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Vooraf

De bundel Konfrontaties, waarin ik stukken verzamelde uit de
jaren 1971-1974, bevatte hoofdzakelijk besprekingen van nieuw
nederlands proza en artikelen over het literaire bedrijf. De
tegendraadse kritiek waarvoor ik pleitte, was niet politiek in de
platte betekenis dat een literair werk rechtstreeks uit
maatschappelijke achtergronden werd `verklaard'; ik richtte mijn
aandacht vooral op de manier waarop in literatuur maatschappelijke
denkbeelden en ervaringen verwerkt worden. Die leeswijze had
minder betrekking op uitspraken en standpunten dan op literaire
technieken en taalprocessen. Deze bundel geeft een uitwerking en
toespitsing daarvan. In de polemiese bijdragen zet ik mij enerzijds
of tegen moralistiese opvattingen over politieke literatuur, anderzijds
tegen bepaalde (stelselmatig herhaalde) misvattingen omtrent het
type kritiek dat ik beoefen.
Ongetwijfeld zal men tussen de artikelen in Konfrontaties en
Orientaties verschuivingen kunnen vaststellen. Om al te voorbarige
konklusies te voorkomen, wil ik erop wijzen dat sommige verschillen
vooral te maken hebben met het feit dat ik sinds 1978 vrijwel geen
nederlandse literatuur meer besproken heb, maar me voornamelijk
heb beperkt tot buitenlandse literatuur in vertaling. Daardoor is het
aksent komen te liggen op informatie, te meer daar mijn keuze
veelal boeken betrof die in de kritiek nauwelijks of niet aan bod
kwamen. Overigens moet gezegd dat er juist de afgelopen jaren naar
verhouding meer interessante auteurs werden vertaald dan jarenlang
het geval was geweest; helaas zal daar, gezien de inkrimpingen van de
uitgeversfondsen, weldra weer verandering in komen, en te vrezen
valt dat het juist ten koste zal gaan van het soort auteurs dat ik bij
voorkeur besprak.
In de keuze van de te bespreken boeken en de wijze van bespreken
sluit ik, meer nog dan in de eerste bundel, aan bij mijn eigen
schrijfwerk, proza en essayistiek. De essays van de afgelopen jaren
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— over Roussel, Flaubert, Bacon, Joyce, de utopie, het
fragmentariese — sluiten naar mijn mening zo direkt aan bij mijn
prozareeks Operaties, dat ik ze daarom niet in dit boek heb
opgenomen maar reserveer voor een van de volgende delen van de
prozareeks.
Voor zover niet anders aangegeven zijn de hier gebundelde
artikelen verschenen in De Groene Amsterdammer.
4 januari 1983
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J.F. Vogelaar

Kritieken

Schrijven om de wereld leesbaar te maken

Daniel Robberechts, Praag schrijven. (De Bezige Bij)
Praag schrijven is niet een boek over Praag, laat ik dat voorop stellen.

Voor misverstanden in die richting ben ik dus niet aansprakelijk. Hoe
krypties het op het eerste gezicht ook klinkt, Robberechts heeft `een
boek willen schrijven naar Praag toe', hij heeft een poging gedaan om
lets' (een stad) te schrijven. Voor de kortsluitende konklusie, dat het
wel weer een zoveelste narcisties geschrift over de problemen van het
schrijven zal zijn, ben ik evenmin verantwoordelijk. Zo overzichtelijk
als de wereld schijnt te worden door etiketten, zo verwarrend is deze
titel, die ik het liefst als werktitel zou willen gebruiken.
Praag schrijven is een onderneming geweest die zich over drie jaar
uitstrekte. Robberechts startte in november 1967 met hoegenaamd
niets. In de vorige roman, Aankomen in Avignon (1970), ging het
nog om een bekende stad die gerekonstrueerd moest worden, nu gaat
het erom iets te konstrueren. Praag was een `aanleiding', een
uitdaging omdat die stad volkomen blanco was voor de schrijver, nog
niet overschaduwd door vooroordelen. Aanleiding tot wat? Om uit te
proberen hoe met behulp van enkele betrekkelijk willekeurige
gegevens — Kafka heeft er gewerkt, Rilke bracht er zijn kinderjaren
door, Robberechts' vader maakte in 1922 met een Lakense parochiale
turnkring een reisje naar Praag waarvan wat ansichtkaarten
overgebleven zijn — een beeld van een stad kan worden opgebouwd.
`(...) alles moet vanaf de karige gegevens met woorden opgeroepen,
opgebouwd worden', zonder gebruik te maken van de verbeelding
die, volgens hem, zou kamoufleren hoeveel hij niet weet — 'en het is
belangrijk het bewustzijn van die onwetendheid zo gaaf mogelijk te
handhaven. En uit te breiden.'
Dit literair onderzoek is'in zoverre te vergelijken met een
wetenschappelijk experiment, dat er een kunstmatige testsituatie
wordt gekreeerd. Om niet te doen vergeten dat het am een literair
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onderzoek gaat (dus ook om de funktie van het schrijven of te
bakenen) worden de gegevens beperkt tot schriftelijk materiaal. Deze
beperking heeft dan wel tot gevolg dat de auteur zich soms in enige
bochten moet wringen, maar is niet willekeurig, omdat het een
toespitsing van de normale situatie is: we komen met de
werkelijkheid voornamelijk in aanraking via teksten, een voor de
hand liggende maar verstrekkende waarheid. En niets blijkt in de
praktijk zo moeilijk als bewust te weten, hoe weinig je van iets
weet — bijvoorbeeld van een bepaalde stad, tot de simpelste dingen
toe. Niets is zo verleidelijk en verraderlijk als het onbekende, naar
analogie van de eigen ervaringen, met behulp van fantasie
(inbeelding) in te vullen.
Het schrijfproces verloopt de eerste maanden voor de vuist weg, zij
het volgens de dwingende regels van het spel. Ogenschijnlijk in
dagboekvorm, maar het door elkaar lopen van tegenwoordige en
verleden tijd geeft aan dat het tegelijkertijd een verslag heet van de
naald is en een bewerking; illusies worden tot in de details tegengegaan. Het boek dat uit deze oorspronkelijke onderneming had
moeten ontstaan bestaat overigens niet, omdat externe
gebeurtenissen in het levende Praag aan het schrijven een
onverwachte wending gegeven hebben. In Tsjechoslowakije wordt
een hervorming ingezet, de zogeheten Praagse Lente, aangekondigd
door aktiviteiten van kunstenaars en studenten, die worden
overgenomen door technokratiese groepen in regering en partij. Deze
weten de overwinning te behalen op Novotny en de zijnen, die zich
bleven verzetten tegen al eerder besloten noodzakelijke ekonomiese
hervormingen. `waar ik een achttal maanden geleden aan dacht was,
een boek schrijven omtrent Praag, en Praag was: een stad waar ik
nooit was gegaan, een willekeurige stad, mij volstrekt onbekend,
behalve dat ze de geboortestad was van 2 schrijvers naar wie
gedurende mijn adolescentie mijn bewondering was uitgegaan, het
feit dat mijn vader ze betreden had, een vijftiental jaren voor mijn
geboorte, het feit dat er, evenals in mijn geboortestad, twee talen
werden gesproken. Dat was Praag me toen — en niets meer. Het
duurde een viertal maanden voor ik erkende dat ik de hedendaagse
gebeurtenissen in jullie land in mijn rekening kon brengen (...) De
omstandigheden eisen dat dit geschrift hachelijk ontvankelijk zou
blijven. Dit geschrift bevindt zich onverbiddelijk gecompromitteerd
met de gebeurtenissen in de wereld. Dit schrijven slaagt en faalt
samen met allerlei andere ondernemingen.' Het boek, niet de opzet
ervan, verandert drasties onder druk van de politieke gebeurtenissen
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op zijn werkterrein. Alles raakt in beweging, 'het waarnemingsstation
en het verschijnsel', zozeer zelfs dat hij niet jets op papier kan
opbouwen maar, door de feiten en de openheid van zijn werkwijze
gedwongen, een kronikeur wordt die de feiten volgt. In het boek
wordt dit zichtbaar doordat in elk blok, dat meestal zowat een
maand bestrijkt, de kroniek van gebeurtenissen sneller gaat dan hij
kan schrijven en vooral in de periode april 1968 - april 1969 veel
meer ruimte in beslag neemt dan zijn eigen topografiese expeditie.
Dat dit boek zich zo moeilijk laat beschrijven komt niet zozeer
door de veelzijdigheid van het materiaal of de grilligheid waarmee
telkens het vizier op andere aspekten gericht wordt, maar heeft
eerder met de werkmethode van Robberechts te maken: alles wat
geschreven wordt heeft behalve een direkt informatieve betekenis
ook een demonstratieve funktie. Laat ik een voorbeeld geven. Zoals
gezegd, wordt in elk journaalblok een kroniek van de lopende
gebeurtenissen in Tsjechoslowakije gegeven. Het `hoofdstuk' dat
21 augustus 1968 gedagtekend is — de dag dat de troepen van het
Warschaupakt het land binnenvielen — bestaat uitsluitend uit een
opsomming van feitelijkheden, vijfenveertig pagina's lang. Daarin is
opgenomen het kommentaar van een tsjechiese kommunist in Parijs
die vooral ingaat op de fraseologiese reakties van links in
West-Europa, op de geborneerdheid van de vrije nieuwsvoorziening,
op de verschillen tussen de tsjechiese hervormingen en het
psychodramatiese `Revolutionsspiel' in Frankrijk in mei 1968. Het
artikel is in Praag schrijven zowel in het frans afgedrukt als in een
nederlandse vertaling uit Encounter; bovendien is er nog een vertaling
van Robberechts zelf. Allereerst is de tekst van belang als reaktie van
een betrokkene op afstand en tevens als reaktie op de (vaak malafide)
houding in het buitenland. van reaktionairen en suprarevolutionairen.
Een tweede betekenis bestaat uit de opmerkingen die Ilia X, de
schrijver van het stuk, maakt over de taalbarriere tussen nieuwe
ontwikkelingen en achtergebleven begrippen, en tussen de
verschillende betekenis die aan bepaalde begrippen gegeven wordt in
een socialisties land enerzijds en door links in bijvoorbeeld Frankrijk
anderzijds. Dit laatste sluit al dichter aan bij Robberechts' thematiek.
Een derde betekenis is te halen uit de verschillen tussen de twee
vertalingen (kontroleerbaar doordat de drie versies onder elkaar zijn
afgedrukt). In de vertaling uit Encounter komen nogal wat
weglatingen, verdraaiingen en regelrechte louten' voor (van
Encounter of van de nederlandse vertaler). Deze `versprekingen'
wijzen op onbegrip, zoal niet op een lezing van het stuk die te
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kwader trouw genoemd moet worden. De opmerkingen in het
oorspronkelijke artikel, dat vooral een tweesnijdende analyse wilde
zijn, worden omgebogen in de richting van een kritiek op het
kommunisme van iemand die uit twee kwaden schijnt te kiezen voor
de westerse vrijheid. Een nuttige leesles. Deze drie betekenissen
tezamen vormen dan weer een demonstratie in het kader van het
onderzoek: hoe kunnen we een beeld (mening) van jets ontwerpen
zonder er meteen een (ideologiese of idiosynkratiese) projektie van te
maken door wat niet of slechts vaag bekend is klakkeloos in te vullen.
De vraag wordt hier toegespitst op een plaats, Praag, en zelfs in dat
ene geval worden de Teiten al gauw een stroom die de lezer dag in
dag uit overspoelt'; dit kan voor iedere krantelezer vermenigvuldigd
worden. In die zin moet ook Robberechts' opmerking
geinterpreteerd worden, dat hij de grenzen van de verbeelding bewust
probeert te maken. Verbeelding staat dan gelijk aan kamouflage van
onwetendheid, vervalsing van de werkelijkheid door invulling met
vertrouwde, dus geruststellende gegevens.
Ook op andere manieren worden de grenzen van de verbeelding
afgetast, waarbij Kafka, Rilke en Jan-Emmanuel voor Robberechts
als voelsprieten fungeren. Met de verbeelding, die Rilke de `wazige
rujmte' van een andere, hogere wereld verschaft van waaruit de
alledaagse werkelijkheid kan worden `afgeschreven', wordt tevens
afscheid genomen van een romanties-tragiese kunstenaarsopvatting:
schrijven of leven.
Voor dit opsporen van de grenzen tussen kenbaarheid en kwasiherkenbaarheid (door de invoelende verbeelding) wordt op meerdere
plaatsen nog een ander begrip gebruikt: leesbaar maken — een begrip
dat van programmatiese betekenis is voor het schrijven. Leesbaar
maken is niet jets voorstellen als herkenbaar, wat in veel verhalende
literatuur gebeurt, maar de stroom van gebeurtenissen, belevenissen,
herinneringen en ervaringen struktureren, voortdurend doorlichten,
zodat zichtbaar wordt wat ondoorzichtig/niet-bekend en wat
doorzichtig/gekend is. Leesbaar maken is ook het ontcijferen van
bijbetekenissen. Aan zo'n boek de eis stellen dat het van A tot Z
helder is zou eenzelfde onmogelijke eis zijn als stellen dat (politieke,
sociale, maar ook persoonlijke) gebeurtenissen zowel voor degene die
er middenin zit als voor degene die er kennis van neemt meteen als
een begrijpelijke `geschiedenis' kunnen worden voorgesteld. Een
schrijver ziet zich in dezelfde ondoorzichtige situatie opgesloten als
iedere andere lezer. Leesbaar maken betekent ook: het verwoorden
van zelfs of juist de meest vanzelfsprekende en voor de hand liggende
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taken (al was het alleen maar om te bewijzen hoe moeilijk het is, het
buitengewone onder woorden te brengen). Verwoorden is dan een
aktiviteit die veel verder strekt dan literatuur alleen, al wordt ze in
dit geval uitgevoerd met literaire middelen, uitgaande van en via
schriftelijk materiaal. Robberechts behandelt geschriften als
voorschriften die dwang uitoefenen. Ms je de rechtvaardigingen leest
die voor de interventie in Tsjechoslowakije gegeven worden is dat
zonder meer waar. Is niet juist een van de kenmerken van de
stalinistiese praktijk de willekeurige, om niet te zeggen terroristiese
regeling van de taal? Wat Robberechts dan `eigenzinnig schrijven'
noemt is niets anders dan het zich bevrijden van die voorschriften.
Leesbaar maken zou ook kunnen heten: leefbaar maken.
Vanuit dit gezichtspunt beschrijft hij ook de verandering die hij en
mensen als hij aan het eind van de jaren zestig ondergaan: het
ontdekken van de politieke realiteit heeft tot gevolg dat aanvankelijk
vage onlustgevoelens geformuleerd kunnen worden met betrekking
tot konkrete vormen van dwang en onderdrukking. Het persoonlijke
verslag is zelf weer een dokument van de jaren waarin het geschreven
is, juist in zijn beperkingen. Of het zo bedoeld is of niet, Praag
schrijven illustreert de onmacht van (in dit geval) een schrijver
tegenover de politieke gebeurtenissen. Het hele boek door nemen de
feiten hun loop, overwoekeren bij wijze van spreken de plannen van
de schrijver zonder dat hij iets terug kan doen. Pas tegen het einde,
na drie jaar, waagt hij een poging tot interpretatie. Hij relativeert de
romantiese retoriek van vele intellektuelen, wijst op de
kompromittering van buitenaf en van binnenuit, op de
kortademigheid en onvoorbereidheid van velen, waardoor men zowel
door de hervorming als door de stalinistiese interventie overvallen
werd. Maar alleen al het feit dat vooral op de houding van
intellektuelen, kunstenaars en studenten wordt ingegaan wijst op een
beperking van het gezichtsveld, die ook kenmerkend is geweest voor
de berichtgeving toen en nu. Wat dat betreft is het jammer dat
Robberechts zijn bronnen niet noemt.
Tekenend is ook dat hij na deze bestandopname onmiddellijk
overgaat op een literair-politiek zelfonderzoek. Het is hem niet gelukt
de gebeurtenissen in Praag zelf leesbaar te maken — feiten op zichzelf
betekenen niets; als alleen dat bewezen moest worden, neemt het wel
erg veel ruimte in beslag. Als schrijver kan hij nauwelijks meer doen
dan zijn onmacht onder woorden brengen. Het slechte geweten van
degene die alleen maar literatuur bedrijft is hiervan mogelijk een
logies gevolg, maar naar mijn idee voorbarig wanneer daarmee de
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scheiding schrijven-werkelijkheid als definitief wordt voorgesteld. De
`regels van het spel' beginnen knellend te worden — om te begrijpen
hoe de Praagse Lente en de militaire interventie mogelijk waren en
om de uiteenlopende reakties te interpreteren moet het
instrumentarium worden uitgebreid. `(. ..) informatie verzamelen en
selecteren, doelmatig denken, rationeel handelen, het wordt alles zo
levensnoodzakelijk als ademen, eten en drinken', zo wordt het tegen
het einde geformuleerd.
In het boek wordt de grens van de verbeelding op een welhaast
zelfvernietigende manier gedemonstreerd, precies ook de grensplaats
waar de onmacht tegenover de overmacht van feiten bewust gemaakt
wordt en waar de schrijver gedwongen wordt zijn positie van
toeschouwer en zelfs van kronikeur op te geven of althans te
verruirnen. Het zou onzinnig zijn, terwijl Robberechts zijn
onderneming juist doelbewust beperkt en gedateerd heeft, het boek
een mislukking te noemen omdat het niet zou voldoen aan de eisen
die pas na het hele onderzoeksproces geformuleerd konden worden.
De mislukking was immers ingekalkuleerd: schrijven tegen beter
weten in en daardoor de duizelingwekkende afgrond ontdekken die
er onder de korst van vanzelfsprekende gedrukte woorden schuilgaat
— misschien is zo'n mislukte onderneming vruchtbaarder dan een
goed afsluitende heldenroman.
23 juli 1975
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Rekapitulatie van een generatie

C. B. Vaandrager, De Hef (De Bezige Bij)

`In spin. Vragen over. Iezie. Ietsie pietsie ligtsterk kleintje plastic (van
fopspenen, van de straat). Pleuriszooi zat thuis en op vorige adressen,
doodgetripte huis en haard. Omhoog, de Hef dus: op handen en
voeten klaarkomend, als een brug, een overspanning. Geen Nieuwe
Stijl Roetien. Je moet er geweest zijn. Sien heb kure. "Your
radar-eyes" (Je raad de reis). Betekent zoveel als opgaan, als geld?
In rook? Omhoog gaan, bovenop de Hef.'
Ik heb De Hef van Vaandrager nu twee keer gelezen. Het boek is
maanden geleden verschenen, er is nog vrijwel niets over geschreven
en ook de verkoop schijnt navenant te zijn. Eerlijk gezegd weet ik
ook niet goed hoe ik over dit boek moet schrijven, het nodigt niet uit
tot reakties van wildvreemden.
Ik zou zó kunnen beginnen: na een intro van een pagina of twintig,
waar met behulp van een paar steekproeven een balans wordt
opgemaakt, van vroeger en nu (`Ik zit met een knaagdier in mijn
maag, dat met injekties tijdelijk koest te houden is') begint De Hef
pas officieel. Het eerste deel zet in met een lofzang op de Hef-brug:
`Van de Hef of gezien, hoogtepunt van ballingschap, bekroning.
Hoogtevrees, daarom. Verse werkelijkheid, wel weird.' Dit deel
bestaat uit korte fragmenten waarin veel gespoten en gepraat wordt,
waarin veel namen vallen, waarin vooral het letterlievende leven van
het Gard Sivik-groepje (Armando, Sleutelaar, Vaandrager, Verhagen),
later voortvarend omgedoopt in De Nieuwe Stijl, gerekapituleerd
wordt, waarin de schrijver zich vooral knarsetandend in zijn vroegere
slapie Sleutelaar vastbijt. De Hef deel 2 begint eveneens, verwijzend
naar Ivens film De Brug, met de Hef; de brug staat open, te gebruiken
om steilewand te spelen. Voor de rest: idem dito.
In de vorige roman van Vaandrager, De Reus van Rotterdam,
stond Rotterdam centraal; de schrijver had zichzelf daarin de rol van
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toeschouwer aan de kant toebedacht. Rotterdam komt in De Hef
alleen kijken voorzover het de Sien daar ter stede betreft, een wereld
op zich, juist omdat de stad slechts een neutrale omgeving is.
Vaandrager kijkt nu niet meer, hij praat, voomamelijk in zichzelf,
tegen zijn (vroegere) kennissenkring. Zelden is (voor een
buitenstaander?) duidelijk wie wat tegen wie zegt, — iemand praat,
een ander spreekt tegen, iemand praat door.
Wat ik tot dusver over De Hef gezegd heb is volstrekt
onvoldoende, het eigenaardige is namelijk dat het boek zich door een
dergelijke formele beschrijving niet laat vangen. Evenmin echter door
het te klassificeren als een `pathognosties psychogram', als uitlaat van
iemand die zijn gram opwekt en verdooft met allerlei middelen
voorzien van paramediese namen. Een psychologiese benadering zou
al te gemakkelijk doen vergeten dat de lezer uiteindelijk een boek in
handen heeft (en geen case-story), waarin meer aan de hand is dan de
alleenspraak van een min of meer verziekte geest. Zo is de manier
waarop de spreektaal in de schrijfmachine gerulneerd wordt meer
dan een spraakstoornis. Ofschoon dit begrip voor een deel wel van
toepassing is: op vele plaatsen waar de gevoeligheid van het ter sprake
zijnde onderwerp kwetsbaarheid of iets van dien card zou kunnen
doen vermoeden houdt de schrijver zich op een geforceerde manier
groot door over te gaan op patserige kroegtaal of foneties geradbraakt
pop-engels (` "Jij ben gek iii!" bemoeit meteen derde vreemde spade,
vechtlustig, Ik laat wel eve normale schroevedraaier zien. Reinheid:
rijnijd. Grote perzik (velvet reet), dus ik weet als Lou Reed. Reiniger,
ik speed. Vin Wil ut goed? 1k knik nou wel van ja, Krachtpost.
Morning: more Orange Sunshine-crumb, avec jus d'orange, n.b.
ingescheurde mondhoek. Droogklotevibraties, centrale puntogen,
lullig neutraal. 1k bubbel, toets, balloon mun letterstroom naar
buiten, van de omslag, uit de klauw, in dit dikke wilde boek. Niet
alleen hef, dock ook overtref. Hef ja, op amerikaanse toer, pel maar
door.'). Maar ook al wordt er nogal eens flink misgekleund (flauwe
grappen, doorzichtige schrik`fouten', fragmenten die wegflopperen
alsof er wordt doorgespoeld), de lezer zal zich moeilijk aan het ritme
kunnen onttrekken van de binnensmonds neergeschreven zinnen:
elke zin, hoe kort ook, is gekomprimeerd als een uilebal. Ms er
stukken bij zijn die van een leien dakje gaan zijn dat precies de
stoplappen in het boek. Waar de lezer blijft haken merkt hij dat het
geschrevene onder stroom staat. Op elke pagina een paar
kortsluitingen waar het verband aan Harden gaat, het malen in een
andere versnelling springt, iedere struktuur van langere adem aan
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diggelen gaat. Dat laatste is een kwaliteit, maar kan ook een zwakte
genoemd worden. In het boek wordt niets opgebouwd, er is alleen
sprake van stukken en brokken (stukjes van vroeger, herinneringen,
briefjes, associaties, kettingreakties). Drie pagina's zijn voldoende om
het hele boek te kennen. Zo kan het ook gelezen worden, hap-snap,
zonder veel te missen, of het moet zijn: het op de voet volgen van
een repeterende breuk, de telkens weer met evenveel woede en split
herkauwde breuk met vroegere vrienden — maar de jongens zijn,
zoals bekend, niet meer onder elkaar.
`(. ..) Cornelis Bastiaan Vaandrager, springlevend, maar gespannen,
geemotioneerd en gelsoleerd in een zwijgende schrijversbonje, de
wedstrijd Sleutelaar-Vaandrager, eens onafscheidelijke vrienden, tans
meer dan ooit verdiept in elkaar. Zij zijn duidelijk gebroejeerd, om
een vergane adellijke uitdrukking te gebruiken. Vroeger zouden zij
wellicht op de degen zijn gegaan. Zij zinnen op moderne verdelgingsmethoden? Wie gaat winnen? Wie heeft de grootste invloed qua
Nieuwe Stijl? Welke rol spelen protagonist Jan Cremer, "oudste"
Armando en "jongste" Hans Verhagen in deze nog weinig in kaart
gebrachte Realiteit sedert het ophouden met verschijnen van
DE NIEUWE STIJL, de instant-geschiedschrijving van vier nieuwlichters, nu, anno 73, wellicht door volgelingen en lezers "verplicht"
tot voortzetting van dit niet aan tijd gebonden, dus nimmer
verouderende, dus "klassieke" tijdschrift-in-boekvorm DNS.' Zo ziet
de historiese Realiteit er uit voor wie door glashard te geloven
beloofde bergen kan verzetten.
Kortom, een boek over gekibbel in een letterkundig klubje?
Vanwaar echter al die agressie, vanwaar al die spijt, en vanwaar al die
opgekropte schrijfwoede? Het Levert niet zoveel op, te zeggen dat
Vaandrager het spoor bijster lijkt en dat de woede naar binnen
geslagen is. Ik probeer een simpele verklaring. De Hef wordt
geannonceerd als de roman van een generatie, dat is grootspraak
zonder meer. Hoewel moeilijk nader aan te duiden is om welke
generatie het gaat (de twens van vijftien jaar geleden die bang zijn
definitief de boot te missen?), een dergelijk etiket past in elk geval
uitstekend in het straatje van het vriendenklubje dat road 1960 met
veel publicisties aplomb probeerde de literatuur te bezetten als de
generatie van Zestig die de Vijftigers zou opvolgen (na vergeefse
moeite te hebben gedaan daar bij te horen!). Hun ervaring in het
reklamewezen heeft hun, zoals het hoort, windeieren gelegd. Zo
konden nog onlangs in de Haagse Post deze vier figurers beschreven
worden als 'de (roerloze) beweging van zestig', ondanks het feit dat
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ze meer reklame voor zichzelf gemaakt hebben dan literaire
publikaties gefabriceerd, en ondanks het eveneens veronachtzaamde
feit dat door die reklame (nu nog) verdonkeremaand wordt dat er in
die tijd auteurs naar voren kwarnen die heel wat meer in hun mars
hadden, maar die, omdat ze niet in kolonne oprukten, een voor een
verzwegen konden worden (ik noem maar: Ten Berge, Hamelink,
Gils, Rene Gijsen, Krijgelmans, Bernief). Van het groepje is
Vaandrager nog het meest produktief gebleken, de anderen hebben
zich geborgen in reklame en journalistiek. pe benaming Nul-groep is
terecht.
Wanneer De Hef 'de roman van een generatie' genoemd wordt kan
dat dus alleen ironies zijn. Het gaat om mensen die dachten dat er
elke tien jaar een nieuwe lichting moet komen, die dachten dat een
generatie in een kafee gemaakt kan worden, en dat zijn uitgerekend
de mensen die tot een generatie behoren die (in vele opzichten)
overal buiten staat behalve buiten de vette baantjes en dito posities.
Toch bereikt deze bluf de schoolboekjes, terwijl het alleen gaat om
een paar kopierende reklamejongens die denken dat je met slagzinnen
het publiek kunt veroveren, of het nu Aspro-bruis betreft of literaire
lucht, windzucht en ruis. `Schrijver zouden we worden, schrijver zijn
we gebleven', schrijft Vaandrager. Misschien ligt daar een verklaring
voor zijn sprakeloze woede: leek hij het indertijd dank zij het groepsoptreden en de windstilte in de literatuur te kunnen maken, niets van
alle dromen is uitgekomen, nog het minst de beoogde plaats in de
letterkundige eredivisie, en nu moet hij alleen verder. Resultaat is dat
de werkelijkheid, waar de klub toen zo pertinent aanspraak op
maakte, ingekrompen is tot het formaat van een Fles waar de kurk
stevig op zit.
Indirekt lijkt De Hef zo de roman van een lekke, leeggelopen
opvatting over literatuur: literatuur bedrijven is minder het schrijven
van boeken dan wel het ensceneren van een podium-optreden.
Gezegd moet worden dat daarvoor momenteel meer gelegenheid
schijnt te zijn dan vijftien jaar geleden. Vaandrager reklameert iets,
jets wat voorgoed verdwenen is, al is moeilijk precies te zeggen wat
dat is, misschien de ongestoorde soosgezelligheid van weleer. 'Er valt
niks meer af te knijpen. Je kunt woelen naar hartelust, als jii in het
grote bed slaapt. Morgen weer zorgen dat de dag voldoet. De
innerlijke vijand doorzien en afkikken. Konfrontatie. Terzake,
tenzij... Stil is en geef mij een spitse viltstift om korrekties aan te
brengen. Het einde van dit boek is in zicht. Er kleven
onvolkomenheden aan. Het moet transparant zijn. Niet elke pagina is
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even "open" of "los" geschreven. Dan neem ik veel hoof op mijn
vork. Misschien ben ik zo crazy, dat ik de hele Hef van begin tot
einde nog eens door de machine haal. Hoe dun it? Vertel op, want
het is helemaal op je lijf geschreven.' Het is er duidelijk niet meer van
gekomen. Desondanks is er aan dit boek oneindig meer to beleven
dan aan de romans die dit najaar alom besproken en bewierookt zijn.
10 december 1975
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Traven: romans van de mexicaanse revolutie

De eerste roman van B. Traven, De katoenplukkers, verscheen in
1926. Daarvoor was het manuskript, als dit niet een te duur woord is
voor met potlood beschreven pakpapier, aan een berlijnse krant
aangeboden. Hoewel de boeken van Traven sindsdien in miljoenenoplagen overal ter wereld verschenen zijn, is er nog altijd weinig over
de persoon van de schrijver bekend. In 1948 werd door Life
5000 dollar als beloning uitgeloofd voor degene die het geheim rond
Traven kon ontraadselen zonder resultaat. Hij stierf maart 1969 in
Mexico City en moet ongeveer vanaf 1920 in Mexico geleefd hebben,
in welk land ook bijna al zijn romans spelen. Volgens een versie
omtrent Travens levensloop gaat achter het pseudoniem een duitse
revolutionair schuil, Ret Maruth (waarschijnlijk ook een pseudoniem),
een toneelspeler die van 1917 tot 1920 in Munchen het radikale
tijdschrift Der Ziegelbrenner uitgaf, aan de beierse radenrepubliek
deelnam, ter dood veroordeeld werd en naar Mexico wist te vluchten.
Andere versies noemen hem een Deen of Amerikaan van
skandinaviese herkomst. Traven heeft zijn persoon bewust buiten de
publiciteit willen houden, wat deel uitmaakt van zijn principes. Zo
verklaarde hij : 'De arbeiders moeten geen autoriteiten vereren,
koningen noch generaals, presidenten, kunstenaars of oceaanvliegers. (...) Ik vervul mijn plicht tegenover de mensheid zoals ik dat
altijd gedaan heb, als zeeman, als arbeider, als ontdekkingsreiziger,
als huisleraar op afgelegen boerderijen en nu als schrijver. (...) Ik voel
mij een arbeider, naam- en roemloos als iedere arbeider die helpt de
mensheid een stag verder te brengen. (...) Mijn werken zijn
belangrijk, mijn persoon is onbelangrijk, zoals de persoon van de
schoenmaker onbelangrijk is die het als zijn plicht beschouwt goed
passende schoenen te maken.'
Zijn werk is zo belangrijk, dat de schrijver in het land van
ballingschap 'de grootste schrijver van Mexico' genoemd kon worden.
De volksrevolutie heeft haar epos gevonden in de romans van een
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vreemdeling. Dat kan dus, in weerwil van opvattingen als zou het
leven van een arbeider alleen door een arbeider beschreven kunnen
worden, zoals ieder alleen jets over zichzelf en zijn eigen sociale
horizon zou kunnen zeggen.
Traven schrijft niet over het proletariaat van de industriele centra,
evenmin over het `gewone' kapitalisme, maar wroet in de vuilnisbakken van de westerse civilisatie. Hij heeft zijn helden gezocht aan
de zelfkant van de industriele en koloniale maatschappij, waar de
grenzen van het sociale zijn overschreden, maar waar anderzijds de
wetten van die samenleving, afgeleid van die ene wet: het recht van
de sterkste, gelden in hun meest onverhulde vorm.
In De katoenplukkers krijgt de 'struggle for life' weer een
letterlijke betekenis: mensen die niets meer bezitten dan hun lijf zijn
met niets anders bezig dan zich in leven houden. Voor alle mensen in
Travens werk geldt dit trouwens: ze krijgen net genoeg om niet te
sterven, maar te weinig om te kunnen leven. Onderlinge solidariteit
kan ieder moment ophouden, wanneer het gaat om
of ik'. Meer
als konstatering dan als verwijt zal Traven in verschillende boeken
opmerken: Proletariers overal ter wereld vinden er een bijzonder
genoegen in elkaar de kop in te slaan. Daarom blijven de koppen van
hun bazen heel' (De ossekar). Omdat niemand meer toekomst heeft
dan de dag van morgen is solidariteit onmogelijk. Als men elkaar
helpt gebeurt dit alleen omdat men zich in dezelfde situatie bevindt.

Dodenschip, de geschiedenis van een amerikaanse zeeman,
geschreven in dezelfde tijd, gaat door op hetzelfde thema. In
Antwerpen mist een zeeman zijn schip. Zonder pas en papieren is hij
opeens niemand meer, hij kan zelfs niet bewijzen dat hij Amerikaan
is. Hij kan op geen enkel schip aanmonsteren, maar kan ook nergens
blijven. De belgiese politie schuift hem af naar Nederland, de
nederlandse politie transporteert hem terug, enzovoort enzovoort.
Lijdzaam ondergaat de zeeman zijn lot, alsof hijzelf bij alle
manipulaties toeschouwer is — het enige probleem is eigenlijk dat er
een man teveel is. Een dodenschip is de enige mogelijkheid die
openblijft, een drijvende doodskist met een waardeloze lading die
zeer hoog verzekerd is en bemand met het tuig van de richel. leder
die op zo'n schip terecht komt wedt op het niet bestaande geluk in
het allerkleinste hoekje — áls hij nog hoop mocht hebben, want de
reis brengt alleen zijn geld op wanneer het schip op een gepast
moment ten onder gaat.
Het merkwaardige aan deze boeken is — ik zeg het er maar bij,
omdat een overzicht dat niet kan weergeven dat het aller-
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erbarmelijkste bestaan van mensen die niets te verliezen hebben,
hooguit hun vege lijf dat echter voor niemand waarde heeft, alleen
zolang er nog arbeid uitgeperst kan worden, zulke komiese of liever:
komieke effekten oplevert. Het is de humor van een Chaplin: als hij
negen keen. op zijn donder gekregen heeft en zijn hoofd optilt om
adem te halen krijgt hij nog eens de voile lading over zich heen. Het
hopeloze werkt kennelijk op de lachspieren (het hulpeloze misschien
ook). Nergens is dat zo duidelijk als in de derde roman, De what van
de Sierra Madre. 'raven schreef het boek in 1927 en vertaalde het
zelf in het engels. De nederlandse vertaling van 1948 is in 1975 door
Meulenhoff opnieuw uitgebracht. In 1947 maakte John Huston een
film naar het boek, met Humphrey Bogart als een. van de drie
goudzoekers.
Drie mannen die zonder al te veel sukses in de olie gewerkt hebben
trekken er, zoals zovelen voor hen, op uit om goud te zoeken. Na
maanden onafgebroken zwoegen — ze werken zoals ze voor een baas
nooit zouden doen! — hebben ze voldoende bijeengeschraapt om zich
binnen te wanen. De terugweg is een ware afvalrace, ieder wantrouwt
de ander. Als er uiteindelijk een man met al het goud overblijft wordt
deze met het eindstation in zicht afgemaakt door bandieten die het
alleen om de pakezels te doen is. De zakjes goud zien ze voor zand
aan, en ze gooien ze achteloos weg. Wanneer de oudste van de drie,
die ergens bij de indianen als dokter is achtergebleven, dit hoort
komt hij haast niet meer bij van het lachen. Het zou een parabel van
Brecht geweest kunnen zijn.
ledere ons goud die zij erbij kregen, verwijderde hen verder van de
klasse der proletariers en bracht hen dichter bij die van de bezitters.
(. ..) De wereld zag er ineens heel anders uit dan een paar weken
geleden. Zij waren gaan behoren tot een minderheid van de
menselijke samenleving. Het yolk, dat zij tot nu toe hadden
beschouwd als hun medeproletariers, werd nu hun vijand waartegen
zij zich moesten beschermen. Zolang zij niets van waarde bezaten
waren zij de slaaf geweest van hun hongerige maag, slaaf van iedereen
die de middelen bezat om hun maag te vullen. Dat alles was anders
geworden. Zij stonden al op de eerste trede van de trap waarlangs de
mens zich verheft tot slavernij aan zijn bezit.' Binnen het schema van
een avonturenroman wordt zichtbaar gemaakt hoe het goud mensen
totaal verandert. Al in het begin wordt dit exakt door een van de drie
mannen geformuleerd. 'Het is niet het goud dat de mensen zo
verandert, het is de macht die het iemand geeft, die macht verandert
de mensen. Als de andere mensen die macht niet erkennen, dan
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bestaat die niet.' Goud (of noem het geld) is niet zomaar de bacil van
het kwaad, het is de abstrakte vorm van bezit en macht over andere

mensen. Zonder een symbolistiese rebus op te stellen laat Traven in
een uitzonderingssituatie een veel algemenere maatschappelijke
wetmatigheid zien. En het is daarom ook meer dan een parabel,
temeer omdat hij tegelijk de vraag opwerpt: waarom zou de kleine
man niet mogen wat de leiders van grote maatschappijen en politieke
figuren mogen? De bezitloze heeft niet alleen geen macht en geen
bezit, hij is niet alleen de citroenpers die voor de bezitter winst uit
zijn eigen lichaam perst, hem is zelfs de toegang tot de moraal van de
bezitters ontzegd.
Aan Sierra Madre is ook te zien hoe knap Travens verteltechniek in
elkaar zit. Op drie plaatsen wordt een verhaal buiten het verhaal
verteld, ogenschijnlijk een adempauze; telkens blijkt het echter ook
een soort gelijkenis te zijn die een voorschot geeft op komende
gebeurtenissen, met de bijbetekenis: ze hadden dus eigenlijk beter
moeten weten. Ze weten het ook, maar ze kunnen niet anders, omdat
`inter weten' geen magen vult. En zoals het verhaal grillig verspringt,
zo is ook het lot van de gelukzoekers afhankelijk van het toeval, of
het nu een gelukkig of een kwalijk toeval is. Geloof in de toekomst
heeft niemand in zijn bagage, zodat totale wanhoop zeldzaam is —
het kan altijd nog slechter; zo niet, dan is het punt bereikt dat men
even goed of beter dood kan zijn. Op een meer politiek plan vertaald,
wat voor de romans hierna volstrekt gerechtvaardigd is, kan dit ook
betekenen: het is beter om staande te sterven dan op je knieen te leven.
Via die verbinding is het niet moeilijk de losse romans die ik
hierboven noemde — in 1929 volgden nog De brug in de jungle
(waarin de dood van een indiaans kind centraal staat als symbool
voor de vernietigende werking van de beschaving op de indiaanse
kultuur) en De witte roos (vergeefs verzet een indiaanse haciendero
zich tegen een oliemaatschappij) — als varianten te zien van de
caoba-cyklus, de serie van zes romans die Traven schreef tussen 1931
en 1939.
In 1974 verscheen in het nederlands De opstand der gehangenen
uit 1936, de vijfde roman uit de reeks, die al in 1938 onder de titel
Modesta werd vertaald en uitgegeven door de Arbeiderspers.
Binnenkort is het derde deel, De mars naar het oerwoud uit 1933, te
verwachten. De willekeurige volgorde waarin de huidige vertalingen
verschijnen wordt door de uitgever (Meulenhoff) gemotiveerd met
het argument dat men Traven wilde introduceren met zijn sterkste
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werk. Hoewel de romans zonder moeite afzonderlijk gelezen kunnen
worden krijgen ze er door hun plaats in de reeks een dimensie bij.
Daarom hier enkele opmerkingen over het verloop van de opstandsbeweging die Traven in de caoba-cyklus schildert.
Over de volgorde van de twee eerste delen, Regering en De ossekar,
respektievelijk gepubliceerd in 1931 en 1930, valt te twisten, nodig is
het niet. Ze zijn te lezen als twee elkaar aanvullende inleidingen.
Regering (al in 1934 door de Arbeiderspers vertaald) is bijna een
sociologiese studie van macht. Op de kleinste schaal wordt
beschreven hoe uitoefening van macht en uitbuiting werken. in het
klein werkt macht precies hetzelfde als in het groot, zij het met
ogenschijnlijk wat grovere middelen; de diktatuur — de serie speelt in
de jaren voorafgaande aan de mexicaanse volksrevolutie van 1910,
ten tijde van de diktatuur van caudillo Porfirio Diaz — kan alleen
bestaan dank zij haar `reproduktie' op lagere nivo's. Het beeld van
een diktatoriaal stelsel dat zijn wortels heeft in regionale uitbuiting
en onderdrukking heeft hier, dat moet erbij gezegd worden,
betrekking op een koloniaal feodaal systeem dat gebaseerd is op
grootgrondbezit.
De aan lager wal geraakte veekoper Don Gabriel krijgt in Regering
van een vroegere schoolmakker, die nu jefe politico is, een klein en
lastig dorpje toegewezen om te besturen. Hij wordt daar sekretaris,
dat wil zeggen baas over alles en iedereen, en alles en iedereen moet
hem geld opleveren. `Als alle ambtenaren onder de dictatuur
beschouwde Don Gabriel een ambt als een middel om zich te
verrijken.' Later zal hij deze riskante post opgeven voor het meer
lukratieve beroep van opkoper van arbeidskrachten voor de beruchte
monteria's waar de caoba, het mahoniehout, gekapt wordt. Al in dit
deel komen er indianen in opstand, zij het alleen wanneer de regering
inbreuk maakt op hun traditionele rechten. Voor het overige
onderwerpen de indianen zich aan het noodlot als aan hun levensbestemming, die zij niet kunnen ontlopen en waartegen zij zich ook
niet kunnen verzetten.
Pas tegen het einde van dit deel komt een van de werkelijke hoofdpersonen in beeld, de twintigjarige Tseltal-indiaan Andres. Hij is
karrevoerder en hoort onderweg dat zijn vader, een peon, verkocht is
aan Don Gabriel voor de monteria. De peon is een lijfeigene in dienst
van de finca-eigenaar, en met de peon hoort ook zijn familie bij de
finca. Zolang de peon jets aan de finca-eigenaar schuldig is moet hij
op de finca blijven. Het is vrijwel onmogelijk deze schuld ooit of te
lossen omdat de peon voor al zijn levensbehoeften van de finca
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afhankelijk is. Als hij iets koopt wordt het volgens een driedubbele
boekhouding op zijn kerfstok aangetekend, en als de vader sterft
neemt de zoon de schuld over. Opkopers als Don Gabriel werven een
peon door diens schuld aan de finca-eigenaar te betalen. De peon
moet dan in de monteria, het `diepste punt van de hel' genoemd,
werken voor de aflossing van de schuld, die inmiddels verhoogd is
met de vervoerskosten en bijkomende bedragen. Deze laatste kunnen
tot zulk een hoogte oplopen dat meerdere mensenlevens niet
toereikend zouden zijn om de schuld te vereffenen. Andres neemt de
plaats van zijn vader in.
In De ossekar wordt het verleden van Andres verhaald, hoe hij van
peon karrevoerder werd. Bij het kaarten is hij aan een andere baas
overgedaan. Met messcherpe ironie wordt de logika van het
kapitalisme gekenschetst: een peon die kan lezen en schrijven is een
lastige peon, dus blijft hij analfabeet; een karrevoerder of een winkelbediende, wat Andres eerst geweest is, moet juist wel enige
alfabetiese vaardigheden bezitten omdat een karrevoerder die niet
kan rekenen geen bruikbare knecht is.
Regering is een beschrijving van de macht, De ossekar laat vooral
de keerzijde zien: hoe de proleten leven en denken, aan de ene kant
hun slaafsheid en afhankelijkheid, aan de andere kant hun slimheid,
hun wensen en behoeften. Voor het eerst is er ook sprake van de
behoefte aan bevrijding, wanneer namelijk een jonge karrevoerder
een meisje ontmoet. Dan komt de gedachte aan een (andere)
toekomst in zijn hoofd op.
Van deel drie, De mars naar het oerwoud, kan gezegd worden dat
het met het oog op de europese situatie geen toeval kan zijn dat de
roman in 1933 geschreven is. De mars naar caoba-land is een
deportatie naar een koncentratiekamp, alleen zal het perspektief in
de romans worden omgekeerd. Nieuwe figuren tekenen zich of in de
anonieme troep van have-nots. Bijvoorbeeld Celso, die twee jaar in de
monteria heeft gewerkt om de bruidsprijs voor zijn meisje te betalen
en op weg naar huis door Don Gabriel zijn geld afhandig wordt
gemaakt, zodat hij gedwongen is voor nog eens twee jaar terug te
gaan. Celso en Andres vinden elkaar: het eerste bondgenootschap,
dat zal groeien. De haat, die in ieder deel radikalere vormen zal
aannemen, is nog voornamelijk op de capataces gericht. Dat zijn de
opzichters, verraders omdat ze eveneens indianen zijn, en daarom
ook de meest sadistiese slavendrijvers.
Trozas, het vierde deel, is in 1937 vertaald als Mahoniehout,
dictatuur in de wildernis; hierin wordt het leven in de monteria
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beschreven. De twee laatste delen gaan over de opstand. De opstand
der gehangenen is de spil van de cyklus. Weer komen er enkele
figuren bij die beslissend zullen zijn voor het verdere verloop. Dat
zijn Candido, die om de operatie van zijn doodzieke vrouw te betalen
een schuldbekentenis aan Don Gabriel moest tekenen en daarom —
ook al is zij gestorven voordat de dokter, die eerst op zijn geld
wachtte, een vinger had uitgestoken — met zijn twee zoontjes en zijn
zuster naar de monteria moet, en drie zwervers die zich uit eigen
beweging aansluiten. Zij blijken ontsnapt uit een koncentratiekamp.
De een is een vroegere onderwijzer die gepakt is bij een poging
mijnwerkers op te ruien. Hij zal als de professor het brein van de
opstandige beweging worden. Door zijn opleiding is hij de enige die
een idee van een breder perspektief heeft en onder woorden kan
brengen wat de anderen voelen en fysiek weten. De tweede is een
gedeserteerde sergeant. Hij zal de generaal worden, omdat hij de
enige is die iets weet van militaire aangelegenheden. De derde, een
onderofficier, is samen met zijn vriend gedeserteerd.
De opstand in het kamp begint op een toevallig tijdstip wanneer
Candido, nit wanhoop omdat een van zijn zoontjes verdronken is,
heeft geprobeerd te ontsnappen. Hij wordt weer gevangen genomen,
hem en zijn overgebleven zoontje worden de oren afgesneden en zijn
zuster wordt door de bazen ingelijfd. Er is niets voorbereid, maar wel
zijn woede en haat dag in dag nit gegroeid. 'Maar hoe beestachtig en
meedogenloos mensen ook onderdrukt mogen worden, hoezeer men
er ook in mag slagen om hen door frases, door het zwaaien van bonte
lappen en het gedreun van pauken en trommels suf te maken, altijd
en overal wordt een grens bereikt waar geweld noch beestachtigheid
noch goddelijke verhevenheid, beloften noch heldenverering nog
maar enig succes hebben. Het leven heeft zijn waarde verloren; omdat
de mens, hoe laag hij ook staat en wat een geringe dunk hij ook van
zichzelf heeft, toch meer van het leven verlangt dan alleen maar eten,
kinderen verwekken, voor de goden werken en ze daarvoor nog
bewieroken. Als de onderdrukte en gemartelde begint te voelen dat
zijn leven zo op dat van dieren is gaan lijken dat het bijna niet erger
kan, dan is de grens al overschreden, en de mens wordt volkomen
redeloos en handelt als een dier om zijn menselijke waardigheid te
herwinnen.' Alle bazen worden zonder enig pardon afgemaakt,
evenals hun helpers, die meteen proberen zich aan de gewijzigde
machtsverhoudingen aan te passen. De vergelding is begonnen en nu
zijn de muchachos aan de beurt om iedere klap die ze ontvangen
hebben te wreken en terug te betalen. Opstand betekent voor hen
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niets anders dan verwoesting en vernietiging van alles wat ze op hun
mars tegenkomen. Wat er hier gebeurde en wat onder dezelfde
omstandigheden overal op aarde gebeurt of moet gebeuren', vervolgt
Traven zijn kommentaar bij het uitbreken van de opstand, lomt niet
voor rekening van de muchachos maar voor rekening van degenen die
deze omstandigheden hebben geschapen en voor wier welzijn deze
omstandigheden gunstig waren. Iedere klap die een mens met de
zweep krijgt, is een klokslag die de ondergang van de macht
aankondigt waaronder die zweepslag uitgedeeld wend. Wee de
geslagenen die klappen kunnen vergeten! En driemaal wee degenen
die er niet voor vechten om de slagen terug te betalen!'
In al zijn boeken weet Traven deze haat en wraakzucht volstrekt
geloofwaardig te maken. Het zou eerder vreemd geweest zijn bij deze
mensen vredelievende gevoelens aan te treffen. In Een generaal komt
uit de jungle (1939) zijn alle strafakties en exekuties onvermijdelijke
antwoorden op de daden van de onderdrukkers. Behalve de
monteria-beulen en de finca-eigenaars zijn daar nu de rurales
bijgekomen, de soldaten die in divisies aanrukken en op de meest
sluwe manieren in de pan worden gehakt. Dit laatste deel zou
afzonderlijk genomen een schelmenroman kunnen lijken, zij het van
een hardhandige soort — de sarkastiese toon en de stevig gezouten
humor horen bij de vergelding.
Het stormachtige en destruktieve karakter van de volksopstand
wordt door Traven zeer nuchter verklaard door erop te wijzen dat de
rebellen nooit iets geleerd hebben waardoor ze nu `verstandiger'
zouden hebben kunnen optreden. Toch is de opstand van meet of aan
meer dan alleen een wraakaktie. Door Celso wordt al in het begin
gezegd dat niemand naar huis zal gaan voordat alle monteria's zijn
opgeruimd. En de professor benadrukt telkens weer de grote lijn van
de onderneming. De kombinatie van de revolutionaire onderwijzer
en mannen als de generaal en Celso, die tot in al hun vezels weten
wat de professor formuleert, is voor Traven de ideale kombinatie van
kennis en inzicht in het yolk, die alle leiderschap en gezag overbodig
maakt. 'De indianen hoeft men geen bijbelspreuken in te hameren.
Ze hebben ook geen communistische en socialistische programma's
nodig.' Alle regeerders en bazen zijn verdacht. In een mooi detail
demonstreert Traven hoe dit wantrouwen bij de indianen leeft. Het
eerste wat ze bij de opstand doen is alle dokumenten, rekeningen,
alle papier tot de laatste snipper vernietigen. Dit wordt letterlijk ook
zo beschreven in de studie van Huizer over Zapata en de mexicaanse
revolutie (De Gids, 1970 / 10).
29

Traven, dat valt uit het voorafgaande al op te maken, is een
anarchistiese kommunist. Voor hem telt de revolutionaire drift, een
natuurnoodzakelijke levensdrang, meer dan strategie en andere
organisatoriese problemen van een revolutie. Gelukkig maakt hij in
zijn boeken een scheiding tussen zijn eigen kommentaar (dat sums
zeer uitvoerig kan zijn; hij schrikt er niet voor terug om op een
spannend moment een politieke uiteenzetting in te lassen) en de
ideeen en gevoelens van de indianen. Zijn eigen kommentaar vindt
uiteraard wel zijn voortzetting in bepaalde figuren en heeft ook de
keuze van de stof bepaald. Ideeen over de toekomst van de opstand
blijven vaag. Hij laat de cyklu.s eindigen in een toestand van stilte (na.
of voor een nieuwe storm), met als ironiese toets dat, als de
opstandelingen een vast kamp inrichten (de kommunevorm lijkt een
van Travens idealen) in afwachting van komende konfrontaties, een
rondtrekkende onderwijzer hun vertelt dat de diktator al meer dan
een jaar daarvoor het land is uitgevlucht en dat het land sindsdien
door een burgeroorlog wordt verscheurd. Traven kan de indianen in
hun onmenselijke toestand niet meer laten wensen dan een
demokraties bestaan. Nergens valt uit op te maken of dit een al of
niet positieve verwijzing is naar de grondwet van 1917, waarmee een
einde kwam aan tien jaar burgeroorlog en waarna een dubieus liberaal
tijdperk in Mexico begon. De revolutionaire ideeen van Traven
mogen romanties gekleurd zijn, dat doet aan zijn romans niets af.
Het realisme van de onderdrukte indianen, en niet minder zijn eigen
spot, humor en beeldend taalgebruik, zijn voldoende tegengif.
17 maart 1976
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Het zuivere intellekt van Mijnheer Teste: een
proefballon van Paul Valery

Paul Valery, Mijnheer Teste. Vertaling en nawoord van
Gemma Pappot. (De Arbeiderspers)
`Als wij meer geest zouden hebben en als wij voor de geest een
grotere plaats zouden inruimen en hem meer reele macht inzake de
aangelegenheden van deze wereld zouden geven, zou deze wereld
meer kansen hebben om zich te herstellen', noteerde Valery, de
franse dichter en denker, in 1933. Het merendeel van de europese
intelligentsia, oog in oog met een politieke katastrofe, slaakte
soortgelijke verzuchtingen en keek verder lijdzaam toe. Valery was
toen tweeenzestig en in Frankrijk reeds verheven tot nationaal
letterkundig monument. Hij behoorde echter niet tot degenen die,
toen het al te laat was, met een schok wakker werden. Al jarenlang
noteerde hij' in de vroege ochtenduren gedachten over de wereld om
hem heen, notities die duizenden en duizenden pagina's vullen. Van
de politieke opstellen, die voor het eerst in 1931 verschenen onder de
titel Regards sur le monde actuel, dateren sommige al van jaren
eerder. In zijn voorwoord merkt hij met betrekking tot deze
`gelegenheidsstukken' op, dat hij het woord politiek slechts met
tegenzin gebruikt. Zijn intellektuele instelling maakt hem afkerig van
de politiek, het liefst had hij zich ervan onthouden, maar de
— eveneens intellektuele — noodzaak om zich uit te spreken weegt
zwaarder. Valery was niet apolitiek, niet `ziende blind', maar eerder
antipolitiek. De tucht van zijn eigen denksysteem dwong hem de
problemen die zijn tijd beheersten zo korrekt mogelijk onder
woorden te brengen, zonder oplossingen te willen geven. Hij zag de
intellektueel als waarnemer, als getuige. Zijn ambivalentie maakte
hem tot een man met scherpe analyses en tegelijkertijd behoudende,
elitaire opvattingen, tot een konventioneel dichter en tegelijkertijd
een denker over esthetiek, met een ontnuchterende kijk op de
fabrikage van kunst en inspirerende gedachten over moderne kunst
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(in deze sterk verwant met iemand als Walter Benjamin). Deze
ambivalentie maakt intep-aal deel uit van zijn denksysteem, ondanks
de pogingen om deze dubbelzinnigheid uit zijn wereldbeeld weg te
denken.
Mijnheer Teste is een geschikte reisgids voor een verkenning van
dat systeem. Als de vertroebelende mythe rond dit boek (bijvoorbeeld
via schoolboeken) lezers al niet op een veilige afstand houdt — de
expositie van het zuivere denken zwevend in de ijle hoogten van, een
superlogika, een mythe die kritici nu al, ontnuchterd door de lektuur
van het boek zelf, over 'humbug' doet mompelen — dan is er in ieder
geval nog het ongewone taalgebruik, een mengsel van extreme
abstraktie en meest banale konkreetheid dat een welwillende lezer
hoorndol kan maken. Het is maar hoe je zo'n boek leest — voor een
voettocht heb je immers ook weinig aan een spoorboekje.
Eigenlijk is het boek zelf al een onmogelijk geval, hetgeen is op te
maken uit de huidige samenstelling. De romp van het boek, een
ietwat vreemde benaming met het oog op de titel, De avond met
mijnheer Teste, is een tekst van niet meer dan achttien pagina's, door
Valery op drieentwintigjarige leeftijd geschreven en in 1896 voor het
eerst gepubliceerd. De verder onzichtbaar blijvende ik-figuur, die zijn
verslag begint met de zin `Domheid is niet mijn sterkste punt',
beschrijft zijn ontmoeting met mijnheer Teste, hun gezamenlijk
theaterbezoek, waarbij ze meer aandacht hebben voor de aandacht
van het publiek dan voor het vertoonde, en het gesprek daarna ten
huize van Teste, een gesprek dat slechts twee onderwerpen omvat:
geld en pijn. Teste bestaat in de woorden van de ik-figuur die erg veel
weg schijnt te hebben van zijn gesprekspartner. In 1926 verschijnt er
een uitgebreide proza-cyklus. Aan de oorspronkelijke tekst zijn
Fragmenten uit het logboek van mijnheer Teste toegevoegd, een Brief
van mevrouw Emilie Teste, die over haar dagelijks leven met Teste
schrijft (`Mijn leven nietig en nuttig; het zijne een en al gewoonte en
afwezigheid'), verder een Brief van een vriend en het voorwoord dat
Valery in 1925 geschreven had voor de tweede engelse uitgave. In de
eerste uitgave na de dood van Valery kwamen er nog enkele
nagelaten fragmenten bij.
Aangezien er slechts fragmenten uit ver uiteenliggende perioden
voorhanden zijn, bestaat er alleen een systeem door invulling en
door uitwerking van het geschrevene. Het `geIsoleerde systeem'
waarover in de teksten gesproken wordt bestaat eveneens uit
aanduidingen en suggesties. Misschien maakt juist het oningevulde de
fascinatie van het boek uit: partituur voor instrumenten die nog
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moeten worden uitgedacht. Telkens opnieuw heeft Valery rond dit
thema gecirkeld, het thema van het onafhankelijke denken, telkens
weer stootte hij op grenzen die de hypothese uit zijn jeugd teniet
deden of op zijn minst twijfelachtig maakten. Het onderwerp van het
boek, mijnheer Teste, is niet de intellektueel zoals hij in zoveel
romans van deze eeuw een wezenloze hoofdrol speelt, maar het
in tellekt. Intellekt bestaat niet in zuivere vorm en kan ook als
zodanig niet beschreven worden, hooguit in funktie; het zuivere,
ongevormde intellekt moet uitgevonden en gemaakt worden. Valery
heeft het uitgevonden: Mijnheer Teste, dat monsteridee, zoals hij
hem in het voorwoord noemt, is een gedachtenexperiment, het
zuivere ik is een hulpkonstruktie. Het is belangrijk deze beperking
voorop te stellen.
`Mijnheer Teste was misschien een jaar of veertig. Hij sprak
buitengewoon snel, met doffe stem. Alles aan hem was onopvallend,
zijn ogen, zijn handen. Niettemin had.hij de schouderbreedte van een
militair, en de pas van een regelmaat die verbaasde. Bij het spreken
hief hij geen arm, nee nog geen vinger op : hij had de marionet in zich
gedood.' Teste heeft geen meningen. Elk moment, zo vereist de tucht
van zijn geest, moet hij de dingen zo zuiver mogelijk formuleren,
zoals ze op dat moment zijn. Zijn oordeel is uitsluitend afhankelijk
van zijn ervaring, hij bestrijdt voortdurend onzuivere gevoelens, dus
ook literatuur en filosofie, en opgaand in de aktiviteit van het denken
vermijdt hij resultaten (meningen) omdat zij de vrijheid van het
denken inperken. Valery was een bewonderaar van Leonardo, wiens
methode was: observeren, uitdenken, uitproberen, experimenteren,
met steeds minder interesse in resultaten. Over Teste: `(...) hij is
niemand anders dan de demon van de mogelijkheid zelf. De zorg om
het geheel van wat hij kan neemt hem volkomen in beslag. Hij neemt
zichzelf waar, manoeuvreert, wil niet gemanoeuvreerd worden. Hij
kent slechts twee waarden, twee categorieen, namelijk die van het
bewustzijn, herleid tot zijn daden: het mogelijke en het onmogelijke.
In dit vreemde brein, waar de filosofie weinig gezag heeft, waar de
taal voortdurend in staat van beschuldiging verkeert, komt geen
gedachte voor die niet vergezeld gaat van het besef dat zij voorlopig
is; het enige wat overblijft is het wachten en de uitvoering van
welomschreven verrichtingen. Zijn korte, intense leven wordt besteed
aan het waken over het mechanisme waardoor de betrekkingen
tussen het bekende en onbekende plaatsvinden en gerangschikt
worden. Het wijdt zelfs zijn duistere en transcendente vermogens
eraan hardnekkig de eigenschappen van een afzonderlijk stelsel na te
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bootsen waarin het oneindige niet voorkomt.' (Voorwoord)
`Datgene wat denkt is nooit datgene waaraan het denkt', staat in
een van de latere fragmenten. Het denken en het spreken is in die
gedachtengang een vorm die al het andere bepaalt. Vrijheid is daarorn
afhankelijk van de zuiverheid (ongebondenheid) van het denken,
gezuiverd van gevoelens, handelingen, de dingen van de wereld.
Valery joeg een hersenschim na, en in tegenstelling tot vele anderen
wist hij dat ook. Hij was zich ervan bewust dat deze
onafhankelijkheid van het denken een methodologiese fiktie was, en
hoezeer dit systeem hem ook fascineerde, hij leverde zelf de bewijzen
voor de onmogelijkheid ervan: 'Het bestaan van een dergelijk iemand
zou in de werkelijkheid nog geen uur kunnen duren.' Al eerder had
Valery op een andere plaats gekonstateerd dat een dergelijk mens
door zijn zuiverheid gehinderd zou worden om zich te uiten en dat
zijn waarachtigheid hem zou veroordelen tot niet-zijn. Op zijn minst
wilde hij met zijn annalen van het anonieme genie de publieke helden
van de geest relativeren.
Het ik, dat boven de dingen zou staan, een archimedies punt
buiten de werkelijkheid, is een onmogelijkheid, juist omdat het om
een ik gaat dat alle mogelijkheden wil beproeven. Deze tegenspraak
wordt ook door mevrouw Teste opgemerkt als ze schrijft dat Teste
op momenten van totale aandacht en koncentratie volledig afwezig
is. Teste heeft hier zelfs een systeem van gemaakt. Om zijn
partikuliere intellekt zoveel mogelijk ruimte te geven kamoufleert hij
zich in de meest algemene omgeving. Hij woont in een woning die
volstrekt neutraal is, er is zelfs geen boek te vinden. Anders
uitgedrukt: alleen door uiterlijk konformisme, door een onpersoonlijk
gedrag kan er ruimte worden vrijgemaakt voor het individuele, dat bij
Valery geheel prive blijft. Het private is voor Valery, aan het eind van
de negentiende eeuw, al niet meer te vinden in het interieur, voor
Teste geldt: lk ben thuis bij mij zelf.'
Men zou haast zeggen dat Valery het program schreef voor het
oeuvre van Proust. De afzondering van de solitaire Teste is geen
vlucht voor de `onsamenhangende' buitenwereld, maar een
minimalisering van de chaos in een gesloten binnenwereld: 'de geest
is maximale mogelijkheid', maar met een minimum aan praktiese
risiko's. `Ik denk, en dat verhindert niets (...) 1k ben zijnde en mij
zelf ziende; zie mij ziend, enzovoort', zo wordt de cirkel hermeties
gesloten. Teste is getuige (testis), maar een getuige die met de daad
niets te maken wil hebben. Teruggetrokken in het observatorium van
het zuivere intellekt, waar alles alleen als mogelijkheid van het
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denken bestaat, heeft hij, door alles wat reeel bestaat tot ding te
maken, inklusief zichzelf, alles onder kontrole. Door een citaat uit
een ander verband aan te halen wordt misschien duidelijk dat deze
kortsluitende gedachtengang tegelijkertijd een zeer kritiese notie
bevat: 'Hoe "bewuster" een bewustzijn is, des te vreemder lijken hem
zijn persoon, zijn meningen, zijn daden en gevoelens, — vreemd. Zo
vertoont het de neiging over zijn meest eigen en persoonlijk bezit te
beschikken als over jets toevalligs, dat buiten hem staat.' Het zou
misleidend zijn te denken dat Teste uitsluitend uit gedachten bestaat,
lichamelijke pijn bijvoorbeeld kan de hele gedachtenkonstruktie doen
wankelen.
Het zal duidelijk zijn dat het vertalen van een dergelijke tekst, die
meer partituur dan literair `werk' is, een duivelse opgave is. De
vertaling van Gemma Pappot is heel redelijk, afgezien van wat
slordigheden in het nederlands. Niettemin vind ik nogal wat passages
twijfelachtig omdat de vertaling net die precisie mist die de franse
versie wel heeft; mechanies abstrakte formuleringen worden gewoner,
vanzelfsprekender, of daar waar Valery er een zekere plasticiteit aan
geeft juist weer veel te geforceerd. Wellicht heeft dit minder te
maken met vertaalkunde dan met affiniteit.
28 april 1976
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Leven met terugwerkende kracht

Peter Weiss, Die Aesthetik des Widerstandes. (Suhrkamp)
`Al schrijvend verschaf ik me een tweede, denkbeeldig leven, waarin
alles wat wazig en onbepaald was duidelijkheid voorspiegelt.'
Peter Weiss schreef dit in zijn derde prozapublikatie, de
autobiografiese roman Einde van een vlucht (duitse uitgave 1960,
nederlandse 1964), waarin hij over een afstand van twintig jaar het
Stockholm van de eerste oorlogsjaren voor de geest probeert te halen.
Via Londen en Praag was hij in 1940 in Zweden terechtgekomen.
Aileen door toeval was hij geen nationaal-socialist geworden: zijn
vader, een textielfabrikant, was Hongaar van geboorte en bezat de
tsjechiese nationaliteit; hetzelfde toeval maakte dat hij niet tot de
slachtoffers van het fascisme zou behoren. Hij was immers van joodse
afkomst. '1k had ook aan de andere kant kunnen staan, zei ik, als
mijn grootvader in zijn kaftan me er niet voor had behoed, zou ik
wellicht daarginds zijn gebleven.'
Deze gelukkig hypotheties gebleven — vraag hangt boven het
hele werk van Weiss. Alleen door een toevallige samenloop van
omstandigheden is hij geen beul geworden (hoewel 'ik de mentaliteit
in me had, aan een exekutie deel te nemen' schrijft hij in dezelfde
roman). Telkens weer zal hij onderzoeken in hoeverre het toeval dan
wel bewuste keuze is of iemand tot de partij der onderdrukkers of
onderdrukten behoort.
Neem bijvoorbeeld het thema emigratie. In de eerste romans houdt
de emigratie zeker niet het bepalen van een standpunt in. Hij is
immers een vreemdeling die zich op veilige afstand van de
verschrikkingen van de wereldoorlog bevindt. Nee, in de
rekonstruktie van zijn twee vroegere romans (Afscheid van mijn
ouders en Einde van een vlucht) betekent de emigratie in de eerste
plaats een vlucht uit de burgerlijke gedachten- en leefwereld van zijn
ouders, een bevrijding van zichzelf. De kunst was voor hem een
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toevluchtsoord. Het radikale protest van Weiss was toen nog
existentieel van inhoud, tegen elke dwang van buitenaf, voor een
ongebonden individualisme en een absolute vrijheid van expressie.
Het toneelstuk Marat I Sade (1964) is een overgangswerk. Dat Weiss
in dit stuk een nieuwe problematiek aanboorde waarbij zijn eigen
ontwikkeling nauw betrokken was, bewijst wel het feit dat er van het
stuk achtereenvolgens diverse nieuwe versies verschenen die
belangrijke verschuivingen inhielden. Over de Sade in het stuk zegt
Weiss nu: `Enerzijds weet hij en ziet hij in dat de maatschappij
veranderd moet worden, anderzijds heeft hij echter zelf de kracht
niet om aktief aan deze verandering mee te werken. Daarin komt hij
overeen met mijn vroegere wereld.'
In 1965, wanneer in Duitsland allerlei politieke illusies de grond
worden ingeboord door het optreden van de grote koalitie tussen
SPD en CDU/CSU, kiest Weiss duidelijk voor het socialisme. Deze
radikale politieke stellingname geeft hij vorm in dokumentaire
toneelstukken over Auschwitz, Angola, Vietnam. Kunst als middel
tot persoonlijke bevrijding krijgt nu een veel maatschappelijker
perspektief:
heeft mijn werk nodig, en kan mijn schrijven helpen
de wereld waarin mensen leven bewoonbaar te maken?' Weiss is
bekend geworden als de schrijver van deze politieke toneelstukken.
Voor de liefhebbers van zijn vroegere experimentele proza betekende
het dat Weiss artistiek aan lager wal was geraakt. Voor anderen, die
ook in een politieke kunst hun persoonlijkheid ongerept wilden
bewaren, was Weiss een (al dan niet naleve) dogmatikus geworden.
Na tien jaar heeft Weiss weer een roman geschreven, Aesthetik des
Widerstandes, 360 dichtbedrukte pagina's zonder alinea's. Een
tweede deel moet nog komen. In een vraaggesprek noemde Weiss zijn
roman een Wunschautobiografie' die in grote lijnen zijn eigen
ontwikkeling volgt, maar tegelijkertijd het experiment onderneemt.
Vat was er van mij geworden, hoe had ik mij ontwikkeld, wanneer ik
niet uit een burgerlijk-kleinburgerlijk milieu, maar uit een proletaries
milieu afkomstig was geweest.' Alleen de ik-figuur is fiktief, alle
andere figuren en situaties zijn authentiek. `Voor mij was het
belangrijk na 10, 20 jaar van politiek bewuste werkzaamheden aan
mijn eigen ik te werken, nu niet subjektief autobiografies maar in de
vorm van een autobiografie, die symptomaties is voor een bepaalde
tijd.' Het gaat letterlijk om een revisie van een autobiografie:
verschillende personen, situaties en thema's uit Einde van een vlucht
worden in Aesthetik des Widerstandes opnieuw verwerkt.
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22 September 1937 staan voor het Pergamonaltaar in een berlijns
museum drie jonge anti-nazistiese arbeiders. Het is de dag voor het
vertrek van de — verder in de roman naamloos blijvende — ik-figuur
naar Spanje waar hij zich aan zal sluiten bij een van de Internationale
Brigades. De drie jongens diskussieren over kunst, de geschiedenis van
de kunst die bijna altijd de kunst van de heersers en onderdrukkers is
geweest, ze vragen zich af wat ze van deze geschiedenis moeten of
kunnen leren, en wat voor kunst zij nodig hebben in hun eigen strijd.
De laatste nacht die de ik-figuur in de keuken van het ouderlijk
huis doorbrengt ziet hij uit de vloer zijn vader tevoorschijn komen,
het enige surrealistiese moment in de roman. Tussen vader en zoon
ontspint zich een lange politieke diskussie over de nederlaag van de
arbeidersbeweging. De vader overziet decennia van strijd die vergeefs
geweest lijken te zijn, de zoon ziet daarentegen wel nieuwe
mogelijkheden en vormen van verzet.
Beide diskussies — over de politiek bepaalde geschiedenis van de
kunst en de geschiedenis van de arbeidersbeweging die volgens de
vader juist zo gemakkelijk kon worden versiagen, verzwakt als ze was
door verwaarlozing van kulturele en theoretiese problemen in vooral
de sociaaidemokratiese partij — bevatten een gekondenseerde voorgeschiedenis van de direkte persoonlijke deelname aan de oorlog in
Spanje. Deze deelname zal minder direkt blijken te zijn dan de
ik-figuUr zich had voorgesteld. Het enige wat hij van de oorlog ziet
zijn de uitwefpselen ervan in een militair hospitaal. Ook dit gedeelte
bestaat hoofdzakelijk uit diskussies, over partijdiscipline en
persoonlijke verantwoordelijkheid (het probleem van de politieke
schrijver), over politieke moraal, het stalinisme en telkens weer
opnieuw over kunst. 'Er waren drie frontlinies in deze oorlog, het
militaire, het politieke en het kulturele front.'
Uiteraard bestaan er meningsverschillen over de belangrijkheid van
elk van deze drie fronten, al naar gelang de plaats die de betrokkenen
innemen. Het tweede deel van de roman sluit af op het moment dat
de internationale brigades het door het internationaal georganiseerde
fascisme overwonnen Spanje moeten verlateri.
Een revisie van zijn biografie betekent niet dat Weiss zijn burgerlijke
jeugd wil inruilen voor een proletariese en evenmin dat hij heeft
willen bewijzen dat een burgerlijke afkomst een erfzonde is die men
nooit kan kwijtraken. Eerder het tegendeel, dat `diegene tot de
arbeidersklasse behoorde die met zijn handelen voor haar opkwam,
onverschillig waar hij vandaan kwam'. Het gaat dus minder om een

38

ideaalbeeld dan om een rekonstruktie met terugwerkende kracht —
het is de politieke stellingname en niet in de eerste plaats de
toevallige sociale herkornst die beslissend is voor iemands klassepositie. Impliciet bevat de roman verder de stelling dat het voor een
schrijver mogelijk en soms zelfs noodzakelijk is vanuit het standpunt
van een andere maatschappelijke laag te schrijven, hoewel hij die niet
van binnenuit, uit direkte persoonlijke ervaring kent. In een
antwoord op een kritiek van Enzensberger zegt Weiss hierover: 'In
vele gevallen kunnen wij als schrijf- en leesvaardigen zelfs meer van de
verhoudingen begrijpen en overzien dan degenen die zonder enige
ontwikkelingsmogelijkheid erdoor vermalen worden.'
Misschien is een nadere toelichting van de titel nog de beste manier
om de centrale thematiek van de roman te omschrijven. De eerste
betekenis ervan is: de esthetiek, de kunst van het verzet. Wanneer de
drie jonge arbeiders vroegere kunst interpreteren is dit allereerst een
inhalen van wat hun onthouden is. Maar tevens is het een nieuw
beginnen van een eigen kultuur en onderzoek, en vooral ook een
leren denken en spreken. Weiss zet zich uitdrukkelijk af tegen een
exklusieve arbeiderskultuur, tegen vereenvoudiging omwille van het
onmiddellijke nut. Politieke en esthetiese bewustwording kunnen
niet zonder elkaar. Dit wordt duidelijker door de tweede betekenis
van de titel, esthetiek van het verzet, te lezen als: middelen en
vormen van het verzet. In de burgeroorlog is dit het konflikt tussen
de nieuwe vormen van strijd en de traditionele hierarchiese vormen,
waarvoor discipline en likwidatie van afwijkende visies kenmerkend
zijn. Voor de politiek geldt dezelfde methode als voor de kunst: uit
elkaar nemen (ontleden), van verschillende kanten onderzoeken en
dan weer opnieuw in elkaar zetten.
Voor die kombinaties is inzicht en verbeeldingskracht nodig. En
voor het toepassen van deze methode op de stalinistiese processen
van Moskou, op een moment dat de strijd in Spanje voor alies
eenheid vereist, is moed nodig. Weiss lost al deze problemen in zijn
roman niet op, uiteraard niet, al was het maar omdat hij niet zijn
toevlucht wil zoeken tot een toodschap' of een allesverklarende
handleiding. Tot de esthetiek van het verzet behoort juist, dat de
komplexiteit van de historiese en aktuele werkelijkheid niet
verdonkeremaand wordt.
Weiss heeft geprobeerd deze komplexiteit te laten zien. De tekst
bestaat uit grote gesloten blokken waarin voortdurend alle thema's
tegelijk in het spel zijn. Een ogenblik van versiapte aandacht verplicht
de lezer pagina's terug weer een aanknopingspunt te zoeken. Zoals de
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ik-figuur en de anderen met wie hij diskussieert zich in een stroom
bevinden van gebeurtenissen, waaraan zij deelnemen en waarin zij
hun plaats moeten zien te vinden, soms.door tegen de stroom in te
gaan naar de oorsprongen van hedendaagse verschijnselen, zo bevindt
de lezer zich in een vergelijkbare situatie.
Een vereiste is overigens dat hij ook zelf een gelnteresseerde is. Hij
verkeert in dezelfde positie als de ik-figuur. De roman is eigenlijk een
doorlopende diskussie met telkens een andere rolverdeling, die niet
plaats vindt via karakters maar via standpunten. Wat ik een stroom
noemde kan misschien nog beter worden aangeduid als een denkproces, en dan niet de gedachtengangen van een individu, maar een
kollektief denkproces, het bewustzijn van een politieke beweging en
van haar middelen en vormen.
De eerste persoon enkelvoud is daarom principieel geen
hoofdpersoon te noemen, behalve wanneer dit in dit verband
betekent dat een kollektiviteit pas werkelijk kan ontstaan, indien het
persoonlijke `verwerke wordt, jets waar Weiss herhaaldelijk op wijst.
De hoofdpersoon van Weiss' roman is Wif.
19 mei 1976
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Herinneren om te overleven

Sal Santen, Stormvogels. (De Arbeiderspers)
In een hopeloze tijd maakten Santen en zijn vrouw, Liesje in de
roman, drie kinderen — ondanks alle twijfels, ondanks alle stormen,
ondanks de oorlog en de uitroeiing van de joden waaraan hij als enige
van zijn familie ontsnapte. De drie hoofdstukken, waaruit het tweede
deel van de verhalenroman bestaat, gaan over het verwekken van
kinderen, in de eerste plaats gaan ze echter over overleven.
Het schrijven is voor Santen een herbeleven, ook letterlijk, als de
vraag over kinderen krijgen hoewel er geen toekomst is aldus vertaald
kan worden: hoe is het mogelijk verhalen te schrijven in een hopeloze
tijd? De reeks van zes boeken die hij sinds Jullie is jodenvolk (1969)
geschreven heeft en waarvan Stormvogels een afsluiting heet te zijn, is
min of meer een antwoord op deze vraag. Schrijven is voor iemand
als Santen een proces van herinneren: herinneren om zich van het
verleden te bevrijden en (zodoende) verder te kunnen. Zijn
vertellingen over het verleden betreffen over het algemeen geen
opzienbarende gebeurtenissen, en zeker geen opgesierde
gebeurtenissen; het zijn brokstukken, vaak niet meer dan clusters van
ogenschijnlijk onbelangrijke details, die vanwege het feit dat ze
verdrongen zijn en alleen met pijn en moeite kunnen worden
herbeleefd nu belangrijk worden gemaakt — door het schrijven. Om
dezelfde reden verschaffen de boeken geen chronologies panorama,
maar is ieder boek als het ware een kurketrekker die een prop uit het
verleden en uit het onbewuste trekt. Een spiraalbeweging makend
raakt hij telkens via andere momentopnamen dezelfde essentiele
elementen: de verwijdering van het vroegere joodse milieu, het verlies
van de vele geliefde personen, de niet aflatende rouw, de verwarring,
het konflikt tussen politieke aktiviteit en persoonlijke verlangens en
ambities.
In het eerste deel van Stormvogels worden drie episodes uit de tijd
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voor de oorlog opgehaald. Aan de ene kant wordt Santen als jongen
gefascineerd door 'het geheim van het jood zijn', aan de andere kant
raakt hij in verwarring teikens wanneer hij door de buitenwereld als
jood behandeld wordt en is hij teleurgesteld omdat hij zich niet
vertrouwd kan voelen met het joodse denken. in die tijd komt hij in
aanraking met de AJC en daarna met de door hem zo genoemde
Revolutionaire Partij, waarvoor hij in de vooroorlogse jaren koerierswerk verricht. Deze jeugdervaringen beheerst door angst voor de
vader, jaloezie ten aanzien van de broer, verdriet om het gestorven
zusje, en onbegrip voor de moeder — werken daarom op latere
leeftijd zo hevig door, oppert Santen in het laatste gedeelte van zijn
boek, `Geboorte' — waarin hij in een ernstige krisis terechtkomt,
agressieve dromen heeft en ook het derde kind geboren wordt —
omdat zijn bewustzijn geblokkeerd is geraakt door de oorlog. De
jeugdherinneringen zijn geladen met latere ervaringen, die zich echter
niet laten beheersen. Hij is na de oorlog alleen overgebleven en , het
besef dat niemand hem meer over vroeger kan inlichten vervult hem
met een gevoel van radeloze machteloosheid. Zijn woede richt zich
niet alleen op de onbereikbaarheid van het eigen verleden maar meer
nog op het kollektieve vergeten.
In een krisis schrijft hij aan zijn vrouw: 'Het is die vervloekte
oorlog die me nog steeds parten speelt, en ik weet niet hoe ik me
ervan moet bevrijden. Het is een ellende, to leven met de doden en
niet met de levenden.' Hij voelt zich verscheurd tussen de ene helft
van de familie die uit doden bestaat en de andere helft die is
overgebleven. Voor deze verlammende verloren positie zoekt Santen
al schrijvend emotionele raakpunten met zijn positie als jongen
tussen verschillende sociale en politieke sferen, met zijn positie in de
oorlog, getrouwd met een niet-joodse maar even opgejaagd als alle
andere joden, met zijn plaats op kantoor `waar ik me ongelukkig heb
gevoeld, een verdwaalde tussen vreemde mensen'. Vandaar
waarschijnlijk zijn overgave aan de politieke groepering, waar hij tot
het eind van de jaren zestig deel van uitmaakte, en vandaar ook de
teleurstelling over het gebrek aan solidariteit en de mentale inzinking
nadat hij eruit was gestapt. Hoewel Santen in Stormvogels niet aan
deze episode toekomt, wordt in het thema van de buitenstaander die
zich voortdurend de scheiding bewust is tussen zijn gevoelens en de
identiteit die hem wordt opgelegd, het latere konflikt behandeld
tussen persoonlijke emoties en politieke houding.
Zoals gezegd, in de roman Stormvogels wordt een cyklus
afgesloten. Nieuw in vergelijking met de vorige boeken is, dat alle
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elementen nu bijeen zijn gebracht. Het is begrijpelijk dat er
herhalingen voorkomen, niet letterlijk maar qua benadering. Nu
Santen vrijer tegenover zijn stof is komen staan lijkt hij meer
woorden nodig to hebben, waardoor de suggestiviteit die de kracht
van zijn schrijven in korte fragmenten uitmaakt, minder wordt.
10 november 1976
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Cortazar bouwt een bruggehoofd

Julio Cortazar, Boek voor Manuel. tilt het spaans vertaald door
Barber van de Pol (Meulenhoff)
Tussen Rayuela (1963) en Boek voor Manuel, dat zojuist in vertaling
verschenen is, ligt een periode van tien jaar. Dit tijdsverschil komt
onder meer tot uitdrukking in het feit dat Cortazar zich verplicht
heeft gevoeld zijn nieuwe roman te voorzien van een voorwoord
waarin hij uitdrukkelijk zegt het literaire en politieke schrijven te
hebben willen kombineren. Nu was Rayuela beslist niet vrij van
politiek, maar politiek leek wel een Fremdkorper dat instinktief werd
afgestoten. De hoofdpersoon Oliveira formuleerde zijn ambivalentie
tegenover een vriend die hem om steun aan algerijnse opstandelingen
wist maar den ding tamelijk zeker, en dat
kwam vragen als volgt:
was dat hij niet zonder verraad of kon zien van de passieve
afwachting waarin hij sinds zijn komst naar Parijs leefde. Toegeven
aan gemakzuchtige edelmoedigheid en buiten illegale aanplakbiljetten
gaan plakken zag hij meer als een wereldlijke verklaring, een
afrekening met je vrienden die je moed zouden bewonderen, dan een
echt antwoord op de grote vragen. Bezien vanuit tijdelijk en absoluut
oogpunt, voelde hij dat hij in het eerste geval ongelijk en in het
tweede gelijk had. Hij deed er verkeerd aan niet te strijden voor de
onafhankelijkheid van Algerije, of tegen antisemitisme of racisme.
Hij deed er goed aan te weigeren mee te doen aan het gemakzuchtige
verdovingsmiddel dat kollektieve aktie inhoudt (...) Daarom kon hij
beter zondigen door niet-doen dan door mee-doen. Toneelspeler zijn
betekende afzien van een goede plaats in de zaal en hij scheen
geboren te zijn om toe te kijken op de eerste rij. "De moeilijkheid is",
zei Oliveira bij zichzelf, "dat ik tevens een aktief toeschouwer wil
zijn en daar zit hem de kneep".'
Deze wens om akteur en tevens aktief toeschouwer te zijn is in
Boek voor Manuel nog brandender geworden. De centrale figuur,
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Andres, is ook nu weer iemand die deel uitmaakt van een groep
Zuidamerikanen in Parijs, die elkaar bij nacht en ontij opzoeken om
samen te drinken en te praten. De meesten van hen houden zich
aktief bezig met politiek in een organisatie die de Kul genoemd
wordt. Andres hoort wel in dit gezelschap thuis, maar hij blijft, ook
omdat hij ouder is, altijd een beetje achter, lezend en naar muziek
luisterend, deels gefascineerd door de gedrevenheid van de jongeren,
deels hun hekties gedoe ironiserend en relativerend, onder meer om
een veilige afstand te kunnen bewaren. In een droom die zich afspeelt
in een bioskoop krijgt hij van een Cubaan een opdracht. Pas wanneer
hij op het eind zijn reserves tegenover de Kul opzij zet en zich bij de
groep aansluit, wanneer ze na een serie provocerende prikakties het
hoofd van het Buro voor Koordinatie van latijnsamerikaanse
aangelegenheden in Europa hebben ontvoerd, dringt de inhoud van
de boodschap tot hem door: wordt wakker! (De roman heeft wel
meer van die slappe gewrichten.) Over de droom zegt Andres: `Ik ben
dubbel, iemand die naar de bioskoop is gegaan en iemand die
verwikkeld is in een typische filmsituatie.'
Op nog een andere manier is deze gespleten houding uitgebeeld. In
Rayuela, kan konkluderend gezegd worden, behield de toeschouwershelft de supervisie over de toneelspelershelft, en wel zodanig dat de
handelingen van de laatste door de eerste geregisseerd werden, wat in
de praktijk niets-doen betekende. Nu is het observerende aspekt in
een aparte figuur verzelfstandigd, even vaag als de benaming waarmee
hij wordt aangeduid: je weet wel, die in `zijn neutrale hoekje' naar
zijn landgenoten kijkt en luistert, en alle waarnemingen op fiches
vastlegt. Deze fiches zullen, na de dood van je weet wel die sterft
wanneer Andres zich bij de Kul heeft gevoegd, door de laatste
geordend worden. De chaos van aantekeningen kan nauwelijks jets
anders zijn dan het materiaal van de roman zelf, die pas geordend kan
worden als de tweestrijd tussen toeschouwer en speler beslist is in het
voordeel van het engagement. Dit zou dan het belangrijkste verschil
moeten zijn tussen de twee romans. Opmerkelijk is evenwel dat dit
verschil door de roman nauwelijks gefundeerd wordt. Het is eigenlijk
een keuze bij gebrek aan beter, ook om aan het malaisegevoel ten
gevolge van isolement en dubbelzinnig gedrag een einde te maken;
een onhandige noodlanding. Dit biedt de gunstigste kijk op de Kul en
haar strijd tegen de Mieren, een paramilitaire groep die de VIP
beschermt. Het padvinderachtige aan de Kul-aktiviteiten is voor een
deel gevolg van de ironiserende kijk van de observator (Andres en
je weet wel), voor een deel kenmerkt het de machteloosheid en
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blikvemauwing van Zuidamerikanen die vanuit Europa naar de
politieke toestand op hun eigen kontinent kijken. Minder gunstig zou
het zijn wanneer de Kul de visie van Cortazar op politieke akties
moet verbeelden.
Hoe het ook zij, dit politieke element in de roman doet, bedoeld
of niet, afbreuk aan het keuzeprobleem, dat volgens mij het
belangrijkste thema van het boek is. Andres wil eigenlijk niet kiezen,
en wel op betere gronden dan die in het citaat uit Rayuela genoemd
werden. Op gevaar af de roman onrecht te doen doordat veel
aspekten onbesproken blijven, is Boek voor Manuel te lezen als een
roman tegen de keuze in de vorm van een naleve tweedeling,
algemeen uitgedrukt: tegen de of-of tegenstelling tussen politiek en
dagelijks leven.
Een telkens impliciet terugkerend beeld, dat een enkele keer
uitvoerig expliciet verwoord wordt, is de brug. Luisterend naar het
elektronies geluid van Prozession, een kompositie van Stockhausen,
merkt Andres dat het eigen geluid van de piano af en toe te horen is,
en hij konstateert dat dit bekende geluid de aandacht gespannen
houdt en hem bewust maakt van het verschil tussen oud en nieuw.
Zonder die brug is het nieuwe onbereikbaar. In de betreffende
passage wordt dit vertaald voor de nieuwe mens die uit de (cubaanse)
revolutie te voorschijn komt, en ook voor het schrijven. De brug
verwijst naar de overgang van oude naar nieuwe mens, naar de
verbinding tussen Frankrijk en Zuid-Amerika, tussen de
kleinburgerlijke Andres met zijn artistieke en erotiese lusten en de
Andres die kiest voor revolutionaire aktie. De brug speelt een
belangrijke rol in de verhouding van Andres met twee totaal
verschillende vrouwen: de poolse Ludmilla die de chaotiese
kreativiteit vertegenwoordigt, en de franse Francine die het gezond
verstand en het mentaal fatsoen belichaamt. Andres wil niet kiezen,
omdat hij het rationele en het niet-rationele tegelijkertijd wil. Ms op
een gegeven moment, wanneer zijn persoonlijke krisis zich verscherpt,
gezegd wordt: 'Nu zullen we de brug over moeten', blijkt de volgende
relativering noodzakelijk: `aan de andere kant van de brug zullen iii
en ik dezelfde als altijd zijn, ik ben eerlijk genoeg om te vermoeden
dat het de komediant in me is die de dood van de kleinburger verzint
en zich inbeeldt voorbij die brug een ander territorium binnen te
gaan'. Hieruit is af te leiden dat de keuze op het eind een verre van
rooskleurige situatie oplevert.
Op een andere plaats gaat het om een overgang van een kreatieve
taal die bepaald wordt door het leven — zoals bijvoorbeeld
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gepraktiseerd wordt door Lonstein die een eigengemaakte,
symboliese taal spreekt — naar een leven bepaald door het spreken
van bijvoorbeeld politieke programma's. De Kul drijft op frasen.
Andres konstateert hoe in het spreken en handelen van
revolutionairen de kracht van overgenornen oude ideeen werkzaam is,
de infiltratie van hetgeen vernietigd leek te zijn: `(...) ze riskeren hun
huid voor de revolutie, ze zullen alles geven maar als "daarna" komt
zullen ze dezelfde ideeen spuien die nu leiden tot zeven jaar
gevangenis voor Boekovsky die tegen die tijd Sanchez zal heten of
Pereyra, ze zullen de fundamenteelste van alle vrijheden vergeten, die
van het individu zoals ik dat burgerlijk noem, en mea culpa, zeker,
maar in wezen is het hetzelfde, het recht om naar free jazz te
luisteren als ik daar zin in heb en er niemand kwaad mee doe, de
vrijheid om met Francine naar bed te gaan om overeenkomstige
redenen, en ik ben bang, ze maken me bang, de Gomezzen en de
Lucien Verneuils die de mieren van de goede kant zijn, de fascisten
van de revolutie (tuttut, je slaat door, in die grappa van Lonstein zat
zeker penthotal of zo) (...)' Deze opmerking is alleen aanvaardbaar
wanneer ze geen alibi voor afzijdigheid is. Zoals gezegd kiest Andres,
zonder zijn kritiek opeens in te slikken, voor een aktieve rot.
Niettemin blijft de keuze een noodsprong, die zijn reden
uiteindelijk vooral vindt in het boek van Manuel — het plakboek dat
wordt samengesteld uit kranteknipsels die door leden van de groep
worden verzameld voor de baby Manuel: `een leesboek bestemd voor
een alfabetisering in de nog verre toekomst'. Niet toevallig gaat het
om kranteknipsels (berichten over martelingen en politieke terreur),
het is hun voornaamste en misschien wel enige zicht op
Zuid-Amerika. Maar ook Cortazar lijkt de politieke werkelijkheid in
zijn roman alleen te kunnen verwerken in de vorm van kranteknipsels. Het nemen van een besluit maakt immers nog geen einde
aan het toeschouwer-zijn — tegenover geweld is ieder die niet direkt
slachtoffer is onvermijdelijk toeschouwer.
De belangrijkste politieke stellingname is daarom in het thema van
de brug te zoeken. Aan de ene kant wordt daarmee gewezen op de
noodzakelijke verbinding tussen de traditionele wereld en het nieuwe.
Voor de schrijver manifesteert zich dit in het probleem van de
verstaanbaarheid. Op dit punt ziet het er naar uit dat Cortazar de
konklusie getrokken heeft dat vereenvoudiging nodig is. Boek voor
Manuel is, en dat niet alleen inhoudelijk, simpeler dan de voorgaande
romans. Of dat een vooruitgang is betwijfel ik.
Aan de andere kant onderkent Cortazar scherp het gevaar dat
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verbonden is met een revolutie die belangrijke onderdelen van het
dagelijks leven verwaarloost: `Ik ben meer dan ooit van mening dat
de strijd om het socialisme in Latijns-Amerika de verschrikking van
alledag onder ogen moet zien met de enige houding die het op een
dag de overwinning zal opleveren: door angstvallig en als lets
kostbaars het vermogen te koesteren om te leven zoals we dat voor
die toekomst zouden wensen, met alles wat dit veronderstelt aan
liefde, spel en vreugde.' De kracht van Cortazar, ook in deze roman,
is gelegen in het inspirerende maar doodernstige spel van taal en
verbeelding.
24 november 1976
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Schrijven tegen de geestesziekte

Thomas Bernhard, De Oorzaak. Vertaald door Hans W. Bakx.
(De Arbeiderspers)
Wie niet zelf informatie zoekt over wat er in diverse landen op literair
gebied gebeurt en zich verlaat op hetgeen er aan vertalingen uitkomt,
krijgt waarschijnlijk een beeld van de literatuur dat weinig of niets
met de realiteit van doen heeft. Dit geldt voor de franse, duitse en
engelse literatuur van de afgelopen decennia, voor andere
taalgebieden zal het zeker ook opgaan. De titels die vertaald worden
lijken via een roulettesysteem te worden uitgekozen, zij het dat er
een maatstaf is die het toeval in negatieve zin beinvloedt, namelijk
dat het verteerbare kost moet zijn. Verder viert persoonlijk
hobbyisme hoogtij. Dat betekent uiteraard niet dat er uitsluitend
troep wordt geimporteerd. Maar ook de selektie nit het werk van een
goed auteur roept menigmaal vraagtekens op. Er zijn auteurs die een
vasthoudende uitgever krijgen zodat de ontwikkeling van hun werk te
volgen is. Iemand als Marquez is nagenoeg kompleet uitgegeven,
evenals Cortazar, Beckett, Nabokov, Faulkner, Gombrowicz, Kafka,
Joyce en auteurs die deze volledige aandacht minder verdienen, zoals
bijvoorbeeld Handke. Maar van heel wat belangrijke schrijvers is,
door welk toeval dan ook — een prijs, een schandaal — slechts een
boek vertaald, dat dan bijna onvermijdelijk richting De Slegte
verdwijnt. Ik ken nauwelijks een uitgeverij die werkelijk een
vertaalprogramma heeft. Wat is het gevolg daarvan? Dat er van
auteurs als Claude Simon, Butor, Broch, Musil, Patchen, Flann
O'Brien een of twee titels vertaald zijn die, doordat een vervolg is
uitgebleven (uiteraard is dat niet de enige reden), gedoemd zijn
winkeldochters te blijven. Een variant hierop is de introduktie van
een auteur met een recent boek. Bij sukses, zoals in het geval
Marquez, wordt daarna eventueel vroeger werk uitgegeven, bij
uitblijven daarvan is er weer een geamputeerde schrijver opgevoerd en
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in een moeite door afgevoerd. Het is te hopen dat dit met Thomas
Bernhard niet gebeurt, hoewel daarvoor een ideale situatie geschapen
is met de vertaling van De Oorzaak, een van zijn meest recente
werken.
Uitstekend dat er eindelijk iets van hem in het nederlands to lezen
is, maar het komt wat laat. De Oostenrijker Bernhard (1931) die
muziek studeerde en in 1957 debuteerde met poezie in hetzelfde jaar
als hij zijn dramaturgie- en regieopleiding afsloot met een
vergelijkende studie over Brecht en Artaud, publiceerde sinds zijn
eerste prozawerk. in 1963 (Frost) een stroom van romans, verhalen,
toneelstukken en scenario's. Elk werk is een variatie dan wel een
gevarieerde voortzetting van enkele samenhangende thema's, en al
zou men kunnen zeggen dat die thema's als ook de 1Qkaties (het
oostenrijkse platteland), personages (waanzinnigen) en andere
schrijfelementen voortkomen uit Bernhards persoonlijke ervaringen,
zijn werk is zeker niet autobiografies te noemen in de gangbare
betekenis als zou hij over zijn ervaringen schrijven. Dat geldt eigenlijk
ook voor het wel autobiografiese De Oorzaak (1975) en het vervolg
daarop (dat in 1976 verschenen is), Der Keller. Toch wordt die
indruk misschien gewekt door het feit dat juist dit boek de eerste
nederlandse uitgave is geworden, terwijl het in het oeuvre van
Bernhard een voortzetting is van zijn vorige werk, een verdere
radikalisering van zijn onthullingsdrang. Je zou kunnen zeggen dat
Bernhard in alles wat hij geschreven heeft wil laten zien hoe
vernietigend de uitwerking is van een nog steeds feodaal, katholiek,
en wanneer het niet meer openlijk fascisties is toch nog altijd
potentieel-fascisties, verstikkend klimaat als dat waarin hij is
grootgebracht, Oostenrijk — de broedplaats voor het duitse
nationaal-socialisme (zoals eens die andere Oostenrijker, Musil, in zijn
onafgemaakte reusachtige roman Der Mann ohne Eigenschaften heeft
uitgebeeld).
Zonder voorkennis van het voorafgaande fiktionele werk lijkt
Bernhards autobiografiese preokkupatie met dit ziekmakende
klimaat in De Oorzaak uitsluitend hemz elf als slachtoffer te betreffen.
Terwij1 het eerder zó is, dat hij nu zijn eigen persoon als een
romanpersoon invoert die zich in dezelfde positie bevindt als zijn
fiktieve figuren, personen die lijden aan een bewustzijn omdat ze niet
het slachtoffer willen worden van de stompzinnigheid en
zwakzinnigheid die, volgens Berhard, door de oostenrijkse
mentaliteit wordt geproduceerd. Alsof hij met zijn autobiografie zijn
mededeling heeft willen bewijzen (door hem bij de uitreiking van de
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staatsprijs gedaan) dat hij meende wat in zijn boeken te lezen stond,
hetgeen de nodige beroering verwekte. En dat biedt een weinig
idyllies beeld van een land dat gemeenlijk geassocieerd wordt met
vrolijke klederdrachten en Mozart op koektrommels; in Bernhards
werk heeft dit knusse land meer weg van een krankzinnigengesticht
voor alle leeftijden en gezindten.
In De Oorzaak leeft tie jonge Bernhard tijdens de laatste jaren van de
oorlog in een gymnasium, een katholiek internaat dat officieel
Nationaalsocialisties Jongerentehuis heette. Hij maakt er de
bombardementen mee, woont vervolgens bij zijn grootouders buiten
de stad en werkt daar in een bloemkwekerij. Wanneer na de oorlog
het nationaalsocialisties regime op school weer plaats maakt voor een
katholiek regime van een andere kleur maar van dezelfde snit, besluit
hij na korte tijd in plaats van naar het gymnasium naar het
arbeidsburo te gaan. Hij is dan vijftien en gaat werken in een
levensmiddelenzaak.
Voor een deel gaat de roman over de stad Salzburg, de 'tot
schoonheidsmachine geworden onwaarachtigheidsmachine', 'de
mensvijandige architectonisch-aartsbisschoppelijk-stompzinnignationaalsocialistische-katholieke knekelgrond' — een
vernietigingsmachine waaraan alleen te ontkomen lijkt door
zelfmoord. De stad maar ook het internaat (en het werk van
Bernhard) worden permanent beheerst door de gedachte aan
zelfmoord. Zo beschouwt de jongen zelfs zijn viool als `een
instrument om zijn zelfmoordmeditaties op gang te brengen'. Is de
stad al een koncentratie van Oostenrijk, ook het internaat is weer een
gekomprimeerde versie van de stad. En het onderwijs is een ziek en
ziekmakend systeem dat de geest en alle kreativiteit vernietigt. In de
oorlog staat er een nationaalsocialistiese sadist in uniform aan het
hoofd, na de oorlog Oom Frans die met zijn katholieke
vriendelijkheid eenzelfde regime voortzet met dezelfde liederen,
dezelfde ceremonies en dezelfde straffen. De jonge Bernhard is alleen
maar immuun voor 'de besmettelijke ziektes, geestesziektes', het
nationaal-socialisme en het katholicisme, dank zij de opvoeding door
zijn (anarchistiese) grootvader die hem op lange wandelingen met het
leven en de natuur vertrouwd heeft gemaakt, en dank zij zijn
(kommunistiese) oom wiens radikale dromen hem tot voorbeeld
worden.
Hoe verleidelijk ook, het is niet juist de ideeen van Bernhard op
de voorgrond te stellen. Hij schrijft namelijk in de eerste plaats
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zinnen en geen ideeen, dat wil zeggen: hij schrijft niet over opvoeding
en onderwijs, over zelfmoord en waanzin enzovoort, maar hij voert
ze ten tonele. Er is alleen maar een tegenwoordige
daarom
gebeurt in zijn boeken alles pratend of schrijvend, en daarom is geen
enkel boek af. Het is, in Bernhards denkwereld, zelfs onmogelijk iets
af te maken. Dit wordt in het bijzonder in de roman Korrektur
(1975) op alierlei manieren uitgebeeld. Een man zet zich aan het
werk om de papieren van een vriend die zelfmoord heeft gepleegd,
definitief te ordenen. Deze was jarenlang bezig in de bossen een
kegel te bouwen waarin zijn zuster zou moeten kunnen wonen,
tegelijkertijd was hij bezig een tekst over het werk aan de kegel en
over de piaats van zijn jeugd, die hij ontvlucht is, te korrigeren. De
korrekties bereiken het doel niet, want bij iedere korrektie slinkt de
tekst of verandert ze geheel; het doel van de kegel wordt evenmin
bereikt, omdat zijn zuster sterft. Dit vernietigingsproces wordt in 360
pagina's uitgevoerd, niet beschreven, ook al wordt alles verhaald in
aanhalingen van de uitvoerder van het testament. In eindeloos
varierende zinnen gaat het proces woekerend verder, zoals het elders
heet: `een volledig doorgeinstrumenteerde partituur waanzin'.
Ook in de andere romans gaat het om eindeloze monologen,
waarin vaak alleen de woorden van anderen worden weergegeven,
dagboekfragmenten, brieven, aantekeningen. Hoewel het om mensen
lijkt te gaan die, in een volstrekt isolement, niets schijnen te doen,
zijn ze in werkelijkheid koortsachtig bezig. Bezig met zichzelf
staande te houden (vaak door krankzinnige ondernemingen uit te
voeren, zoals in Das Kalkwerk uit 1970 iemand tientallen jaren bezig
is aan een studie over 'het gehoor', en in Verstorung iemand aan een
filosofies thema werkt waarvan de resultaten telkens weer vernietigd
worden zodat er waarschijnlijk slechts een zin zal overblijven); bezig
iets te vernietigen; bezig iets te rekonstrueren dat gebeurd is. Zichzelf
staande te houden: bijna steeds gaat het over figuren die lijden aan
een overbewustzijn, maar het is deze ijlende luciditeit die verhindert
dat ze het slachtoffer worden van de sprakeloosheid om hen heen.
Jets te vernietigen: vaak is dat een erfenis, een landgoed of iets
dergelijks, dat hen belast met een hele feodale traditie (zoals in de
roman Ungenach, 1968). Die erfelijke belasting afbreken is de enige
manier om aan een eigen leven toe te komen. Jets rekonstrueren:
alles wat geleid heeft tot de zelfmoord (van ouders en broer in
Amras, 1 964).
Het praten of het schrijven is in feite de enige handeling in de
boeken. Hoe die handeling verloopt, waar die handeling plaatsvindt
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en hoe de personen zich gedragen moet worden afgelezen aan de
zinnen, aan de manier waarop ze gekonstrueerd zijn. De reden
daarvoor is dat Bernhard niet over jets schrijft, maar ook dat hij geen
ideeenromans schrijft, al lijken ze daar misschien op. Bernhard laat
het verloop van gedachtengangen zien, denken en spreken is voor
hem handelen. De zinnen zien er inderdaad uit als gebaren, ze zijn
gesties (hij voert zijn thematiek ten tonele); ze cirkelen rond,
vertakken zich, verstrikken zich in onmogelijke woordkombinaties en
neologismen, monotoon worden woorden en zinswendingen
herhaald, bepaalde woorden krijgen zware aksenten, en het is alsof
iemand zich een weg baant door een oerwoud. Deze enscenering in
zinnen is wat de beweging van het schrijven betreft te vergelijken met
muziek; zoals ze op papier staan met hun telkens terugkerende
thema's, begrippen en obsessieve beelden is de tekst een landschap
dat tegelijk het landschap van een jeugd is, het denkklimaat waarin
die zich 'afspeelde' en waarin hij nu leeft (dus geen dekor), en het
landschap van een bewustzijnstoestand. Als hij aan het eind van De
Oorzaak zegt 'Ik ben nog niet klaar met de stad van mijn jeugd' en
opmerkt dat hij de oorzaak van de deprimerende stemming die de stad
teweegbrengt in zichzelf zoekt, wil dit niets anders zeggen dan dat hij
nog steeds geen uitweg uit dit morbide landschap heeft weten te
vinden en dat hij er nog steeds zelf deel van uitmaakt. Het is daarom
belangrijk dat De Oorzaak als ondertitel `een duiding' heet (in de
vertaling overigens weggelaten). In de roman komt Bernhard daar
herhaaldelijk op terug, wanneer hij zegt dat zijn herinnering niet
meer dan een schets, een aanduiding kan zijn omdat hij enerzijds jets
wil rekonstrueren zoals hij het als jongen ervaren en gevoeld heeft,
maar het anderzijds alleen kan zoals hij nu denkt, twee begrippen die
elkaar lijken uit te sluiten. Aileen schrijven op de manier waarop hij
schrijft (door overdrijving en verabsolutering de dingen uitvergrotend
en bezwerend) kan hij deze twee nivo's in evenwicht houden: de
stomme ervaring en het sprekende denken, de verschrikking die men
passief ondergaat en de denkkracht die de vernietiging moet
tegengaan. Daarom is de abstraktheid van Bernhards taal in zijn
beweging zo uitermate konkreet, zij het dat er geen konkrete
beschrijving of konkreet verhaal uit resulteert.
Bernhard is een schrijver die lijkt te zijn ontstaan uit een
kombinatie van het onlichamelijke denkvermogen van mijnheer Teste
van Valery en de alleen maar lichamelijke denkkracht van de figuren
van Beckett.
22 juni 1977
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Gils houdt ze niet op 'n rijtje

Gust Gils, Dank voor de blijdschap. (De Bezige Bij)

Hoe komt het dat iedereen de naam Hugo Claus kent, die veel
geschreven maar bijna ook evenveel overgeschreven heeft, en dat die
andere Belg, Gust Gils, al zo'n vijfentwintig jaar een niet minder
produktief schrijver van poezie en proza, nagenoeg onbekend is
gebleven? Ik waag me niet aan een antwoord op deze vraag, ik wil er
alleen mee gezegd hebben dat Gils beter verdient dan stille
bewondering. Sinds hij in 1960 met prozawerk debuteerde is hij
ongeveer de enige schrijver in het nederlands die de literaire slapstick
beheerst. Hij heeft die vooral bedreven in de drie bundels `paraproza'
(zoals Gils zijn genre zelf noemt): Verbanningen (1964), De
Rontgenziekte (1967) en het nu verschenen Dank voor de
blijdschap. De laatste bundel heeft niet toevallig op de omslag een
foto van de Dikke en de Dunne, en bevat bovendien een beschrijving
van een act van het tweetal.
De poezie van Gils wijkt niet wezenlijk of van het proza: zoals de
recente bundel Een handvol ingewanden to zien geeft, houdt hij zich
in zijn gedichten steeds meer bezig met het varieren en (zo doende)
in de . soep draaien van kliche-uitdrukkingen. In het proza neemt de
sabotage van de literatuur als prive en openbaar vervoermiddel
(gelukkig) wat ingewikkelder vormen aan. Wat alle, voornamelijk
korte tot zeer korte, teksten gemeen hebben is dat alles wat
vertrouwd, herkenbaar, vanzelfsprekend, logies lijkt, drasties
ontregeld wordt. Paraproza kan dan een misleidende aanduiding zijn
voor zover het doet denken aan parapsychologie en andere sub- of
suprareele zaken — men kan beter aan parachute denken.
Met de groteske, een van de gebruikte procedees, sluit Gils aan bij
de traditie van Van Ostayen en Bursens. Op het eerste gezicht bestaat
een verhaaltje uit bekende ingredienten, maar er wordt uitgegaan van
een `absurde' situatie die vervolgens konsekwent wordt volgehouden.
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Zoals het verhaal over de man die alleen maar achteruit rijdt omdat
hij vooruit rijden met die grote snelheden te onveilig vindt; omdat
hij de enige is die dat vindt ontstaan er natuurlijk rampen. Of het
verhaal waarin een banket van hoge militairen overvallen wordt door
het bericht over het heengaan van de vorst; de militaire traditie eist
dat in zo'n geval meteen een vol uur stilte in acht wordt genomen.
Hoewel het eten nog maar pas begonnen is staat iedereen op; helaas
heeft niemand op de tijd gelet en wil ook niemand voor de anderen
onderdoen zodat de laatsten er no dagen nog staan.
In deze serie horen verhalen over preventieve geneeskunde, films
waarin men de spelers kan zien denken, studenten die zonder dat ze
het wisten oorlogstuig maakten en deel van het leger blijken uit te
maken, een kampioenschap zachtgewicht, een olympiade van
krankzinnigen met geladen startrevolvers enzovoort.
Soms wordt een groteske een politiek sprookje, zoals De vliegen
wisten niet beter, waarin een man een brief schrijft aan een vlieg in
China: `...hij maakt zich helemaal geen illuzies dat de vlieg in kwestie
zijn epistel ooit zal ontvangen, laat staan er op antwoorden. Hij geeft
zichzelf een kleine kans alleen omdat hij gehoord heeft dat de
Volksrepubliek een Week van de Vlieg heeft uitgeroepen, ter
nagedachtenis van een historiese vlieg die ooit op een versgepenseelde
wettekst was neergestreken, al kruipende de nog natte inkt van een
ideogram zodanig had uitgesmeerd dat er een ander ideogram
ontstond, en dit had de wettekst zo grondig veranderd, dat de hele
latere geschiedenis van het sjineze rijk er, in volksrepublikeins
gunstige zin, werd door beinvloed, al gebeurde dit nog onder het
oude regime, eeuwen en eeuwen geleden.' De brief komt tegen alle
verwachting aan, maar de vlieg bleek juist overleden aan 'de gevreesde
aziatiese vliegenkolder'. Een ander fraai exemplaar (uit het eerste
deel, Lolmaniakken : ... de manie is sterker bij hen dan de lol. De lol
is een voorwendsel...') is Een hoofd voor de mens: 'Vier vruchten
hadden ooit een meningsverschil: wie van hen het meest geschikt
zou zijn om de mens tot hoofd te dienen. Vier vruchten te
weten: de appel, de okkernoot, de ananas en de kers. Elk van hen
roemde zijn eigen kwaliteiten en sprak smalend over die 'van zijn
mededingers. Dit gebeurde dus in de tijd toen de mensen nog geen
hoofd hadden.' Volgt een dispuut over hun respektieve voordelen
voor de mensen, dat wordt opgelost wanneer de okkernoot zijn sterke
broer de kokosnoot erbij haalt, die de anderen uit de weg ruimt en
zelf 'de felbegeerde plaats op de lege schouders van de mens innam.
De drie kleine stippen die hij op zijn bast droeg deden dienst-als
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mond en ogen, aan zoiets had geen van de anderen gedacht. De
kokosnoot was dus wel het meest geslaagde hoofd dat de mens zich
had kunnen wensen, al stonden er geen oren aan. Ja, zo komt het dat
de mens zulk een harde schedel heeft. Hersens heeft hij er niet
inzitten, maar hij kan er prachtig mee op het water drijven, met dat
holle lege hoofd van hem.'
De andere teksten zijn minder gemakkelijk weer te geven, omdat
daarin de ontregeling van beelden in volsiagen kolder, voortdurend
verkeerd afslaande gedachtenloopjes en ongewone fantasmen
uitloopt. Eenmaal begonnen vertellingen worden niet afgemaakt
omdat ze worden overgenomen door niet minder bizarre verhalen
zoals de Tweestedentocht & de tijgertemmer bijvoorbeeld.
Natuurlijk, soms ontstaat er flauwekul, dat kan nauwelijks anders bij
zulke prozasprintjes waar de hardloper ook nog moet springen,
vliegen, jets wat hij thuis heeft laten liggen moet ophalen en dan ook
nog het adres vergeten is. Maar meestal redt Gils zich uitstekend,
vooral ook omdat hij zelden laat vergeten wat er ontregeld wordt en
dat er in het gewone prozalese leven bij nadere beschouwing nog
veel krankzinniger dingen gebeuren. Vooral de wereld van de
wetenschap barst hier uit de fiolen, reageerbuizen en hersenpannen.
`1k heb mijn haar zo kort laten knippen dat niet alleen alle littekens
op de huid van mijn schedel nu duidelijk zichtbaar zijn, maar ook al
mijn traumas, door mijn schedel heen.'
Voor wie van literatuur alleen herkenning verwacht van wat hij al
kent of meent te kennen is Gils natuurlijk een gevaarlijke gek. Geen
wonder dat Gils nooit populair zal worden, ook al is hij, met Koot,
een van onze beste letterkundige komieken.
29 juni 1977

56

Het toerisme van de revolutie

Regis Debray, De buitenstaander. (Uitgeverij Bruna);
Jean-Paul Sartre, Revolutie en literatuur. (De Arbeiderspers)
De feiten van het Zuid-Amerika-avontuur van Regis Debray zijn
bekend. Op zichzelf vormen ze al een roman die tot een genre
behoort dat typerend lijkt voor de linkse franse kultuur:
hoofdpersoon is de intellektueel die met zijn daden de inertie van
zijn kultuur wil doorbreken. In de roman die Debray geschreven
heeft en die handelt over een (zwitserse) intellektueel die zich bij
de revolutionaire strijd in een zuidamerikaans land heeft
aangesloten (waardoor het wel heel moeilijk wordt niet
voortdurend vergelijkingen met zijn eigen geschiedenis te trekken)
zegt de hoofdpersoon op een gegeven moment ook letterlijk, dat,
als hij niet aan de strijd had deelgenomen (`de strijd die hem niet
nodig had'), hij een schrijver geworden was zoals zovele anderen.
Debray is schrijver geworden. Ironie? Dat is moeilijk te beoordelen,
er is weinig ironie in dit boek. Zoals er ook weinig ironie is bij de
man die door de hoofdpersoon nog altijd bewonderd wordt:
Malraux, een beroemde representant van de schrijver-aktivist die de
revolutie bij voorkeur elders zoekt.
Hoewel de ervaringen van Debray anders zouden doen verwachten,
geeft de roman nauwelijks inzicht in de problematiek van de
revolutionaire strijd op het zuidamerikaanse kontinent. Wel wordt
uitvoerig de houding van de kommunistiese partij tegenover de
guerrilla beschreven, mar hoe gedetailleerd enkele akties van
stads-guerrillero's en de moeizame strijd van guerrillero's in de jungle
ook geschilderd worden, en hoe uitvoerig de argumenten van de
partij om van de ene dag op de andere van gewelddadige akties of te
zien ook worden weergegeven, het blijft een schema dat wordt
ingevuld. Dat zou nog door de titel verdedigd kunnen worden, het
gaat immers allereerst om de buitenstaander, de europese intellektueel
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die, omdat hij zich nooit zal kunnen bevrijden van de Oude
(denk)Wereld, geen toegang tot de Nieuwe Wereld (`aan de goede
kant van de Atlantische Oceaan') krijgt. Maar ook de buitenstaander
zeif en zijn problemen blijven klichees. 'Maar je weet waarom ik als
brave landsknecht uit Geneve dienst heb genomen: om niet oud te
worden. Oud als mijn ouders. Als de ouderen van mijn land.' Heel
de retoriek over het zieltogende Europa en het vitale Zuid-Amerika
(een 'yolk zonder herinnering') wordt breed en amechtig uitgepakt,
uiteraard met de gebruikelijke zelfhaat van de intellektueel die met
niets zoveel moeite heeft als zijn afkomst en zijn `kleinburgerlijke
gevoeligheden'. De roman van Debray bevat twee varianten van het
genre over de intellektueel-aktivist: de revolutionair die zijn land
ontvlucht om elders het beloofde revolutionaire land te vinden, en
de intellektueel die zijn kleinburgerlijk milieu ontvlucht in de revolutie.
Voor meerdere generaties, en waarschijnlijk ook voor nu nog
geldig, is de moeizame afrekening van de intellektueel met de
kleinburgerlijkheid van zijn opvoeding, deze `burgeroorlog in hemzelf'
(Sartre), uitgebeeld door Paul Nizan in de jaren dertig in zijn romans
La Conspiration en Antoine Bloye. In de laatste roman, waarin hij
het leven van zijn vader beschrijft die zich langzaam had weten op
te werken van spoorwegarbeider tot ingenieur, schrijft Nizan over het
verraad. Zijn vader had zijn klasse verraden; nu zag hij voor zichzelf
de taak, de bourgeoisie te verraden om naar de arbeidersklasse terug
te kunnen keren — wat nagenoeg onmogelijk zou blijken. De ironie
van Nizans preokkupaties met het `verraad' is geweest dat, toen hij
in 1940 vanwege het pakt van Stalin met Hitler uit de kommunistiese
partij stapte, waarin hij een niet onbelangrijke rol had gespeeld,
jezuIeten in de partij weldra wisten te melden dat Nizan een verrader
was zoals immers in zijn romans was te lezen.
Sartre geeft in zijn voorwoord bij de uitgave van Nizans Aden,
Arabie (vertaald in de zojuist verschenen bundel Revolutie en
Literatuur) een uitstekend beeld van Nizans ambivalente
aktiviteiten als schrijver en aktivist. Het geeft, wat de roman van
Debray betreft, tevens inzicht in de geschiedenis van het syndroom
waaraan 'de buitenstaander' lijdt. Misschien is het zelfs wel de
bedoeling van Debray geweest, een aktuele versie van dit typies
franse verschijnsel te geven om daarmee afstand te nemen van zijn
eigen avontuur. In dat geval is het bewust een karikatuur geworden:
de intellektueel die zich in de strijd werpt om niet volwassen te
hoeven worden, voor wie het socialisme alleen een droom is, bij
voorbaat niet te verwerkelijken maar wel een alibi om met zichzelf
of te rekenen.
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Vanuit de gezichtshoek van die romantikus zijn de mensen met
wie hij te maken krijgt nooit meer dan symbolen: Manuel de
anarchist het symbool van de ware revolutionair die het niet om een
doktrine maar om mensen te doen is; de minnares het symbool van de
revolutionaire praktijk in haar onvoorwaardelijke trouw aan de partij
en haar vermogen gevoel en handelen absoluut te scheiden, enzovoort.
Toch klopt er iets niet wanneer de romantiese retoriek, de
klicheematigheid van de figuren en de schematiese politieke
standpunten alleen zouden dienen om de bewustzijnsvernauwing van
de revolutionaire intellektueel uit te beelden die zich onbevoegd op
andermans terrein bevindt.
In de eerste plaats zou zijn onderneming meer hebben moeten
zijn dan een simpele vadermoord. In de tweede plaats zou tegenover
hem als buitenstaander een realiteit zichtbaar moeten zijn die met
zijn denken in kontrast staat; dat is niet het geval. In de derde
plaats had de Loon van het boek anders moeten zijn; de
geexalteerdheid van de beschrijvingen, die in niets onderdoet voor
de gedachten en gesprekken van de intellektueel, geven nergens in
het boek de nodige adempauze om afstand van de gebezigde retoriek
te kunnen nemen. Zoals bijvoorbeeld de beslissing beschreven wordt,
tegen het partijstandpunt in, voor de opstandigheid: `Terwij1 zijn
gastheer een uiteenzetting geeft over alle aspecten van de nieuwe lijn
— die de komende maanden "aan de basis zal worden doorgegeven"
en over een jaar aan de pers — ontdekt Frank dat hij onbewust een
besluit heeft genomen: hij zal de Partij op de troebele paden van de
tactiek niet blijven volgen. Niet omdat de weg die naar de macht
voert de minst verheven weg is en het opschrift draagt: "Verboden
voor gevoelige naturen". Hij heeft geen enkele eerbied voor alles
dat in een geur van heiligheid staat en geeft niets om esthetiek. Maar
omdat hij een eenling is en je alleen realist kunt zijn als je voor je
eigen zaak vecht. Als je met beide benen op de grond, op je eigen
grond staat. Het is een zware verantwoordelijkheid om bewust
onverantwoordelijk te zijn. Het enige dat hem naar dit land gevoerd
heeft, was een beeld, een poolster die hem nieuwe moed geeft als
zijn ballingschap hem te zwaar weegt. Als hij dit beeld verraadt,
betekent dat niet dat hij de Latijnsamerikaanse werkelijkheid
daarvoor in ruil krijgt dat terra ignota, waar hij met heel zijn
wezen antipathiek tegenover staat — maar zijn richtingsgevoel zal hij
er hoe dan ook wel door verliezen. Je vindt geen rechte lijnen in de
natuur en in de politieke praktijk evenmin. Goed, laat het hart dan
recht vooruit gaan, zonder zich om de rest te bekommeren! Ook al
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fluistert een alwetende Mefisto hem in zijn oor dat de Geschiedenis
overal zijwaarts gaat, als een krab... Hun wegen gaan dus uiteen.
Hij zal de rechte lijn van zijn hart blijven volgen — richting Andes —
zelfs wanneer deze nergens toe leidt. Met dat verschil dat hij de
illusies van de guerrilleros niet zal delen — de macht uit de loop van
een geweer en over vijf jaar vegen wij ooze laarzen af aan de fluwelen
gordijnen van het presidentiele paleis — evenmin als hun haat tegen
de renegaten en verraders van de Partij. Het is moeilijk om het ver
te brengen als je niet door haat of door de illusie van je eigen gelijk
gedreven wordt: alleen als je verblind bent is het makkelijk te sterven.
In ieder geval zal hij proberen zijn weg zonder oogkleppen af te
leggen.' Pose tot in elk woord en elke wending van de zinnen.
Beoordeling van de roman zou evenwel nog heel wat moeilijker
worden als mijn hypothese niet juist is en het afstand nemen door
een karikatuur serieus en positief bedoeld is — de pompeusheid en
de hoogdravende ernst van de eerste tot de laatste pagina, het estheties
zwelgen in de beschrijvingen van de couleur locale en de zeden en
gewoonten van de illegaliteit doen het ergste vermoeden.
Sartre geeft in een paar opstellen in de boven genoemde bundel
wellicht een aanwijzing hoe een boek als dit te benaderen. Overigens
is de titel van de bundel enigszins misleidend. Het gaat in de
opstellen niet om revolutie en literatuur; in alle essays, die over
Camus, Renard, Giacometti en over Nizan, maar ook die over
kollaboratie en over het dagelijks leven tijdens de bezetting, gaat het
om de strijd tegen de leegte en de stilte, wat vaak betekent: tegen
het veel te welsprekende zwijgen. In de opstellen over Camus en
Renard laat hij aan het soort zinnen en het gebruik van grammatikale
tijden de tegenstrijdigheden in hun werk zien. Zo is de gymnasiumstijl
van Debray waarschijnlijk het bewijs dat in plaats van een onthulling
juist een mystificerende verhulling plaatsvindt — omdat het een
slechte roman is. Overigens is in de Sartre-bundel misschien nog wel
het aardigste het `Zelfportret op mijn zeventigste jaar', een zeer
uitgebreid interview waarin de blind geworden Sartre openhartig
praat over het schrijven, zijn politieke ontwikkeling, vrouwen, geld,
beroemd zijn en de taak van linkse intellektuelen. Sartre is geen
romantikus, hoewel hij sinds 1968 enige opmerkelijke ideeen
koestert. Hij weet in elk geval dat literatuur op still gebaseerd is, 'in
de eerste plaats een methode om drie of vier dingen ineens te zeggen',
terwijl Debray alleen zijns ondanks meerdere dingen tegelijk zegt.
31 augustus 1977
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De oorlog en een oorlog daarna

No Michiels, Een tuin tussen hond en wolf. (De Bezige Bij)
In verband met de literaire kritiek kan men spreken van het
hybridiese karakter van een boekrecensie. De recensie dient als
informatie dat een boek bestaat, zodat de lezer van de bespreking
kan besluiten het to gaan lezen of niet. Tevens moet ze een opinie
vormen over het boek. Dat die opinie meestal de enige informatie
aan een recensie is laat ik nu maar terzijde, ik wil alleen wijzen op
de moeilijkheid: nader op een boek in to gaan hoewel bijna niemand
het gelezen heeft. Voor een keer wil ik het de lezers daarom
gemakkelijk maken: eerst zal ik een signalement van het boek geven
zodat men weet dat het er is, en vagelijk vat het is. Voor degenen,
die het wel gelezen hebben (of zullen lezen) wijs ik daarna op enkele
aspekten van het boek die mij zijn opgevallen. Zo weet iedereen Of
van de hoed Of van de rand.

Signalement
De schrijver: No Michiels, schrijver en filmer, bovendien Belg, is
vooral bekend door een reeks boeken, ingezet met Het Boek Alfa
(1963), waarvan verder nog twee delen verschenen zijn, Orchis
militaris (1968) en Exit (1971), plus een tussendeel, Samuel, 0
Samuel (1973).
Titel: Een tuin tussen hond en wolf. De titel is de letterlijke
vertaling van een franse uitdrukking die ongeveer betekent `een
tuin in de schemering'. Maar hond en wolf zijn hier letterlijk gebruikt
als symbolen voor verdediger en aanvaller.
Ondertitel: Een film. Michiels, die hiervoor al aan een achttal grate
films meewerkte, schreef deze tekst op verzoek van de cineast
Andre Delvaux. Toch is het niet zomaal een gepubliceerd scenario.
De schrijver heeft een literair genre' willen exploreren `dat
in zoverre nieuw is dat het als tekst tegelijk een autonoom bestaan
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leidt, voltooid in zichzelf, en niettemin slechts bestaat voor zover
rechtstreeks wordt verwezen naar de film-die-moet-gemaakt-worden'.
Bedoeling: Een generatie te portretteren die de oorlogstijd nog heeft
meegemaakt, de thans vijftigjarigen.
Onderwerp: Overgang van oorlog naar na-oorlog. Een jongeman gaat,
door idealisme gedreven, naar het Oostfront. Zijn jonge vrouw
blijft alleen achter, door haar omgeving gemeden als de pest. Terwij1
de oorlog in voile gang is dringt een andere jongeman het huis
binnen. Hij blijkt een officier van het verzet te zijn en schuilt tot de
bevrijding in de kelder. Na enige tijd ontstaat er tussen hen een
intieme relatie die wordt afgebroken door de terugkomst van de
echtgenoot. Deze ziet ook dan niet in waarom hij fout zou zijn
geweest. De vrouw vangt hem op; ze krijgen een kind, maar het
verleden blijkt niet meer op te vatten en ook niet uit te wissen.
Voor de vrouw is de ene oorlog overgegaan in een andere oorlog.
Verband: Michiels heeft zich met deze thematiek — wat richt het
geweld aan — ook in al zijn ander werk beziggehouden. interessant
is dat ook een jongere generatie in Belgie, zoals Jan Emiel Daele
recentelijk in zijn roman Je onbekende wader, zich bezighoudt met
het verschijnsel koliaboratie, geen typies belgies of vlaams probleem
maar wel met lokale kenmerken in verband met het katholicisme en
een bepaald soort flamingantisme.
Stiji. Wie ooit jets van Michiels gelezen heeft kent de karakteristieke
litanievorm van herhalende woorden en zinnen. Die is in deze tekst
minder nadrukkelijk gehanteerd, wel een pendant ervan: herhalingen
van situaties met kleine, zij het voor een goed begrip van de tekst
essentiele verschillen. Michiels schrijft zeer precies, hier nog
aangescherpt doordat de film al is Ingebouwd', dat wil zeggen
doordat beeld (beschrijving) en geluid — het laten zien en horen van
gekadreerde situaties — het verhaal uitmaken.

Toelichting
Hoewel iedere lezer die met ogen en oren begiftigd is nu (meer dan)
genoeg weet, Loch nog enkele opmerkingen extra; al was het alleen
maar om waar te maken dat naast een aankondiging in de rubriek
`Pas Uit' een bespreking nog enige zin kan hebben.
Op het moment dat de bevrijding de plaats waar Lieve woont
bereikt — in het filmboek, waar de vrouw van de kollaborateur zich in
huis opsluit, bijna alleen waarneembaar via geluiden — maken brave
burgers zich op om eigenhandig de verraders of te straffen. `Zo gaat
een oorlog over in een oorlog'. De onderduiker, Francois, weet haar
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te beschermen. Dan volgt deze dialoog: `Lieve: Heb je 't gezien, in
de straat? Francois: Het is oorlog, nog altijd. Lieve: Een andere. Het
is ineens een andere oorlog dan gisteren. Francois: Nee, hij is dichter
gekomen, voor sommigen, dat is het. De kampen zijn verwisseld, de
kansen ook.' Wanneer Adriaan, haar man, na geInterneerd te zijn
geweest in een dierentuin, op het punt staat terug te keren zegt Lieve
het volgende: 'De vijand? Hadden jullie het over de vijand? 0
mensen, wat weten jullie daarover? Eerst hebben ze me uitgejouwd
omdat ik getrouwd was met een man die naar ginder trok, daarna
hebben ze met de vinger gewezen omdat ik niet getrouwd was met
een man die hier bleef, bij me onderdook, in dit huis. Ze zijn me net
zo hard gevallen om de een als om de ander, om de witte als om de
zwarte. En als Adriaan straks hier opnieuw komt binnenstappen...'
Het is belangrijk te weten dat de situatie in en na de oorlog wordt
gelijkgeschakeld door de vrouw. Toch werkt de titel enigszins
misleidend, alsof het om de tegenstelling wit (Francois, de
verzetsman) en zwart (Adriaan, de agressor) zou gaan, waardoor
het is alsof na de oorlog de rollen slechts worden omgekeerd. Het
zit iets ingewikkelder in elkaar: de verzetsman valt iets aan (hoewel,
hij past daarna uitstekend in de rol van burgemeester), de aanvaller
verdedigt iets (de fiktie van 'het yolk', vaderland, bloed en
opoffering). De rolverwisseling van vijanden is alleen mogelijk door
onwetendheid, het meest duidelijk gedemonstreerd aan Adriaan die
ook na de oorlog de oorzaken van het oorlogsgeweld niet begrijpt.
Meer valt hier eigenlijk niet over te zeggen, omdat op enkele dialogen
en uitspraken na alles impliciet getoond wordt in de manier waarop
de personen elkaar behandelen, hoe ze kijken, en door dingen die
extra betekenis krijgen zoals de tuin, die telkens van kleur en funktie
verandert.
Welke betekenis de overgang van de ene oorlog in een andere
oorlog precies in dit boek krijgt is misschien toch op te sporen,
door niet de twee mannen (wit en zwart, hond en wolf) als
richtingaanwijzers te nemen maar de vrouw, en dan vooral de
manier waarop zij filmies (audio-visueel) geschreven is.
Als er in het begin een dispuut plaatsvindt tussen Adriaan en
de pastoor (God, Adriaan, God — Vlaanderen, meneer de paster,
Vlaanderen) is Lieve slechts een storende faktor die het huis aan
het inrichten is en hen onderbreekt met de vraag waar de piano
moet staan. Wanneer Adriaan gemobiliseerd wordt blijft zij achter
en wacht; wanneer hij daarna met verhalen terugkomt luistert zij;
wanneer hij naar het Oostfront gaat blijft zij alleen in het huis achter
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en wacht af. Alles gebeurt buiten haar om, alles, ook de oorlog,
maar de dingen in huis worden door de gebeurtenissen daarbuiten
gedikteerd. Wachten is (toe)kijken, vandaar de trage beschrijvingen.
Wachten op jets is luisteren, daarom zijn de geluiden in het boek
zo belangrijk. Ten vrouw, en oorlog, zegt ze, dat is een hoofdstuk
apart, geen mens die daaraan denkt. (...) Wij, zegt ze, als het oorlog
is zijn wij allemaal weduwen, weduwen met een vraagteken. In alle
kampen zijn wij dat, bij jullie, bij de anderen, hier, ginder.' Op wat zij
hoort en ziet heeft zij geen antwoord. Wanneer je haar als lezer ziet
veranderen in iemand die weigert nog langer te luisteren (in beide
betekenissen van het woord), of het nu is naar de eindeloze
klaagzangen van de teruggekeerde verrader of naar de medelijdende
woorden van de verzetsman, blader je terug en zie je dat zowat alle
momentopnamen, want dat zijn de filmscenes eigenlijk, afsluiten met
stilte, alsof het beeld ook hoorbaar bevriest: ze ziet en hoort wat er
(met haar) gebeurt maar ze kan slechts lijdelijk toezien. Het einde van
haar oorlog, of liever de oorlog van anderen, wordt ingezet door een
gil, eindelijk gilt ze het uit, en het is een gil die bevrijding betekent,
en ook het geweld waarmee ze alles in huis kapot smijt (de stolp met
de madonna erin, de heilige familie, een beeld van de gekruisigde) is
een daad van bevrijding. Ze vertrekt. Francois is burgemeester
geworden, Adriaan die teert op het oorlogsverleden, zonder tot meer
inzicht te komen dan verwijten aan de geestelijkheid, wordt enkele
jaren later begraven.
De schemering waar de franse titel op doelt is de schemertoestand
van de vrouw, daarover gaat de tekst eigenlijk. En Michiels heeft
laten zien en horen hoe iemand verandert, voor het blote oog niet te
zien (ook omdat gewoonlijk wordt aangenomen dat veranderingen
plaatsvinden door ingrijpende gebeurtenissen) maar door een
schrijfwijze opgespoord die als met vertraagde opnamen werkt,
verschillende tijden in den momentopname over elkaar schuivend. Als
thema en schrijfwijze samen de betekenis van de tekst uitmaken,
wordt ook duidelijk wie er in de tekst kijkt en wordt toegesproken:
de kamera, die later de tekst in filmbeelden zal moeten vertalen,
maar de kamera is zowel de vrouw die naar zichzelf kijkt als degene
die de film zal maken, de regisseur. Voorlopig is dat nog de lezer die
zijn eigen film monteert uit beelden, geluiden, stilten die de
verandering van een bewustzijnstoestand, beheerst door de oorlog,
in beeld brengen. De beste films zijn vaak die welke iemand in zijn
eigen hoofd draait.
8 februari 1978
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Protokol van een grandioze mislukking

Thomas Bernhard, De Kalkfabriek. Vertaald door Hans W. Bakx.
(De Arbeiderspers)
Over elk boek van de oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard (1931),
of het nu om een autobiografies werk als De Oorzaak gaat (uit 1975,
in 1977 vertaald) of om een roman als De Kalkfabriek (1970), kan
vrijwel hetzelfde gezegd worden; dat kan zelfs moeilijk anders. Dit
spreekt op zich nog niet tegen deze boeken, het geeft alleen de aard
van het werk aan. Bernhard hoort niet tot die schrijvers die in elk
nieuw boek een volkomen metamorfose lijken te ondergaan. In elk
werk bijt hij zich verder vast in dezelfde weerbarstige materie.
Hierin is hij te vergelijken met iemand als Beckett, voor wie hij in
radikaliteit van taalwoekering en werkelijkheidsontkenning (in de
betekenis van: weigering om kunstmatig positieve wereldbeelden te
aanvaarden) niet onderdoet. Voor Beckett en Bernhard geldt dat ze
geen instrumentele kritiek op de hedendaagse samenleving leveren; ze
lenen zich niet voor onmiddellijk gebruik terwille van een nieuw
ontwerp van de mens. Evenmin zijn hun werkzaamheden terug te
brengen tot taalkritiek en taalexperiment, als daarmee onschuldige,
wereldvreemde taalspellen bedoeld worden. Voor beiden geldt dat ze
proefondervindelijk de grenzen van het denken en spreken aftasten,
de voorwaarden — en dat wil meestal zeggen de hindernissen — voor
het ervaren van de werkelijkheid onderzoeken. Wanneer dat
radikaal wil gebeuren kan geen vanzelfsprekendheid geeerbiedigd
worden. Het gaat hier, om het in still uit te drukken, om
westers-antropologies veldonderzoek naar een zichzelf
overschattend armetierig wezen, dat in het wild slechts zelden
geobserveerd kan worden. Kortom, we moeten bij schrijvers als
Bernhard voorzichtig zijn met onze beoordelingskategorieen,
waarvan onleesbaar nog de zachtzinnigste zou zijn, en nihilisties en
pessimisties even voor de hand liggend als onbruikbaar zijn.
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In elk werk wordt de thematiek van de vorige werken hernomen
en, met variaties die evenzovele pogingen zijn om achter bepaalde
essentiele verschijnselen te komen, opnieuw geformuleerd. Elk werk
behandelt dezelfde obsessies en gaat, in een geobsedeerde en
obsederende vorm, over obsessie. Bernhards figuren zijn bezetenen
die zich evenzeer verzetten tegen hun obsessie als tegen alles wat
verhindert dat zij hun obsessie ten einde toe uitleven.
In De Kalkfabriek (zijn zesde roman) is de bezetene een man,
Konrad geheten, die ruim vijf jaar geleden samen met zijn invalide
vrouw in een reusachtige leegstaande kalkfabriek is getrokken ergens
in Oostenrijk. In deze fabriek hoopte hij de studie over Het Gehoor,
waaraan hij al zo'n twintig jaar bezig is, eindelijk op papier te kunnen
zetten. Het zal niet zover komen. Aan het begin van de roman
blijkt de man zijn vrouw doodgeschoten te hebben, hijzelf wordt na
enkele dagen, het is hartje winter, halfbevroren in een gierkuil
gevonden.
Voor dit verhaal zou een short story voldoende zijn geweest, om
het verhaal gaat het dus niet. Evenmin, in strikte zin, om het
achterhalen van de beweegredenen die de man tot zijn daad hebben
gebracht; ook dat zou een kortsluitend `verhaal' geweest zijn. De
moord (als het al een moord is en niet een medelijdend gebaar) is
een logies uitvloeisel van een leven dat niet meer volgens regels van
welke logika dan ook kan worden voortgezet. De vrouw is getuige,
tegenpartij, partner, mede-oorzaak en uiteindelijk slachtoffer van
het mislukken van zijn studie over Het Gehoor waarin hij heel zijn
leven heeft geInvesteerd.
Waarom het nu juist een studie over Het Gehoor moest zijn doet
weinig terzake. Dat blijkt ook wel uit andere romans, zoals met name
Korrektur (1975), waar het om de bouw van een bewoonbare kegel
midden in het woud gaat. Belangrijker is dat het een levenstaak is
waaraan absolute eisen gesteld worden, die dus zelf ook absolute
eisen stela. We krijgen daarom ook heel wat minder te horen over de
inhoud van de studie, die trouwens al min of meer vaststaat in het
hoofd van Konrad, dat wil zeggen op het nivo van wetenschap, dan
over de voorwaarden nodig om de bevindingen van het onderzoek
op te schrijven, waardoor de studie tot een kunstwerk zou worden.
Duizend-en-een storingen maken dat het moment van uitvoering
nooit werkelijk bereikt wordt, welke rituelen door Konrad daartoe
ook zijn gekreeerd, of, moet men misschien zeggen, juist door die
rituelen. Zijn leven is een stelsel geworden van rituelen, stuk voor
stuk pogingen om de ideale situatie voor zijn studie en het
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uitschrijven ervan in eigen hand te krijgen. Dergelijke pogingen in
diverse steden van Europa zijn hier dan al aan voorafgegaan. De
kalkfabriek is zelf ook een ritueel bouwwerk, met veel geld en
moeite verworven, aangepast aan de eisen van zijn werkzaamheden.
Maar wat als idee een ideale situatie leek, blijkt in werkelijkheid
een grote hindernis te worden.
Met de term ritueel voor de vruchteloze ensceneringen van een
ideale werk-, leef- en denksituatie is tevens de schrijfwijze van
Bernhard getypeerd, en dat niet alleen in dit boek. In lange,
monotone zinnen wordt met vele herhalingen en verbeteringen, met
voortdurende enerzijds- en anderzijds-uiteenzettingen, waarin het
nagestreefde doel en de saboterende faktoren tegen elkaar botsen,
het Sisyphuskarakter van dit levenswerk uitgebeeld. Uitgebeeld is
hier eigenlijk minder op zijn plaats, beschreven wordt er zo goed als
niets. Nauwelijks verwonderlijk waar het gaat om een studie over
Het Gehoor, wordt er bijna uitsluitend gesproken, vaak door
meerdere stemmen in een zin. In het begin komt een Ik ter sprake,
een levensverzekeringsagent die nergens meer wordt dan een
aandachtig oor dat van de personen die Konrad min of meer van
nabij gekend hebben de `geschiedenis' van Konrad te horen krijgt.
Daarbij komt Konrad ook zelf aan het woord, maar altijd via deze
zegslieden. Het lemand kennen van horen zeggen' krijgt hier een
letterlijke betekenis, des te meer reden om argwanend te zijn ten
aanzien van beweegredenen die voor de moord en ook voor andere
handelingen gegeven worden. Alles wordt in de indirekte cede
verteld, met welk procedee Bernhard enerzijds ontsnapt aan een
bekentenis in de eerste persoon — waardoor in de roman de afstand
tussen hoofdpersoon en schrijver (en lezer) gevaarlijk klein zou zijn
geworden — en anderzijds ontsnapt aan de te grote afstandelijkheid
van een alwetende verteller-waarnemer in het geval hij voor de vorm
van een beschrijving gekozen had.
In tegenstelling tot wat het verhaal zou doen vermoeden staat niet
de moord centraal, ook niet de verhouding tussen de man en de
vrouw, hoewel die een samenvatting van alle andere verhoudingen
is. Centraal staat in de eerste plaats de mislukking van de vormgeving
van een onderzoek, en dan nog vooral de oorzaken van deze
mislukking. De voornaamste oorzaak is in het onderzoek zelf
gelegen. De studie moet aan zulke absolute eisen voldoen dat deze
wel een verlammende uitwerking moeten hebben. Bovendien is ze
zozeer een levenswerk geworden dat ze niet afgesloten kan worden,
omdat in dat geval Konrads bestaansrecht zou wegvallen. Uitvoering
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en mislukking zijn beide even dodelijk. Een andere oorzaak is het
motief dat eertijds tot de studie geleid heeft, namelijk de weigering
om erfgenaam te worden van de reusachtige bezittingen van de
ouders. Dit thema keert evenals de deprimerende invloed van het
vaderland (Oostenrijk), eveneens een erfenis, in ander werk
herhaaldelijk terug. Het mislukken van de studie komt op rekening
van Konrads opvoeding, de studie als levenswerk was gedoemd op
niets uit te lopen. Andere storingen worden gevormd door de
buitenwereld, de massa, de maatschappij, het dorp — juist Konrads
afzondering maakt hem afhankelijk van de buitenwereld. Ten
volledig van de buitenwereld afgezonderd hoofd kon de studie
gemakkelijker opschrijven dan een aan die buitenwereld, aan de
maatschappij gebonden hoofd.' Wat een idylle leek blijkt een
vagevuur. De vrouw is in dit proces een werktuig. In haar vindt hij
datgene wat hij het meest verfoeit, in haar afkomst, haar wensen,
haar lektuur, haar gebrekkigheid. Tegelijk gebruikt hij haar, wanneer
hij dagelijks hooroefeningen op haar toepast, een wel zeer gewelddadige
geneeswijze. Het onvermogen om voor zijn studie over Het Gehoor de
passende woorden te vinden wordt gekompenseerd door een
hardhandige toepassing van de taal als geneesmiddel op de vrouw.
De rituelen als pathologies systeem om de voorwaarden voor een
zelfstandig leven (toegespitst in het doel: wetenschappelijk
denkproces in een taalkunstwerk om te zetten) desnoods te forceren,
kunnen uiteindelijk de spanning van al deze tegenstellingen niet
verdragen; de moord is een kortsluiting. Een kortsluiting tussen
Konrad en de buitenwereld waarop hij zijn werk moet veroveren,
maar vooral ook in hemzelf — meer nog dan alle externe faktoren
staat hij zelf de realisatie van zijn werk in de weg. Dat verhindert
een simpele interpretatie in de trant van `een individu dat zichzelf
verdedigt tegenover de maatschappij'.
Merkwaardig eigenlijk dat de dodelijke ernst van deze tragedie
vaak zo komies werkt. Dat zal wel komen door het groteske aan
zinloze handelingen, maar misschien ook door de tegenspraak die
er lijkt te bestaan tussen alles wat een man van de geest als Konrad
onderneemt en zijn bedoelingen. Maar een echte komiek is hij toch
vooral doordat hij in feite, evenzeer als,het schrijven zelf, in een niet
tot zwijgen te brengen tegenspraak is tegen alles, op alle nivo's; in
niets beantwoordt hij aan de verwachtingen — en misschien is deze
radikale tegenspraak de enige akseptabele vorm van optimisme.
29 maart 1978
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Formuleren tegen het kotsen en konsumeren

Leon de Winter, De (ver)wording van de jongere Darer. (In de
Knipscheer)
De werkloze jongere Darer, negentien jaar, lijdt aan de wereld, en
niet weinig ook. Het lijden openbaart zich aan hem in zijn voile
omvang wanneer hij, na twee maanden voor joy-riding in een
jeugdgevangenis te hebben doorgebracht, op de terugweg naar huis
enkele dingen die hij in het voorbijgaan ziet niet meer in een verband
kan plaatsen. Het is alsof er een kortsluiting in zijn denken
plaatsvindt waarna alles zijn vroegere vanzelfsprekendheid verliest.
De jongen die in A., bij zijn ouders (in de Bijlmer), terugkeert is
vervuld van angst, walging, onmacht, radeloosheid, lusteloosheid,
verlangen, weerzin, woede — orn maar enkele van de gevoelens te
noemen die hem in de eerste hoofdstukken worden toegeschreven,
evenzovele woorden voor een onbestemde gemoedstoestand.
Voorlopig is de toestand van ontreddering waarin Darer verkeert een
brij van hulpeloze woorden. Tot zover geeft De Winter in zijn eerste
roman (nadat hij twee jaar geleden debuteerde met een op Kafka
geente bundel prozateksten Over de leegte in de wereld) adekwaat
uitdrukking aan de gemoedsgesteldheid van een adolescent voor wie,
niet in de laatste plaats ten gevolge van zijn werkloosheid die een
`normale' ontwikkeling onmogelijk maakt en hem tot een
buitenstaander maakt, de wereld van de ouders een netwerk van
leugens en zelfbedrog blijkt te zijn. De vraag is nu — en het is tegelijk
ook de centrale vraag van het boek — wat met die vooralsnog
onbestemde gevoelens en woorden voor die gevoelens wordt gedaan.
Een eerste antwoord is wellicht te vinden door het verhaal van
Darers ontwikkeling te volgen. 1k zeg uitdrukkelijk `verhaal', omdat
in een later stadium blijkt dat de belevenissen van Darer door een
`ik' worden weergegeven op grond van beschrijvingen in zijn dagboek
en, wat de fatale gebeurtenissen op het eind betreft, op grond van
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mededelingen van mensen uit zijn omgeving.
In de eerste helft van het boek zijn, afgezien van de genoemde
kortsluiting, vooral drie faktoren van belang voor de verdere
geschiedenis van Darer die we de eerste dagen na zijn thuiskomst
voornamelijk door gevoelens van walging overmand in de stad zien
ronddwalen. Kort voor het moment waarop hij definitief besluit op
reis te gaan worden zijn gevoelens nog zo onder woorden gebracht:
`War lag die zichzelf vernietigende, zogenaamd welvarende wereld!
Niets meer kon hem tegenhouden! Arrivederci! Het was alsof alles in
het teken stond van het definitieve afscheid van zijn vroegere
onwetendheid. Hij zag afbrokkelende ruines in de flatgebouwen,
half vergane skeletten in de passanten, verroeste wrakken in de
auto's, maar het deerde hem niet, omdat hij ze d6Orhad. Niets, niets
had hij nog met deze wereld te maken. Hij kon er alleen afschuw
voor opbrengen, en ofschoon hij van mening was dat haat eigenlijk
een te kostbare emotie was voor de leegte, de nietszeggendheid, de
wurgende woonomstandigheden, de afstompende werkzaamheden,
het gedachteloze vermaak, de dom makende onderwijsmethoden, de
gruttersmentaliteit, de polarisatie en depolarisatie van de politieke
partijen, de banaal gehanteerde en tot hun tegengestelden
omgevormde verworvenheden van de wereld die hij zou gaan
verruilen voor zichzelf, kon hij alles wat hij zag, ondanks zijn
huidige opgewektheid, met alle energie die in hem zat vertrappen,
verscheuren, verminken, vernietigen, om de radeloze,
onbestemde pijn en de machteloze, sprakeloze woede, die hij had
ervaren in de pijnloze, met oorverdovende woorden volgestampte
wereld, voorgoed onschadelijk te maken.' De volgende zin luidt dan:
`Het was zeldzaam helder in zijn hoofd.' Dat wordt beweerd, maar zo
er al sprake is van helderheid, dan Loch een helderheid die ontstaat
wanneer de geexalteerde koorts die hem te pakken heeft een kritiek
punt bereikt.
Om greep te krijgen op dingen en belevenissen zoekt Darer naar
formuleringen waarvoor hij, bij wijze van model, en dat letterlijk, een
boek gebruikt dat hij uit de gevangenisbibliotheek heeft
meegenomen. Dit boek, Uit het leven van een Nietsnut, een laatromantiese novelle uit 1826 van Joseph von Eichendorff, is de eerste
belangrijke faktor in zijn bevrijding. 'Het viel hem op hoe goed
sommige beschrijvingen voldeden, beter dan de beschrijvingen die
vanzelf in hem opkwamen en als spelletje benoemde hij wat hij om
zich heen zag als kasteel, miter, koets, en tot zijn verbazing leken
de dingen die hij zo aansprak te veranderen en hun
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huiveringwekkende monotonie te verliezen.' De geleende
formuleringen geven hem een zekere macht over de dingen om hem
heen. Zelfs gaat hij zover dat hij de Nietsnut, met wie hij zich
helemaal kan identificeren wanneer hij niet langer meer naar werk
zoekt, navolgt door naar Italie te liften, voor Darer een ideaal land
vanwege het eurokommunisme en de warme menselijkheid.
Een tweede belangrijke faktor is de ontmoeting met Peter, de
jongen met wie hij indertijd de taxi gestolen en total loss gereden
heeft. In tegenstelling tot Darer is deze wel in staat zijn ervaring
onder woorden te brengen (ook hij komt niet verder dan wat
algemeenheden, in elk geval heeft hij zijn kritiek vertaald in een
persoonlijk protest). Zijn welsprekendheid en zijn besluit om uit de
wereld te stappen betekenen voor Darer een beslissende stoot om de
vrijheid elders te gaan zoeken. Dit is tevens het moment waarop hij
voor het eerst een poging doet om zijn gewaarwordingen op schrift te
stellen. Merkwaardig genoeg voor een jongen van wie gezegd wordt
dat hij weinig heeft gelezen, zijn deze aantekeningen gesteld in
grammatikaal ingewikkelde, met veel deelwoorden doorsneden
zinnen van soms wel meerdere pagina's.
Een derde faktor is de ontmoeting met een meisje dat in een
buurthuis werkt. Bij haar beseft hij dat hij zich al heeft losgemaakt
van de ellende' en zich door haar niet wil laten bevrijden. Met
medenemen van haar spaarcenten verdwijnt hij. Nu hij zich
ontworsteld heeft aan 'de woordeloze leegte', nu hij kan formuleren,
is de weg open naar het beloofde land: hij gaat op reis.
Aanvankelijk verloopt de reis volledig naar wens. Al in A. krijgt hij
een lift van een jonge duitse arts die hem tot Manchen meeneemt.
Vijftien dagen blijft hij daar zonder verder te komen. Bovendien valt
zijn droombeeld van Italie er aan scherven door een konfrontatie met
italiaanse gastarbeiders van wie er een, door de politie nagezeten, van
het hoteldak springt. De nalviteit waarmee Darer reageert op het
negatieve oordeel van de Italianen over hun vaderland (aanvankelijk
begrijpt hij niet eens dat het gastarbeiders zijn) staat in kontrast met
zijn waanwijze redeneringen over de toestand in de wereld. Hoe dan
ook, het doel van de reis is weg, de Nietsnut kan hem niet langer tot
voorbeeld dienen, hij is nog slechts onderweg. Hij reist terug,
teleurgesteld ook in Manchen de oude wereld en gevoelens weer
aangetroffen te hebben. Anderhalve dag lang keert zijn euforiese
stemming terug — namelijk zolang hij met een fluitspelend duits
meisje samen is. Dan blijkt de wording van Darer een verwording te
zijn: hij steekt een taxichauffeur dood en komt sprakelozer dan ooit
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in een inrichting terecht. Zijn eerste woorden na weken zijn: 'Alles
is goed' (waarmee ook de Nietsnut eindigt), en het boek besluit met
een opmerking van de tussenpersoon: 'Maar volgens mij keerde
Darer, na zich verlost te hebben van een laatste leugen, deze wereld
in triomf de rug toe, en zou hij voortaan zwijgen als het graf.'
De Nietsnut is de ene pool van de roman. De tocht van de nietsnut
heeft als drijfveer een naleve hoop, gebaseerd op een ideale
werkelijkheid — dezelfde drijfveer brengt Darer ertoe zich te willen
bevrijden van een leugenachtige wereld. De andere pool is een boek
van Handke, De angst van de doelman voor de strafschop, dat Darer
op het eind leest en waarvan hij zegt dat daarin de `werkelijke
werkelijkheid' beschreven wordt, al is hij niet meer in staat die
tautologie uit te leggen zodat het slechts een benaming voor de
uitzichtloosheid is wanneer hij ontdekt heeft hoe verschrikkelijk de
wereld is. Alsof die globale konstatering minder romanties, of laten we
zeggen: minder eskapisties is dan de reis van de Nietsnut naar een
droomland. Ogenschijnlijk is Darer bij zijn vertrekpunt teruggekeerd,
het einde suggereert evenwel dat de nieuwe sprakeloosheid een
bewust afscheid is van alle woorden.
Het is niet teveel gezegd wanneer ik vaststel dat de roman eerst en
vooral gaat over een poging tot bevrijding van de terreur van
(verkeerde) beelden en (verkeerde) woorden. Het motto van de
roman is een citaat van Marcuse over de onechte wereld van reklame,
informatie en amusement, en de traumatiese leegte waarin het
individu terecht zou komen als die onechte buitenkant verdwijnt en
hij nieuwe woorden en zinnen, nieuwe verlangens en angsten zou
moeten formuleren. De bevreemding van Darer als hij, in het begin
van het verhaal, met een schok bij bewustzijn komt is de ervaring van
een afstand tot de dingen en belevenissen tengevolge van de
buitenkant van die dingen, bestaande uit beelden en nog eens
beelden. De verschrikking van zijn wereld wordt dan ook
hoofdzakelijk geillustreerd met televisieprogramma's, reklame,
gesprekken thuis en in openbare gelegenheden; het is de
verschrikking van een konsumptiewereld (en niet voor niets moet
Darer, wanneer het hem te machtig wordt, zijn walging uitkotsen).
Om die reden zou ik de roman van De Winter, hoe vreemd dat
misschien ook klinkt gezien zijn leeftijd, een produkt van de jaren
zestig willen noemen, toen de konsumptiedwang voor protesterende
jongeren, die immers nauwelijks andere persoonlijke ervaringen met
de maatschappij hadden dan die met ideologiese vormen, bij uitstek
het doelwit van kritiek was. Handke is trouwens de auteur van die
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beeldterreur (waarin hij naar mijn mening grotendeels bevangen is
gebleven). Ook de `oplossing' van Darer verlaat dat perspektief .van
de `reklame' (in brede zin) niet: zijn geluk zoekt hij elders, zijn
werkelijkheidsbeleving kan hij, ook als hij meent de dingen te
doorzien, nauwelijks anders uitdrukken dan in termen van gevoel,
wat hij zoekt is: zichzelf. Globaal gesproken is zelfs zijn hele
existentiele walging, als 'outer verbale echo van een levensgevoel
zoals dat na de oorlog tot uitdrukking kwam in Walging van Sartre en
De vreemdeling van Camus, een gevoel uit onmacht om andere
gevoelens te hebben, een geleend gevoel zoals ook wet blijkt uit de
eindeloze woorden ervoor als leegte, radeloosheid enzovoort. 'De
walging gulpt uit mijn porieen' — dit zinnetje mag een verkort
voorbeeld heten voor tientallen pagina's expressie in die geest van een
onvermogen om een gevoel te beleven (in plaats van alleen maar uit
te drukken). Boven zei ik dat deze, op zich niet te genieten, eindeloze
gevoelsuitdrukkingen in de eerste helft van het boek adekwaat leken
te zijn. Twijfel bekruipt me al bij de dagboekaantekeningen tijdens
de reis wanneer Darer aan de winnende hand is in zijn strijd tegen de
klichee-beelden die hem de toegang tot de dingen en belevenissen
ontzegd hadden. 1k geloof dat De Winter faalt, niet alleen technies
maar juist daardoor inhoudelijk, als hij de momenten van inzicht van
Darer (zijn wording respektievelijk verwording) in dezelfde
existentialistiese bewoordingen uitbeeldt, zoals bijvoorbeeld in deze
betrekkelijk willekeurig gekozen passage (als Darer de metrohalte
Manchener Freiheit bereikt): `(...) waar hij de trein verliet en
bovengronds een afzichtelijk plein aantrof, dat zich met al zijn grijze
vochtigheid en afstotende asfalt- en betonelementen grijnzend aan
hem toonde. Onthutst over zijn eigen gedrag, over zijn eigen
euforische gemoedstoestand en de daarop volgende vernederende
ontgoocheling, stond hij enige tijd sprakeloos midden op het plein.
Auto's schoten aan hem voorbij; hij rook de bedompte lucht uit
een rooster van het U-Bahn-station. Hij liep zomaar ergens naar toe,
zag twee mannen, (...) met uitgebluste blikken voor zich uit staren..'
(kursivering van mij J.V.). Ook dit wordt geschreven kort voordat
zeer nadrukkelijk sprake is van zijn theldere beeld van de samenleving'
en dat hij 'nog nooit (...) zo helder door alles (had) heengekeken
en zo vanzelfsprekend de juiste woorden gevonden'.
Waarschijnlijk is het al een romanties idee dat in de werkelijkheid
een onderscheid te maken zou zijn tussen buitenkant (dwangmatige
vormen en beelden) en binnenkant (gevoel). Dat De Winter expliciet
bij Handke aansluiting zoekt is legitiem, maar als hij diens
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literatuuropvatting en daarrnee diens wereldbeeld overneernt werkt
hij met dezelfde illusie als Handke in zijn werk kreeert, de illusie dat
alleen maar de verkeerde verpakking van woorden en beelden
verwijderd hoeft te worden orn ongerepte, nog in te vullen
oorspronkelijke emoties en gedachten te vinden. `Zichzelf zoeken'
is daarvoor een uitdrukking. Darer vindt niets en is alleen nog in staat
tot de taal van een (geweld)daad; De Winter schrijft dit alsof er sinds
Camus niets gebeurd is. Zijn roman roept vele vragen op, dat is geen
geringe verdienste.
21 juni 1978
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Een taalonderzoeker als geheim agent

K. Schippers, Bewijsmateriaal. (Querido)
Allereerst lijkt de (eerste) roman van K.Schippers bewijsmateriaal te
leveren voor zijn eigen poeties program — zoals uitgevoerd in bundels
als Verplaatste tafels, De Waarheid als De Koe, Een vis zwemt uit zijn
taalgebied, Een klok en profil; een program dat met de woorden van
Bewijsmateriaal als volgt te omschrijven valt: Ten schaar, een
potlood, een ladder? Elk voorwerp bespiedde ik gelsoleerd in zijn
vorm, onafhankelijk van zijn beproefde en vanzelfsprekende
eigenschappen. De objecten waren zelfstandig geworden. (...) Wat ik
al die jaren voor een potlood hield, was een zaak van vertrouwen en
niet van feiten. (...) Aileen deze conclusie was een apart rapport
waard. Als deze gegevens werden begrepen, volgde een ongeloof in
het bestaan van elk instrument, hoe nuttig het ook was.' Je zou de
roman een proces-verbaal kunnen noemen van wat er gebeurt,
inklusief de verkeersongevallen, in de waarneming van de
werkelijkheid die in belangrijke mate gedikteerd wordt door de taal.
In de roman wordt het bewijsmateriaal bijeengebracht door
iemand — later in het boek spottend voorgesteld als een eenoog
met bolhoed — die zich de vraag heeft laten ontvallen `Weegt een
papier met een potloodstreep erop zwaarder dan een blanco papier?'
en daarop door de autoriteiten van een land waar het funktionalisme
hoogste wet is wordt ingehuurd om voorwerpen en onderlinge
verhoudingen te bestuderen. Teneinde een teveel aan verbeelding, dat
het produktieproces zou kunnen verstoren, bij voorbaat uit te
schakelen moet hij alle denkbare betekenissen van dingen, dat wil
zeggen hun niet-funktionele mogelijkheden inventariseren. IJverig zet
hij zich aan zijn taak en de bewijzen stapelen zich op; alles wat
vertrouwd lijkt, alle vanzelfsprekendheden blijken, zodra zijn
ongelovige blik ze uit hun normale verband licht, afgronden van
onvermoede mogelijkheden te openen. De meest onverwachte
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eskapades, toevallige ontrnoetingen en waarnemingen, de
verschuivingen, vertragingen en herhalingen in het boek mogen voor
wie echte avonturen verwacht een zekere eentonigheid hebben, het
zijn konsekwenties van de waarnemingsmethode — en het zijn ook
avonturen. Het is een heel amusante ontdekkingsreis, waarover de
taalkundige verhaalt aan buitenstaanders die het land niet kennen
of menen het niet te kennen.
Na enige tijd alleen bezig geweest te zijn, als toeschouwer, besluit
hij zich te vermommen als deelnemer aan een legale aktiviteit en
wordt assistent van een voorwerpkundige. Hij begeleidt haar bij de
kontrole van voorwerpen. Dit doet zij aan de hand van een elementair
taalboekje waaruit zinnen genornen worden waarnaar de
werkelijkheid zich dient te schikken, zinnen als 'Op de bank ligt een
zwarte jas' of `De ballon zweeft in de wolken', die prompt hun
bijpassende situatie krijgen. Een volgende vermomming vindt hij door
les te nemen bij een hoogleraar in een dode taal, de enige die deze
taal, waarvoor doorstrepingen en zwijgen de meest adekwate
uitdrukkingsvormen zijn, nog kent. 'Door het leren van een geheime
taal kon ik mijn ontdekkingen inleveren en tegelijkertijd verzwijgen.'
Ook deze ontmoeting heeft een nasleep van avonturen, zeker vanaf
het moment dat de hoogleraar in een wit rijtuig op reis gaat naar het
witte noorden, waar indertijd de taal gesproken werd. Op die reis
wordt de onderzoeker achtervolgd door zijn voorwerpkundige, haar
vriendin en een viertal letterkundigen in wie vaderlandse dichters te
herkennen moeten zijn (en inderdaad zijn er ettelijke dichters.te
noemen voor wie het `wit' een belangrijk symbool is, zoals
Kouwenaar, Ten Berge, Bernlef, Faverey, Schierbeek). De
onderzoeker weet tenslotte te ontkomen door te verdwijnen in het
wit van het papier.
De vele opmerkingen over taal, waarneming en werkelijkheid die
het vertrekpunt van de eskapades van de onderzoeker vormen,
blijken inderdaad op een eenvoudige vraagstelling terug te voeren: is
een voorwerp in een andere funktie (vorm) nog hetzelfde ding? In
dat program blijkt sinds de dagen van het tijdschrift Barbarber weinig
veranderd; ook blijkt 'werkelijkheid' nog steeds hoofdzakelijk te
worden opgevat als verzameling van `dingen'. Allemaal nogal mager,
en de twijfel ten aanzien van het verband tussen woorden en dingen
blijkt, wellicht tengevolge van de simpelheid van de vraagstelling, een
tamelijk vrijblijvend spel met woorden. Ongetwijfeld amusant, maar
als men bedenkt wat voor problemen er opdoemen zodra de
vraagstelling naar de determinerende rol van taal verder reikt dan
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`dingen', een nogal pretentieus spel, ondanks de lichtvoetigheid.
Dat bewijst de roman zelf, door een vreemde cirkelredenering van het
verhaal (en misschien moet gezegd dat de twijfel inzake de woorden
en de dingen niet direkt is terug te vinden in de vorm waarin deze
twijfel verwoord en verhaald is). De taalonderzoeker is aanvankelijk
een geheim agent die zich zonder voorbehoud in dienst laat nemen
door de autoriteiten. Hij moet hen helpen bij het handhaven van de
status quo en het verdedigen van de orde tegen storende gedachten.
Gaandeweg ontwikkelt hij zich, tengevolge van zijn bevindingen, tot
iemand die zelf een gevaar voor de staat (der dingen) wordt; de
detektive wordt de dader, slachtoffer van zijn ijver, nu zelf achtervolgd.
Het bewijsmateriaal krijgt een andere bestemming, het wordt
belastend voor hem. Had hij immers de geheime taal niet nodig om
zich voor de autoriteiten te kunnen verschuilen? Maar een echte
andersdenkende wordt hij niet, hij blijft zijn land dienen. `Zelfs een
vermoeden van deze andere gezichtspunten zou de vooruitgang
afremmen. Geloven en accepteren, dat was het privilege van mijn
landgenoten. Als mijn werk bekend werd, zou het de loop der
gebeurtenissen beinvioeden. En niet ten gunste. In dat morele besef
moest ik verder denken.' Zo nalef dacht de onderzoeker in het begin,
merkwaardig is dat hij aan het slot weinig minder nalef is. Zoveel
heeft hij kennelijk ook weer niet geleerd, hoewel hij bewijzen te over
heeft dat een technokratie die het denken zozeer aan nuttigheid
bindt een onverdraaglijke reduktie van de werkelijkheid betekent. Hij
aksepteert zelf de konsekwenties van zijn beleden ongeloof niet.
Tegen de letterkundigen, `staatsgevaarlijke zwijgers' die het 'tot niets
leidend wit' nastreven, verdedigt hij zijn land en haar taalregeling —
een vreemdere ontknoping dan zijn ontsnapping in het papier waarop
hij de laatste hand aan zijn rapport legt. Je zou geneigd zijn te
zeggen dat de man zijn pleidooi voor verbeelding verloochent, maar
lezing van het verhaal als cirkeiredenering voert terug tot een passage
in het begin: `Ik werk ook preventief. Mijn rapporten, in welke vorm
dan ook, zullen dat uitwijzen. Maar door dat ene potloodstreepje
ben ik de vrije wichelroedeloper van de mogelijke verbeelding. Ik
wacht niet of tot iemand een voorwerp tot een verkeerd gedrag
verleidt of het beledigt met wrakke zinsbouw. Ik werk op een hoger
plan. Ver van de triviale werkelijkheid ben ik altijd op zoek naar
nieuwe verbanden tussen voorwerpen, zie ik geheime
kruisbestuivingen. Denkbare gebeurtenissen in woord en beeld, dat
wel, maar alleen voor mij. Dienstbare vrijheid. Geen enkele gedachte
zonder een zinvol gevolg. Was het daarom vreemd dat mijn verhaal
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over de taalkundigen tot een nieuw maatschappelijk idee uitgroeide?'
Nee, dat is niet vreemd, maar de vraag wordt wel: voor welk program
of voor welk proces heeft de taalonderzoeker bewijsmateriaal
opgespoord?

19 juli 1978
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Overaanpassing als ontsnapping

Robert Walser, Fritz Kocher z 'n opstellen. Vertaald door
Jeroen Brouwers. GeIllustreerd door Karl Walser. (De Arbeiderspers)
`1k kwam toen en toen ter wereld, werd daar en daar opgevoed,
ging naar behoren naar school, ben dat en dat en heet zo en zo en
denk niet veel. Geslachtshalve ben ik een man, staatshalve een goede
burger en van stand behoor ik tot de betere kringen. 1k ben een net,
stil en fatsoenlijk lid van de menselijke maatschappij, een
zogenaamde goede burger, drink graag mijn glas bier in alle
redelijkheid en denk niet veel. Voor de hand ligt dat ik graag goed
eet, en evenzo ligt het voor de hand dat ideeen mij vreemd zijn.
Scherp nadenken is mij geheel vreemd, en daarom ben ik een goede
burger, want een goede burger denkt niet veel. Een goede burger eet
zijn eten, en daarmee baste Aldus begint Robert Walser een korte
prozatekst uit 1917 waarin hij zichzelf ironies rangschikt onder
de goede burgers die het denken en de last der verantwoordelijkheid
liever aan `vooraanstaande besturende hoofden' overlaten. In
nagenoeg alle werk van Walser is de held de kleine man, of dat nu
iemand is die zichzelf willens en wetens klein maakt of iemand die
klein gehouden dan wel gekleineerd wordt. In elk geval gaat het om
een echte held, met alle toegedichte stralende eigenschappen van de
romantiese held uit de negentiende-eeuwse literatuur, zij het dat de
held verkast is naar de bedompte wereld van het kantoor. Walser is
een van de eersten geweest die over het witteboordenproletariaat
heeft geschreven; het was zijn eigen milieu.
Op veertienjarige leeftijd kwam hij in de leer bij een bank in het
zwitserse Biel. Na een mislukte poging om toneelspeler to worden
zouden nog vele baantjes volgen, op kantoor of als huisknecht. Na
zijn eerste publikaties verhuisde hij naar Berlijn, waar hij tussen 1905
en 1913 drie romans publiceerde (Geschwister Tanner in 1907, Der
Gehillfe in 1908, Jakob von Gunten in 1909), plus een geweldige
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hoeveelheid korte prozaschetsen die in alle mogelijke kranten
verschenen en daarna in enkele bundels werden uitgegeven.
Verschillende romanmanuskripten zijn — door slordige uitgevers —
zoekgeraakt en het dagelijkse stukwerk (ook als schrijver was Walser
een ware klerk) verdween in kranten en tijdschriften. Deze produktie
hield aan tot Walser in 1929, op aanwijzing van zijn zuster, in een
inrichting terechtkwam. De eerste drie jaar schreef hij door. Nadat
hij — definitief — in een andere inrichting werd ondergebracht
schreef hij geen letter meer. Hij zou. zich, tot hij in 1956 op een
wandeling stierf, als een volmaakt aangepaste gekkenhuisbewoner
gedragen,vermomd als anonymus. In gesprekken met Carl Seelig,
die zich gedurende tientallen jaren over Walser en zijn werk
ontfermde, heeft hij te kennen gegeven dat zijn zwijgen als schrijver
in de eerste plaats een weigering inhield: 'Het is onzinnig en bot om
van mij te vergen dat ik in de inrichting nog verder schrijf. De enige
grond waarop een schrijver kan produceren is vrijheid.' Vijftig jaar
nadien is het nauwelijks meer te vatten dat iemand als Walser op
zulke luttele aanwijzingen als die van enkele vrouwen in zijn
omgeving kon worden opgesloten. Een pikant detail is, dat tot
Walsers opname besloten werd door Walter Morgenthaler, een
psychiater die niet lang daarvoor een van de eerste monografieen
over een geestesziek kunstenaar (Wolfli) had gepubliceerd. Walser
als psychies gestoorde — dit zou een indikatie voor het toenmalige
onbegrip kunnen zijn beantwoordde aan het beeld dat menigeen
van zijn literaire werk had: onsamenhangend gezwets van een
warhoofd.
Decennia lang is hij in de literatuur als kuriositeit behandeld,
alleen op waarde geschat door enkele andere auteurs als Kafka,
Musil, Benjamin. Tot voor kort was hij enkel een schrijvers-schrijver,
van grote invloed op menig duitse schrijver (Thomas Bernhard
bijvoorbeeld) maar een onbekende voor het grotere publiek. In die
situatie lijkt sinds enkele jaren verandering te komen, mede door de
uitgave van het verzameld werk in twaalf delen (bij Suhrkamp) en
goedkope herdrukken van afzonderlijke romans en prozabundels. In
Nederland werd voor het eerst werk van hem vertaald door
Hans Bakx die in Raster (nr. 8, 1978) een selektie van korte teksten
presenteerde. En nu is dan Walsers eerste bundel vertaald, bestaande
uit Fritz Kocher z 'n opstellen en drie andere teksten: De Commies,
Een schilder en Het bos. De bundel is misschien niet geheel
representatief voor Walsers oeuvre, hij bevat wel diverse ingredienten
van het latere werk.
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In de inleiding bij de schoolopstellen wordt als schrijver ervan een
jongen opgevoerd die kort nadat hij de school verliet gestorven is.
Stilisties verplaatst Walser zich in de rol van een wijsneuzige scholier
die, onder het schrijven voortdurend de onderwijzer naar de ogen
ziend, zijn zegje doet over dingen des levens als De mens,
Vriendschap, Armoede, De school, De natuur, Het beroep, Het
Vaderland. Een opstel over Het Schoolopstel bijvoorbeeld begint
zo: Ten opstel moet netjes en met leesbare letters worden
geschreven. Aileen de slechte opstelschrijver vergeet, om zich op de
duidelijkheid zowel van gedachten als van letters toe te leggen. Men
denke eerst, voordat men schrijft.' En zo gaat het verder, de scholier
schrijft neer wat hij denkt dat de meester graag hoort of wat deze al
eens eerder heeft gedebiteerd. De pedanterie van de leerling is een
echo van schoolmeesterswijsheid, dat maakt de opstellen zo grotesk.
Juist omdat het om rollenproza gaat is de still erg belangrijk. In dat
opzicht zit de vertaling er nogal eens naast: in plaats van een
modelleerling is er vaak opeens een brutale vlerk aan het woord. De
vertaler vindt de juiste toon wel in het verhaal over de in romantiese
dromen zwelgende schilder die te gast is bij een kunstlievende gravin
en geexalteerd lucht geeft aan de verscheurdheid van Kunst en
Leven, respektievelijk Liefde. Zijn weergave van het precieuze proza
van Walser in de andere teksten laat echter veel te wensen over. Dat
raakt de inhoud.
De scholier die met zoveel overtuiging alle mogelijke klichees te
berde brengt is geen buitenstaander in de zin van een ordeverstoorder.
Zoals vrijwel alle personages bij Walser is hij overaangepast,
inschikkelijk op het slaafse af, verheerlijkt hij gezag en orde, en
praat hij zijn superieuren op een masochistiese manier naar de mond.
Neem deze zinnen uit een opstel over Vriendschap: Ten edelmoedig
mens heeft alleen edelmoedige mensen tot vriend, en edelmoedige
vrienden zeggen het tegen iemand als ze ons niet meer kunnen
waarderen. Ware vriendschap is bijgevolg een leerschool voor een
mooi en voornaam karakter.' Walsers figuren zijn zO overgelukkig,
tot in hun grootste ongeluk, zO intevreden met hun miserabele
bestaan, zO tegemoetkomend, dat het ronduit griezelig wordt. `Onze
staatsvorm is de republiek. Wij mogen doen wat we willen. Wij
gedragen ons zo ongedwongen als het ons belieft. Wij hoeven voor
onze daden aan niemand verantwoording af te leggen dan aan onszelf
en dat is onze trots. Onze enige eer bestaat uit de grens die wijzelf
om onze handelingen trekken (in het duits staat er: Onze eer is de
enige grens die wij aan onze handelingen stellen, jfv. ). Andere staten
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kijken met verwondering naar ons, dat wij onszelf kunnen besturen.
Wij zijn van niemand afhankelijk dan van ons verstand en onze
eerlijke overtuiging, waardoor wij ons gaarne laten bevelen en leiden.'
Iemand die zoiets echt meent is staatsgevaarlijk. Maar nergens
krijgt de lezer een teken dat de schrijver niet zou menen wat hij
zegt. Ook niet in de serie schetsen over de figuur van de kommies.
Deze wordt opgehemeld als de grootste held, met als belangrijkste
eigenschappen dat hij ordentelijk is, vlijtig, inschikkelijk, tevreden,
rustig, proper en in het bezit van een vlotte pen. De redaktie van de
krant waarin de tekst verscheen voelde indertijd voldoende
nattigheid om een voetnoot te plaatsen waarin deze opmerking
voorkomt: 'Het feit dat de jonge schrijver, aan wie wij deze bijdrage
te denken hebben, zelf tot de koopmansstand behoort, neemt iedere
verdenking weg dat bepaalde baldadige passages, waar spot en ironie
vrij spel krijgen, boosaardig bedoeld zouden kunnen zijn.' Argwaan
als zou de nalviteit gespeeld zijn is inderdaad niet op zijn plaats.
Walser geeft niet van buitenaf een beeld van de employee, hij
schildert de dromen van een kantoorbediende over zijn bestaan
omdat alleen zulke dromen dat bestaan draaglijk maken. Misschien
werkt dat verwarrend, misschien bezorgt die rol van de dagdroom
schrik. De permanente euforie in Walsers werk — niet anders dan de
lustbeleving van de schrijver bij het onvermoeibaar als guirlandes
aaneenrijgen van zinnen, een praatlust die soms lijkt op praatziekte
— is geen bedrog, zeer zeker niet, maar ze is wel bedrieglijk, omdat in
deze teksten de wens de vader van elke gedachte wordt. Walsers
figuren praten, doen en denken zoals ze hopen dat de wereld is; ze
blijven doOrpraten en naar de volgende teleurstelling rennen om niet
ter plekke in een diep gat weg te zakken. Daarom moet het
ongerijmde rijmen, moeten heterogene zinnen met elkaar praten,
omdat de held van het verhaal alleen zolang nog grond onder de
voeten heeft. In die zin is hetgeen Walser geschreven heeft
oppervlakkig te noemen, uit principe: malen om niet vermalen te
worden. Of, zoals de kommies aan zijn moeder schrijft: 'Het is goed
dat de mens in staat is om te vergeten. Ik herinner me het liefst goede
en mooie uren, vriendelijke en welwillende gezichten, zo verheug ik
me altijd dubbel en tienvoudig. Vreugde schijnt mij het belangrijkste
en kostbaarste en het meest de moeite waard om in je herinnering te
bewaren. Wat let me dus, het droevige zo snel mogelijk te vergeten?
1k heb het liefst dat er heel veel werk moet worden gedaan. Zodra ik
moet gaan zitten lanterfanten word ik mismoedig en treurig. Dan
begin ik te piekeren, en van piekeren zonder zin en doel word je
treurig.'
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Zodra de kommies niet meer tot zelfbegoocheling in staat is, is
hij verloren. Als door een kier laat Walser tussen de rozige
schilderingen van het kantoorleven zien wat er van de kommies als
romanheld overblijft wanneer hij werkloos wordt: Ten commies,
zolang hij in betrekking is, is een halve heer; zonder betrekking zakt
hij weg tot een onhandige, overtollige, schandelijke nietsnut. (...)
Hongerende kommiezen zijn een van de verschrikkelijkste
verschijnselen. Hongerende arbeiders zijn lang niet zo verschrikkelijk.
Arbeiders kunnen ergens anders altijd weer een bezigheid vinden,
commiezen nooit, tenminste niet in ons land.'
23 januari 1980
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De nachtzijde van de geschiedenis

Djuna Barnes, Nachtwoud. Inleiding T. S. Eliot. Vertaling
Gerardine Franken. (De Bezige Bij)
Voor vele amerikaanse kunstenaars en intellektuelen is Parijs,
waarschijnlijk tot op heden, het symbool van hun kulturele slechte
geweten. Een van de eigenzinnigste naoorlogse auteurs,
William Gaddis een sleutelfiguur in de ontwikkeling van een typies
nieuw amerikaans proza met als vertegenwoordigers onder meer
Barth, Hawkes, Gass, Barthelme, Pynchon, Irving — schreef in 1955
een roman van meer dan duizend pagina's (The Recognitions) waarin
de amerikaanse kultuur genadeloos als namaak wordt gekenschetst.
Iemand als Erica Jong is daarvan ongewild een illustratie met haar
Readers Digest-intellektueel vertoon, waarvoor titels en namen enkel
signalen zijn. Vijftig jaar geleden, toen menig amerikaans kunstenaar
aan die fascinatie gehoor gaf door dan maar in Parijs te gaan wonen,
waren literaire experimenten van amerikaanse auteurs rechtstreeks
op de europese literatuur geent. De roman waarmee Djuna Barnes
(1892) in 1936 furore maakte gaat voor een deel over Amerikanen in
Parijs, over ontwortelden (hoe kan het ook anders), maar is in allerlei
opzichten ook zelf een door en door europees boek. Dat komt
wellicht vooral, om het wat simpel te stellen, doordat perversiteit
en degeneratie zonder enig moralisme worden behandeld.
`Wachter, wat is er van de nacht?' luidt de titel van het centrale
hoofdstuk van het boek. Alles en niets, zal het antwoord zijn. Nora,
een amerikaanse vrouw wier vriendin Robin door weer een andere
Amerikaanse, van het hyperhysteriese soort, is weggekaapt, zoekt
midden in de nacht de in Amerika geboren ierse dokter
Matthew O'Connor op in zijn onbeschrijflijk gore zolderkamer, waar
zij hem in bed aantreft met een pruik op, in een nachtjapon en
zwaar geschminkt — plaats van handeling is Parijs in de jaren twintig.
Wat volgt is een droefgeestige en morbide lofzang op het nachtleven.
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Een lange monoloog wordt over Nora uitgestort waarin de dokter,
die overigens zijn beroep onbevoegd uitoefent, zichzelf, al is het
maar voor een keer, binnenstebuiten keert en in een woekerende ,
spreekstijl zijn ware gedaante laat zien als bewoner van de nacht:
‘ik, de laatste echte vrouw op aarde'. De nacht verandert de identiteit
van de mens, zo betoogt hij, eenmaal los van het geregelde dagelijkse
bestaan raakt hij in de komplexiteit van zijn wortels, vertakkingen,
wensen, angsten en ongewenste mogelijkheden verstrikt, mits de
nacht als een leven geleefd wordt, zoals de Fransen doen die
`vunsheid tot een omweg maken', die 'de nacht en de dag altijd als
een aaneengesloten geheel zien'. De Amerikaan daarentegen `scheidt
de nacht en de dag uit angst zijn waardigheid te verliezen, zodat
alle strengen worden doorgesneden en het mysterie uiteenvalt'.
De taal die de dokter spreekt, obsceen, zwelgend, allesbehalve
hygienies, is een taal die beantwoordt aan 'het nachtelijke aspekt
van de geschiedenis', het nachtwoud. 'En de boom van de nacht is
de moeilijkste boom waar je in kunt klauteren, de ruigste boom waar
je in kunt klimmen, van geen andere boom zijn de takken zo dicht
en verward of gloeit de schors met zo'n koortsige hitte, de boom van
de nacht zweet hars en druppelt pek tegen de palm van je hand, een
hazard waarmee nooit enige rekening wordt gehouden.'
Soms zou je een bespreking maar beter kunnen vervangen door
citaten, zeker als het om een signalement gaat, in dit geval van een
boek, zoals er niet veel bestaan, dat je na lezing meteen opnieuw
kunt gaan lezen om vervolgens weer in heel andere passages verstrikt
te raken. `Denken is een ziekte', zegt de dokter in het voorlaatste
hoofdstuk tegen een barkeeper. Inderdaad is hij doodziek, en voor
het toevallige publiek van stamgasten uit de buurt , zet hij zijn
levensfilosofie nog eens in alle breedte uiteen, om nog een keer
zijn diepste wens kenbaar te maken: met rust te worden gelaten.
Toor mijn part lopen ze allemaal naar de duivel! Al die mensen in
mijn leven die mij het leven zuur hebben gemaakt door bij mij te
komen met hun vragen over verwording en de nacht.' Dat is waar,
ze gaan allemaal bij hem als bij een biechtvader te rade, bij hem, de
Ier, Amerikaan, Fransman en nog meer ineen, de katholiek die
nergens in gelooft maar naar de kerk gaat omdat de katholieke kerk
`het meisje is waar je zoveel van houdt dat ze tegen jou kan liegen'.
Wat dat betreft is hij daar thuis, als iemand die bestaat bij gratie van
mythen en legenden, met een levensplan dat bestaat uit verzinsels,
`ik, de god der duisternis', `ik, de oude sprookjesvrouw'.
Biechtstoel is zijn benaming van de urinoirs die zijn jachtterrein
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vormen. "Luister eens", zei de dokter, "weet je wat mu j tot het
grootste liegbeest op dit ondermaanse heeft gemaakt, het feit dat ik
mijn verhalen moet vertellen aan mensen als jij om ze te bevrijden
van de doodsangst die hun darmen doet samenkrimpen en om ze
tot bedaren te brengen als ze met opgetrokken voeten op de grond
liggen te rollen en te schreeuwen, terwijl hun ogen over hun
knokkels heen staren van de ellende die zij proberen weg te duwen
door almaar te smeken: "Zeg jets dokter, in Godsnaam zeg jets!"
En ik maar doorkletsen, als een gek."
In het web van relaties is de dokter de spin, zij het tegen zijn zin.
Hij komt in aanraking met Felix, zoon van een soldateske
schoonheid uit Wenen en een jood van italiaanse afkomst,
gefascineerd door het cirkus en door adellijke titels, in alles een
degenere die uitsluitend in het verledenleeft. Een kortstondig
huwelijk met de ongrijpbare Amerikaanse, Robin, laat hem alleen
achter met een achterlijke zoon voor wie hij zijn eigen dromen
bestemt. De ontmoeting van de Ier en de jood is die van de kreatieve
leugenaar en de bezeten bemoeial. In de cirkel van de dokter
verschijnt Nora, het slachtoffer van haar eigen eenvoud en
masochistiese liefde voor Robin, die ongrijpbaar is door haar
zelfgenoegzame onverschilligheid en hang naar het onpersoonlijke,
en duikt vervolgens de indringster Jenny op, viervoudig weduwe, een
en al hebzucht en wanorde, aan wie alles tweedehands is, tot en met
haar woorden en (liefdes)gevoelens. De dokter vist in het troebele
water van al deze ontwortelden en bezetenen. Ze behoren stuk voor
stuk tot de derde sekse, zoals hijzelf, tot de inverten die aan de
nachtzijde leven. Mannen en vrouwen lenen in dit boek echter niet
eenvoudig elkaars rol, eerder zijn ze menselijke amfibieen, in wier
getroubleerd bewustzijn nacht en dag, hoog en laag, verleden en
heden, angst en fascinatie ineenvloeien: de degeneres, de gestoorden,
de inverten `denken met het oog dat je vreest, het zintuig dat men
het achterhoofd noemt', kijken met een naar binnen gekeerd oog.
Je kunt er woorden op plakken als dekadentie, spleen,
melancholie, het neemt niet weg dat in het delirium van de dokter,
in zijn echo's van de sprakeloosheid van de anderen die hem in
wanhoop aanspreken, niet zomaar een verdorven bewustzijn aan
het woord is, een zieke geest die in het nachtwoud de slaap niet kan
vatten, maar iemand die `alles weet omdat hij overal op het foute
moment is geweest en nu een naamloze is geworden'. Omdat hij
zichzelf niet zomaar willoos buiten spel laat zetten, als outsider
gebrandmerkt, is hij onafgebroken in opstand tegen het hem

86

opgelegde zwijgen, eindeloos pratend om te ontsnappen. Zijn
dronkemanspraat eindigt dan ook zo: `"(...) nu jullie allemaal
hebben gehoord wat jullie horen wilden, kunnen jullie me nu nog
niet loslaten, laten gaan? 1k heb niet alleen mijn leven voor niets
geleefd, maar het ook voor niets verteld — een gruwel tussen de
onreinen — ik weet het, het is allemaal voorbij, alles is voorbij, en
niemand weet het behalve ik dronken als een kartouw — te lang
geduurd." Hij probeerde overeind te komen, maar gaf het op. "Nu "
zei hij, "het eind — let op mijn woorden — nu niets meer, slechts
toorn en wee en weinig!"'
De eerste vertaling van Nachtwoud verscheen in 1963. Voor deze
herdruk heeft de vertaalster haar hele vertaling herzien. Wanneer je
de twee versies naast elkaar legt blijkt er een heel nieuwe versie
ontstaan te zijn, waarbij opvalt dat er veel minder `uitleggend'
vertaald is en de gedrongen, duistere still meer dan in de eerste
vertaling intakt is gebleven; en misschien is de vertaling van een boek
als dit ook nooit echt af.
,

20 februari 1980
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Hopeloze verhalen over hoop die deed leven
en sterven

Tadeusz Borowski, Hierheen naar de gaskamer, dames en heren.
Uit het pools vertaald door Lisetta Stembor. Met een nawoord van
Jan Kott. (De Arbeiderspers)
`(. ..) er komt een volkomen onbegrijpelijke woede in me op tegen
die mensen, omdat ik door hen hier moet zijn. Ik heb helemaal geen
medelijden met ze, dat ze naar de gaskamer gaan. Voor mij mag de
aarde ze allemaal verzwelgen. Ik zou ze met m'n vuisten te lijf willen
gaan. Dat is toch zeker pathologisch, ik kan het niet begrijpen.' Hier
is geen SS-man aan het woord, evenmin een Kapo, maar een poolse
gevangene van het kamp Auschwitz. Hij heeft `geluk' gehad: toen hij
in 1943 — tegelijk met zijn vriendin — in het kamp aankwam, werd er
sinds enkele weken geen Arier meer vergast; bovendien is hij
Vorarbeiter geworden, met alle privileges vandien. De woede is
een rechtstreeks gevolg van het niet-begrijpen — omdat ze niet op de
kampbeulen kan worden gekoeld, wordt ze afgereageerd op
medegevangenen, bij voorkeur de allerzwaksten en degenen die zich,
blijmoedig, versuft of met ziende ogen blind als schapen naar de
slachtbank laten leiden.
In het (titel)verhaal, waaruit ik zojuist citeerde, komen de
transporten aan op het rustieke Perron van Auschwitz; de verteller
maakt deel uit van een kommando gevangenen dat de nieuwkomers
moet uitkleden. Een waar overslagbedrijf. Hoe gruwelijk ook, voor
de gevangenen die tot het kommando behoren is het een buitenkansje
om aan schoenen en kleren te komen, en zich vol te vreten met de
etenswaren die de treinreizigers bij zich hebben in de verwachting
hier een nieuw leven te beginnen. Over dat nieuwe leven wordt door
de ervaren kampbewoners menige zieke grap gemaakt. Wat dat
betreft is het niet verwonderlijk dat de verhalen bij verschijnen, in
1946, amoreel genoemd werden. Misschien waren ze te vroeg; voor
Borowski na drie jaar koncentratiekamp zeer zeker eeuwen te laat.
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De verhalen uit deze bundel — die in 1964 voor het eerst in het
nederlands verscheen onder de titel Stenen wereld zijn
afkomstig uit twee bundels, Afscheid van Maria en Stenen wereld,
respektievelijk uit 1947 en 1948. Toen voor Borowski de
wereldoorlog voorbij was, was hij vierentwintig. Na zes jaar politiek
aktivisrne, journalistiek werk, poezie, buitenlandse reizen, rnaakte hij
in 1951 eigenhandig een einde aan zijn leven, door gas. Een daad die
niet minder tot de ironie van het noodlot behoorde als de vele
voorbeelden die hij er in zijn verhalen van gaf, zoals bijvoorbeeld de
verplegerskursus waarvoor hij was uitgekozen (Bi/ ons in Auschwitz):
Wij (...) moeten het aantal sterfgevallen in het kamp verminderen
en het moreel der gevangenen verheffen.' In Stenen wereld, een reeks
korte schetsen van het kampleven, de overgangstijd in een
amerikaans kamp en de naoorlogse periode, geeft hij een
voorafspiegeling van wat hem als overlevende te wachten stond:
niets, een onwrikbare stenen wereld die hem niet meer toestaat echt
van jets te genieten omdat de oorlog zijn gevoel heeft gedood.
Hooguit rest hem nog een fantasiewereld, niet anders dan in het
kamp, die echter onvoldoende is wanneer ze de realiteit moet
vervangen.
`Want de levenden hebben altijd gelijk tegenover de doden' — dat
is geen ethiese stelling, maar een konstatering die onvermijdelijk
dubbelzinnig is wanneer ze wordt uitgesproken door een overlevende.
Over de overlevenden in het kamp zegt hij : `allemaal leven we van
wat zij meebrengen', het is gruwelijk maar waar, want overleven is
vechten, zich de wet van het kamp eigen maken: bewegen, de
zwakken wegschuiven om aan schoenen, eieren en een bak soep te
komen. Eten is macht. Om te overleven moet je minstens even slecht
zijn als het kamp. Ergens vertelt Borowski hoe hij samen met een
aantal kollega's her en der in het kamp daken legt. Het gebeurt niet
op bevel, niet uit medelijden, niet uit solidariteit, maar uitsluitend
voor geld en voedsel. Waar mensen minder dan dingen geworden
zijn telt nog alleen het meest abstrakte en tevens meest konkrete
ding: geld — men koopt zijn leven. Borowski laat een alledaags
systeem zien in monsterlijke gedaante: het machtssysteem. Eenmaal
in werking gesteld als onderdeel van de enorme nationaal-socialistiese
machinerie, draait het vernietigingssysteem van een kamp als
Auschwitz verder op eigen kracht, omdat het gebaseerd is op
samenwerking van gevangenen met bewakers. Borowski schrijft niet
over slachtoffers, ook nauwelijks over de beroepsmoordenaars of
sadisten, hij schrijft over het vernietigende overlevingsmechanisme,
—
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over de kampwetten dus: het uitvoeren van de macht door de
veroordeelden, de bewustzijnsvernauwing en het bedrog.
Wat Borowski's bericht van een overlevende onderscheidt van vele
andere ooggetuigeverslagen, is de onverbiddelijke weigering om
zichzelf te (laten) bedriegen, overigens zonder dat in werkelijkheid
echt te hebben kunnen verhinderen, want hij was een overlevende,
dat wil — in zijn geest uitgedrukt — zeggen: een kannibaal. Hij
beschrijft het bedrog dat hij aan den lijve ondervindt, heel
letterlijk: het grootste bedrog is het zelfbedrog van de fysieke drang
tot zelfbehoud (zonder dat er nog een zelf is), de hoop tegen beter
weten in, die hij gewaar wordt in een verzelfstandiging van fysieke
funkties. Die tegenstelling speelt voortdurend een belangrijke rol:
iemand die rationeel de dood overtroeft, door hem te negeren, en
die door het optimisme van zijn lichaam verraden wordt — die lafheid
en sterkte van het lichaam heeft Borowski goed weten uit te beelden.
De opstand van het lichaam is de Brij (veer om te overleven en tevens
een verloochening van het rationele inzicht. `Wij hebben niet geleerd
de hoop op te geven en daarom sterven wij in het gas.'
Aan dit harde oordeel waag ik een ander paradoxaal oordeel toe te
voegen: wat de verteller na afloop van de oorlog van het krematorium
bevrijdt, is zijn wraakzucht. Voor zover die hemzelf betreft is het
een verzet achteraf tegen de medeplichtigheid van het overlevende
lichaam met de dood. Je kunt Borowski's verhalen cynies noemen,
maar alleen als niet het cynisme bedoeld wordt van iemand die
enigerlei waarde te verdedigen meent te hebben en ook niet de
cyniese resignatie, maar eerder cynisme als zelfverloochening, het
cynisme dat maar den hoop kept, zoals Benjamin het heeft
uitgedrukt: de hoop der hopelozen. Zoiets moet ook Borowski voor
ogen hebben gestaan, vandaar zijn galgenhumor, zijn sarkasme, zijn
weigering van medelijden en zelfbeklag.
In het verhaal Mensen, die gingen worden op een gegeven moment
de aantallen genoemd die door de schoorstenen gaan. Duizenden
trekken langs twee wegen naar de oven. Een oude man stopt, laat in
de greppel zijn broek zakken en dribbelt vervolgens de anderen
achterna. 'Men glimlacht geamuseerd wanneer men iemand ziet die
zo'n haast heeft om in de gaskamer te komen.' Dat mag grof klinken
— uit de koker van iemand van een latere generatie zou het opgevat
drie jaar kampervaring geeft
kunnen worden als epateren
Borowski het recht om grof te zijn. Autentieke beleving is een
dubieus kriterium, indien gebruikt als alibi voor het onverwerkte van
de beleving en as dwang tot kritiekloos meeleven. Borowski is zich
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dat terdege bewust geweest, het is zelfs zijn voornaamste thema.
Snerend heeft hij het in Stenen wereld over een Kapo die `zich
hartstochtelijk verdiepte in alleriei sentimentele nonsens, als ik hem
er maar van kon overtuigen dat ik het zelf had meegemaakt'. Ook
voor de overlevenden in de kampen was wat zij meemaakten niet
te vatten, zodat bedrog onontbeerlijk was. Voor de Duitsers was dat
eenvoudig, ze geloofden dat hun woorden werkelijkheid waren
Arbeit macht frei. Ze konden dat geloven zolang ze de macht hadden
om die fiktie in stand te houden. De anderen hadden tegenover de
overweldigende realiteit van de industriele massamoord slechts de
keuze tussen ontkenning of verkleining van de werkelijkheid, omdat
het een werkelijkheid is die zulke proporties heeft aangenomen dat
het individuele bewustzijn haar niet echt kan vatten, laat staan haar
in een beschrijving recht doen. 'De mens bezit maar een beperkt
gamma reacties op diepe gevoelens en heftige hartstochten. Hij drukt
ze net zo uit als kleine, gewone reflexen. Hij gebruikt er dezelfde
eenvoudige woorden voor.' Met deze waarneming treft Borowski een
essentieel psychies mechanisme, dat enerzijds overleven mogelijk
maakt en anderzijds het noodzakelijke begrip verhindert.
De afstand tussen direkte beleving en een ervaring die de dimensie
van kollektieve gebeurtenissen verwerkt is des te groter, omdat
daarvoor nauwelijks adekwate uitdrukkingsmiddelen bestaan. De
meeste konventionele literaire middelen zijn daarvoor niet erg
geschikt. Borowski heeft zich dit Coen al gerealiseerd. Daarom
komen we over hem persoonlijk ook weinig details te weten (`Ik
zag ook een meisje (dat eens mijn meisje was) vol zweren en met een
kaal hoofd, maar dat is een prive-aangelegenheid', zegt hij terloops
ongeveer aan het eind van het boek), over zijn inzet voor een
onmogelijke waarheid daarentegen des te meer. Met dat bewustzijn
kan hij een burokratiese industriele werkelijkheid van een
miljoenenproduktie aan vergaste en verbrande lijken ter plekke
alleen perplex ondergaan:
liep terug en schopte de bal het veld
in. Tussen twee corners in waren er achter mijn rug drieduizend
mensen vergast.'
—

7 mei 1980
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Een schrijver aan het front en de schrijftafel

Viktor Sjklovski, Sentimentele reis. Vertaald en van een nawoord
voorzien door Charles B. Timmer. (De Arbeiderspers)

Sentimentele reis verscheen voor het eerst in 1923 in Berlijn. Nadat
Sjklovski in april 1922 over het ijs naar Finland was gevlucht — om
te ontkomen aan arrestatie vanwege zijn gedrag tijdens de
burgeroorlog — leefde hij zowat een jaar als balling in Berlijn tot
hem, op voorspraak van Majakovski en Gorki, in 1923 amnestie
werd verleend. Zijn berlijnse tijd heeft hij verwerkt in het eveneens
in 1923 verschenen boekje Zoo of brieven niet over liefde (vorig jaar
bij Van Oorschot verschenen in de reeks Russische Miniaturen). Op
ironiese wijze hanteert hij daarin de briefvorm — brieven geschreven
aan (en enkele door) Elsa Triolet, in het boek overigens een
gefingeerde figuur, die hem verbiedt over de liefde te spreken, met
als gevolg dat hij over niets anders schrijft, zij het met veel omwegen.
In feite is Zoo het vervolg op Sentimentele reis. In het Terste
voorwoord bij de vierde druk' van Zoo, uit 1964, typeert hij de reis
als volgt: Ten man loopt alleen over het ijs, mist omhult hem. Hij
meent dat hij rechtuit loopt. De wind verdrijft de mist: de man
wordt zijn doel gewaar, ziet zijn voetstappen. Het blijkt nu, dat hij
op drijfijs staat en dat de schots een draai heeft gemaakt: alie
voetsporen 'open door elkaar — de man is verdwaald.'
Zelfverzekerdheid, zelfkritiek en twijfel zijn bij Sjklovski in een
persoon verenigd. Hij is een zoeker die, hoeveel hij ook vindt, altijd
nieuwsgierig blijft, dat maakt het karakter van zijn werk uit.
Sjklovski was in 1923 dertig jaar oud en had al een heel leven
achter de rug: meerdere boeken geschreven, in 1914 de OPOJAZ
(Vereniging voor de studie van poetische taal) opgericht, waaruit de
beweging van het Russies Formalisme zou ontstaan; en hij was in de
oorlog geweest. In het eerste deel van Sentimentele reis, Revolutie
en Front, in 1919 in Petersburg geschreven, verhaalt hij de
•
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gebeurtenissen en belevenissen van het eerste revolutiejaar. In het
tweede deel, De Schrijftafel, vertelt hij over zijn bezigheden in
Zuid-Rusland tegen het einde van de burgeroorlog, zijn leven in
Petrograd (de koude hongerwinter van 1919/1920) en de tijd tot mei
1922, toen hij in Finland met het schrijven van dit deel begon.
Het begin van De Schrijftafel is karakteristiek: `Ik ben op 20 mei
1922 met schrijven begonnen, in Raivola (Finland). Natuurlijk heb ik
er geen spijt van dat ik vrouwen heb gekust, dat ik heb gegeten, dat
ik de zon heb gezien; spijt heb ik van mijn poging de dingen, een
andere richting te geven, terwijl alles in hetzelfde spoor bleef
doorlopen. Het spijt me nu dat ik in Galicie gevochten heb, dat ik
me in Petersburg met pantserwagens heb afgegeven, dat ik aan de
Dnepr heb gevochten. Ik heb er niets door veranderd. En zo zit ik
hier dus aan het raam naar de lente te kijken die aan mijn oog
voorbijtrekt zonder me te vragen wat voor weer ze mij morgen zal
brengen, die aan toestemming van mijn kant geen behoefte heeft,
misschien omdat ik uit den vreemde kom — en ik bedenk dat ik
ook de revolutie net zo aan mij voorbij had moeten laten gaan.
Wanneer je als een steen valt, moet je niet denken; als je denkt moet
je niet vallen. Ik heb twee ambachten door elkaar gehaald. De
oorzaken die mij in beweging hebben gezet lagen buiten mij. De
oorzaken die anderen in beweging brachten lagen buiten hen. Ik
ben niet meer dan een vallende steen. Een steen die in zijn val
tegelijk een lantaarn kan aansteken om hem in zijn val bij te lichten.'
De twee bezigheden die elkaar dwarsboomden worden door de
titels van de twee delen aangeduid. Anders dan men zou verwachten,
zijn het niet de oorlog en het schrijven die onverenigbaar zijn, want
in de meest barre omstandigheden heeft Sjklovski theoreties en
literair werk geschreven, soms van een allure alsof de hele wereld
uit niets dan kunst bestond. De spanning is van een andere orde.
Enerzijds is er de geschiedenis die als een grote stroom alles en
iedereen meesleurt, anderzijds is er het individu dat in zijn
eigengereidheid meent de geschiedenis te kunnen veranderen en dan
moet konstateren: `Ik ben een vallende steen, een professor aan het
Instituut voor Kunstgeschiedenis, grondvester van de Russische
school van de formele (of morfologische) methode. 1k was hier als
een naald zonder draad, dwars door de stof gestoken zonder een
spoor achter te laten.' Het gaat hier niet zomaar om de nietigheid
van het individuele bestaan in vergelijking met de geschiedenis. Waar
Sjklovski op doelt is de vervalsing die optreedt zodra iemand er
aanspraak op maakt 'de' geschiedenis te vertegenwoordigen, een
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illusie waaraan hij ook zelf geleden heeft. Zijn verzet betreft de
geschiedvervalsing die hij aan het werk ziet: het maken van
geschiedenis ten koste van mensen. Hij heeft het zelf meegemaakt,
helaas niet alleen als toeschouwer. In 1917 bevindt hij zich als
politiek kommissaris in Perzie. Al gauw moet hij vaststellen dat hij
de leiding heeft over een bezettingsleger in een gekoloniseerd land.
Hij probeert pogroms tegen te houden, ziet om zich heen
verwoestingen, plunderingen en bij bosjes stervende mensen
(Koerden) en stuurt een telegram naar Rusland waarin hij `uit naam
van de revolutie en menslievendheid' terugtrekking van de troepen
eist. Hij noemt het zelf naief en komies, maar weet dat hij gelijk
heeft. Dan noteert hij : 'Ten onrechte denken wij dat we in de
politiek zo pienter en zo vooruitziend zijn. Wanneer wij in plaats van
te pogen geschiedenis te maken gewoon zouden proberen ons voor de
aparte gebeurtenissen, waaruit de geschiedenis is samengesteld,
verantwoordelijk te beschouwen, dan zou wat er te voorschijn kwam
wellicht niet zo belachelijk zijn, Het gaat er niet om geschiedenis te
willen maken, maar een biografie (...)'
Tweehonderd pagina's oftewel drie jaar verder schrijft hij over de
bolsjewieken: `Ik ben afgedwaald, maar alles wat de mens organiseert
ligt buiten hemzelf. Hij is zelf een snijpunt van krachten. Je kunt een
yolk organiseren. De bolsjewieken geloofden dat het materiaal er
niet op aan kwam; belangrijk was de vormgeving; zij waren bereid
om de dag van vandaag te verspelen, om biografieen te verspelen
alleen om de historische inzet te winnen. Zij wilden alles organiseren,
zij wilden ervoor zorgen dat de zon volgens een vast schema opkwam
en onderging en dat het weer op de kanselarij werd gemaakt. Het
anarchisme van het leven, zijn onderbewustzijn, het feit dat een
boom het beste weet hoe hij groeien moet — dit is iets dat zij niet
kunnen bevatten.' Dat alles is minder door fatalisme ingegeven dan
het lijkt. Sjklovski is allesbehalve een tegenstander van de revolutie
en het kommunisme. Herhaaldelijk stelt hij in het eerste deel vast,
nog Oar oktober 1917, dat de revolutie onvermijdelijk was omdat
het oude regiem geen enkele levensvatbaarheid meer bezat. Hij kon
dat met eigen ogen konstateren; als instrukteur in een pantserdivisie,
dagelijks verkerend met chauffeurs en monteurs, wist hij maar al te
goed wat er in het leger omging. De latere sovjetmacht was voor hem
een feit dat hij niet zou ontkennen. Zelf noemt hij onnozelheid als
reden waarom hij voor de mensjewieken koos, voornamelijk omdat
hij bij die partij kennissen had. Maar zo onnozel is hij niet, want hij
ziet haarscherp wat er vervolgens gebeurt. Zijn kritiek leidt hij niet
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of uit een idee of een politieke overtuiging maar uit zijn gevoel voor
de reele komplexiteit van ontwikkelingen. Zijn kritiek is gericht op
het door de wet voorschrijven van een idee, de bolsjewieken ziet hij
als gelovigen. 'De bolsjewieken zijn in een toen reeds door en door
verziekt Rusland op het toneel verschenen, maar zij waren niet
neutraal, nee, zij zijn opgetreden als een bijzonder soort
organiserende bacillen, alleen van een andere wereld, met andere
dimensies. Het was als het organiseren van een staat van vissen en
vogels met als grondslag het systeem van dubbele boekhouding.'
Soms wordt hij zelf voor een bolsjewiek aangezien omdat hij, als
prakties ingesteld iemand, het met mensen die hun vak verstaan altijd
goed kan vinden.
Opvallend is dat ondanks alle sarkasme en ironie de toon van
Sjklovski nooit rabiaat wordt. Hij is geen antikommunist van het type
dat nederlandse slavisten als een homunculus in elkaar hebben
geflanst. Hij is een revolutionair die oog heeft voor de vele
ongelijktijdigheden en tegenstrijdigheden van een sociale beweging
en dat ontwikkelingsproces niet wil laten platwalsen uit naam van
een totaliserende idee. Zijn voornaamste argument ontleent hij aan
eigen ervaring: de gebeurtenissen van de revolutie en de burgeroorlog
zijn niet ongestraft onder een noemer te brengen, er is niet den
verhaal. Er is een biografie, een geschiedschrijving, die gemaakt moet
worden met behulp van een lek geheugen en gebrekkige middelen.
De gaten heeft hij niet willen dichten; van zijn kleine oorlog heeft
hij niet de oorlog willen maken. Dat is ook te zien aan zijn manier
van schrijven, hekties als de tijd waarin hij schreef, van alinea naar
alinea verspringend in tijd en onderwerp. Een zoekende still die bij
zijn politieke houding past: 'En ik blijk niet in staat te zijn geweest
al het zonderlinge dat ik in Rusland heb aanschouwd samen te
voegen of in onderling verband te brengen. (. ..) Het leven stroomt
voort in brokstukken die aan verschillende systemen toebehoren.
Aileen het pak dat wij dragen verbindt de aparte levensmomenten,
niet ons lichaam. Het bewustzijn werpt zijn schijnsel op een streep
van onderling slechts door licht verbonden losse fragmenten, zoals
een projector een stuk van een wolk verlicht, of de zee, of een stuk
strand, een bos, zonder zich om etnografische grenzen te
bekommeren. Maar waanzin is systematisch; in de slaap hangt alles
met alles samen. En zo sta ik hier nu met de scherven van mijn leven
voor het samenhangend bewustzijn der communisten. Maar ook
mijn leven is een samenhangend geheel door zijn waanzin, ik weet
alleen niet hoe die heet.'

95

Sjkiovski's leven en werk is een en al improvisatie geweest, in alles
wat hij deed reageerde hij op veranderde omstandigheden. Ais jong
theoretikus wilde hij een literatuurtheorie ontwikkelen die aansloot
bij het werk van de futuristen, zeif al een reaktie op het heersende
subjektivisties impressionisme. Zijn theorie was geen gesloten stelsel,
maar een — vaak haastig en hypotheties — essayisme. Evenmin lijkt
mij zijn betrekken van sociologiese inzichten bij de formalistiese
kunsttheorie louter te zijn ingegeven door een opportunistiese
tegemoetkoming aan de propagandisten van het socialisties realisme
— iets wat nogal eens beweerd wordt. In de polemiek met degenen die
'outer levensbeschouwelijk over kunst oordeelden is door de
Formalisten sterk het aksent op de vormaspekten gelegd. Maar dat
hun opvattingen een louter eskapistiese l'art pour l'art-houding
uitdrukten is een oordeel louter gebaseerd.op onwil, onwetendheid
en kwaadaardigheid, een oordeel trouwens met hardhandige politieke
een wel zeer weinig sentimentele
konsekwenties. Sentimentele reis
reis overigens, de titel verwijst naar de door Sjklovski bewonderde
Laurence Sterne — laat goed zien in wat voor omstandigheden iemand
als Sjklovski met literaire theorie bezig was: terwiji het huis gesloopt
werd om althans een kamer te kunnen verwarmen, levend van
gekookte snijbiet of lindebladeren, misschien alleen maar in leven
blijvend omdat hij de kunst had. Indien ik ooit op een onbewoond
eiland terecht was gekomen, zou ik geen Robinson zijn geworden,
maar een aap; dit placht mijn vrouw over mij te zeggen en een
juistere opmerking over mij is me nooit ter ore gekomen. Ik ging
onder de ontberingen niet al te zeer gebukt. Ik versta de kunst mij
te laten voortdrijven, te veranderen, zelfs tot ijs en tot stoom te
worden, mij overal bij aan te passen.' Dank zij die houding is hij de
oorlog en de daarop volgende burgeroorlog doorgekomen, heeft hij
ook het stalinisme overleefd, zonder zichzelf ooit te verloochenen.
En de ironie wil — een ironie die Sjklovski zeif wellicht zeer zou
apprecieren — dat aan degenen die vandaag de dag op zinnige wijze een
marxistiese benadering van kunst willen uitwerken de formalistiese
literatuurtheorie van Sjklovski en anderen oneindig veel meer te
bieden heeft dan de esthetika die zijn tegenstanders tot wetboek
hebben willen maken.
—

8 oktober 1980
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Ziektegeschiedenis van het land Chaos

Jens BjOrneboe, Het ogenblik van de vrijheid. Het Heiligenbergmanuscript. Uit het noors vertaald en van een nawoord voorzien door
Gerard Cruys. (Meulenhoff, Scandinavia-reeks)
Hoewel het vaak voor de hogeschool van de leeskunst doorgaat, is
niets zo vervelend als een verhaal te moeten lezen in het besef dat
alles, elk woord voor iets anders staat. De roman Het ogenblik van
de vrijheid van de noorse schrijver Jens BjOrneboe zou op die manier
al na tien bladzijden onleesbaar zijn. In Heiligenberg, een stadje in
een alpendal, heeft een man van zesenveertig, van geboorte Noor,
zich na vele omzwervingen door de hele wereld gevestigd als
gerechtsbode. Hij weet niet hoe hij daar terecht is gekomen, kent zijn
eigen naam niet, schrijft in het net de protokollen over die hij
gedurende vijftien jaar heeft bijgehouden, bestemd voor een werk in
twaalf delen over de Geschiedenis van de Bestialiteit. Voor de
duidelijkheid zeg ik het maar even: dit alpendal is niet de wereld, de
gerechtsbode is niet het (slechte) geweten van de mensheid. Evenmin
is de gerechtsbode zomaar een projektie van de auteur, ook al is de
levensloop van hoofdpersoon en schrijver vrijwel gelijk: oorlogstijd in
Stockholm, daarna verblijf in Duitsland, Frankrijk en Italie, dezelfde
preokkupaties en leeftijd, en zo meer. Het ogenblik van de vrijheid
dat de hoofdpersoon als gerechtsbode in Heiligenberg beleeft ligt qua
datum na het schrijven van de roman — dat geeft te denken. Het
ogenblik van de vrijheid, verschenen in 1966, is het eerste deel van
een trilogie over de geschiedenis van de bestialiteit! In 1976 maakte
BOmeboe (1920), die als dichter, toneelschrijver, romancier en
essayist vanuit een uitgesproken radikaal politiek standpunt
geopereerd had, zelf een einde aan zijn leven, geen noodzakelijke
maar wel een logiese gevolgtrekking uit de zienswijze waarvan de
titel 'Het ogenblik van de vrijheid' een lapidaire formulering is.
De titel geeft wellicht uitleg aan de letterlijke betekenis die gehecht
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moet worden aan het feit dat de romanfiguur gerechtsbode is. Hij
was dat al van jongs of aan, op alle nivo's — nu is het zijn roeping en
beroep: deelnemen aan een proces dat dagelijks te zien geeft hoe
onrecht wordt gehandhaafd, daarvan getuige zijn zonder er zelf aan
deel te nemen. Een eindfase: larenlang had ik het onrecht opgezocht
om eraan gewend te raken, het te verdragen. Daarin bestond het hele
geheim van mijn tactiek: onvrijheid en onrecht te verdragen.' Of het
een houdbare toestand is valt te bezien. In elk geval heeft BjOrneboe's
hoofdfiguur dit stadium van onthechting bereikt: het ogenblik van
de vrijheid, jets wat de ujtkomst is van 'het uur (of het ogenblik) der
waarheid'. De uitdrukking is ontleend aan het stieregevecht; 'el
moment() de la veritad' breekt aan wanneer het spel is afgelopen. Een
dergelijk breekpunt doet zich ook in de rechtszaal voor 'met dezelfde
schoonheid en precisie (...) als in de arena — wanneer de veroordeelde
afgemaakt moet worden. In de rechtszaal is alles oorlog wat de klok
slaat.' Ontegenzeggelijk een existentialisties gegeven — de vrijheid als
keuze — maar BjOrneboe vermijdt het, zich te beperken tot Of het
individuele Of het zogenaamd algemeen menselijke. Vrijheid is zoals
waarheid steeds een ambivalente term, omdat ze met geschiedenis te
maken heeft en in het bijzonder met de kontradiktie tussen
individueel en kollektief bestaan. Voor de individuele persoon is
`vrijheid (...) dat je geen maatstaf buiten je eigen bewustzijn hebt en
alle verantwoording zelf draagt. Vrijheid is dat je nooit meer
geholpen kunt worden' (in een therapeutiese samenleving een ketterij
natuurlijk). In een andere orde van grootte is het omgekeerde het
geval: 'De macht zegt van zichzelf dat zij de vrijheid is — omdat de
vrijheid bestaat in het besef dat er niets anders opzit dan dat je je aan
de macht onderwerpt.' Vrijheid neem je — in de roman: je wordt een
vreemde voor jezelf, het is een herwaardering van alle normen, op
eigen verantwoording. Dat houdt het risiko van misbruik in zodra een
groep meent namens de mensheid te spreken, zoals de
nationaal-socialisten.
In dat verband biedt Duitsland de schrijver van de protokollen
voor een geschiedenis van de bestialiteit het materiaal bij uitstek.
Duitsland, het land van de niet te verzadigen vraatzucht dat, aldus
BjOrneboe, de derde wereldoorlog won toen de nieuwe Mark (in 1948)
het levenslicht aanschouwde. De romanfiguur was daarvan getuige.
Germanie is het land waar hij telkens naar terugkeert, voorwerp van
haat en liefde, model van de moderne wereld: `wanneer je de wereld
neemt en daar alle leugen van afschilt, dan ziet die er zo uit: Berlijn.
De stenen stad. De stad van rubles. De oorlog heeft ons zo

98

achtergelaten. We zijn haast geen stap verder gekomen. Als je de
leugen wegneemt, dan staan we waar we staan. Het mag vreemd
klinken, maar de erkenning van deze waarheid over de wereld gaf mij
het eerste gevoel van vrijheid dat ik in jaren heb gehad.' Op
wereldschaal heeft die vrijheid een navrante keerzijde: 'Er heerste nu
een totale vrede, met name in die twee steden (in Japan, 1945, jfv).
Het leed was echter geschied, en vele mensen begrepen dat de
beertjes van nu af aan totaal nieuwe en ongekende mogelijkheden
hadden om elkaar schade te berokkenen; geen enkele vorm van
vernietiging was nu nog ondenkbaar: het ogenblik van de vrijheid was
gekomen.' Degene die de vrijheid kiest heeft een vlijmscherp mes in
de hand: hij snijdt daarmee alles af wat raad, hulp en steun kan geven,
hij is alleen, oog in oog met de dood. Wanneer echter de macht deze
zelfde vrijheid usurpeert wordt de mens met een perverse `vrijheid'
gekonfronteerd, met een verstikkende tautologie.
Zo samengevat en geciteerd mag de levensvisie die de titel van de
roman aanduidt abstrakt klinken, het knappe van RjOrneboe is
evenwel dat zijn levensgeschiedenis geen vrijblijvende
kultuurpessimistiese prediking oplevert noch een psychiatries geval
uit vele. Een ziektegeschiedenis is het zeker, maar dan wel een
waarvan niemand kan beweren dat hij er part noch deel aan heeft.
Ziek was de hoofdpersoon zolang hij meende dat zijn depressies
tekenen van een persoonlijke stoornis waren. Tien jaar lijdt hij eraan,
drie jaren daarvan bracht hij door in een auto door Europa reizend
met enkel wat boeken als bagage, logerend in hoerenhotels,
permanent drinkend, en vechtend tegen geheugenverlies. De gaten in
zijn geheugen zijn wonden. Wanneer de ervaringen het bewustzijn
overbelasten, wanneer er een overdosis aan identiteit is (dat wil zeggen
aan identifikatie met de gebeurtenissen in de wereld) slaan de
zekeringen door en kan alleen verdringing hem redden. Een ander
woord daarvoor is vergeten, of uitstellen, uit angst voor de vrijheid de
beslissing uitstellen om hier en nu een eind te maken aan de
intellektuele onderwerping en de geestelijke vemedering, aan de
zonde tegen de Heilige Geest, zoals hij dat deel van zijn 'even
kenmerkt waarin hij nog niet wilde erkennen dat niet hijzelf maar de
wereld ziek en vergiftigd was. Met het schrijven van protokollen vult
hij de gaten in zijn herinnering. Het eerste protokol handelt over de
mediese experimenten in nazi-Duitsland, het tiende en laatste
protokol over het strafrecht (over beide onderwerpen schreef
Bjchmeboe inderdaad ook zelf een boek, respektievelijk in 1952 en
1960).
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`Natuurlijk weet ik dat het onmogelijk is alles te beschrijven, en
dat alles vlucht is; mijn zesenveertig jaar hebben mij zo'n grenzeloze
hoeveelheid ervaringen opgeleverd dat zelfs met mijn geperforeerde
bewustzijn en mijn verminkte bloedende geheugen een beschrijving
van mijn herinneringen-bestand geen boeken maar bibliotheken zou
vullen. Nog tien jaar — en mijn kennis van de wereld zal zo
ontzettend zijn dat die alleen maar tot vernietiging kan leiden.' Hij
schrijft zichzelf gezond, dat wil zeggen: hij maakt zichzelf
gevoelloos — dat is het ogenblik van de vrijheid, een uiterst wankel
evenwicht. Een zeer dubbelzinnige genezing dus. Even dubbelzinnig
als de lach die hij van renaissancistiese tekenaars van martelingen
(Leonardo, Callot) leert: lachen betekent afstand. Omgekeerd: waar
de lach ontbreekt, begint de waanzin'. Dit is een lach die niets met
blijdschap van doen heeft, het is de bijtendelach van het sarkasme
dat een systeem vormt om niet door gevoel overmeesterd te worden
wanneer iemand gedwongen wordt getuige te zijn van bestialiteit. Het
is een lachende gerechtsbode die in het alpendal dezelfde wrede
geschiedenis aan het werk ziet als overal elders. De bevrijding van
zichzelf, van de zogeheten eigen identiteit (opgelegd door anderen)
moet hij bekopen met de dood, zij het dat de schade in de roman nog
beperkt blijft tot een filosofiese zelfmoord.
1k besef dat het voorgaande slechts een zwakke afspiegeling is van
het boek, alleen het trajekt is aangeduid van de reis door het land
Chaos oftewel Lemurie (land van de halfapen). Daarmee is allerminst
recht gedaan aan het vermogen van Bjbrneboe om soms in enkele
pagina's een vergezicht in de geschiedenis open te leggen: aan de
hand van een kampbewaarder die na de oorlog met behulp van een
voedselpakket van vroegere gevangenen uit Noorwegen de grondslag
weet te leggen voor een giganties bezit, wordt Duitslands naoorlogse
ontwikkeling gekenschetst; een berekening van het gewicht aan
exkrementen en lijken van degenen die in Verdun gevallen zijn
stoffeert een verhandeling over landschappen, kunst en geschiedenis.
1k gebruikte het woord sarkasme om de houding aan te duiden van
iemand die toekijkt, (nog) niet weg kan en smadelijk lacht. Dat
kenmerkte waarschijnlijk ook de schrijver van Het ogenblik van de
vrijheid, die schreef met een inzet zoals men maar zelden tegenkomt
— en meestal met een slechte afloop.
22 oktober 1980
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Sophie's leugens

William Styron, Sophie's keuze. Uit het amerikaans (1976) vertaald
door Wim Dielemans. (L.J.Veen)
De roman Sophie's keuze van de amerikaanse schrijver William Styron
(1925) is omvangrijk, maar niet bijzonder gekompliceerd. Het boek
is opgebouwd rond drie personen; als hun wegen elkaar kart na de
oorlog kruisen is dat eerst en vooral een treffen tussen drie
verschillende kulturen. De verbindende figuur is Stingo, een jonge
aankomende schrijver van tweeentwintig, afkomstig uit het donkere
Zuiden en nog maar pas in New York. Het is 1947. In het pension in
Brooklyn waar hij zijn intrek neemt en dat wordt bevolkt door
joden, ontmoet hij een kurieus stel. Zijn eerste kennismaking vindt
plaats wanneer hij vlak boven zijn hoofd een luidruchtige vrijpartij
moet aanhoren en onmiddellijk daarna getuige is van een dolzinnige
scheld- en vechtpartij. Daarmee is tevens de relatie tussen Nathan en
Sophie, de twee andere hoofdpersonen, gekenschetst: een en al
euforie, onderbroken door waanzinnige scenes die het gevolg zijn van
plotselinge, volkomen onverklaarbare woede- en jaloezieaanvallen
van Nathan. Deze is rond de dertig, joods uiteraard, werkzaam op een
laboratorium als bioloog, iemand die op alle mogelijke gebieden thuis
lijkt to zijn, humoristies, sensibel, en meer dan praatlustig — een
waterval van verhalen, grappen, invallen, theorieen. Zijn opgewonden
gedrag, zo blijkt later, is voor een deel het gevolg van druggebruik, in
die tijd nog jets betrekkelijk nieuws. Sophie is een Poolse,
tweeendertig jaar oud, pas in Amerika zodat ze nog alle moeite heeft
met de taal, wonder boven wonder levend Auschwitz uitgekomen,
maar allerminst heelhuids. Het tweetal wordt weidra zeer belangrijk
voor de jonge Stingo: Nathan als een bewonderde oudere broer,
Sophie als al even onbereikbaar droombeeld. In feite is hij op beiden
verliefd. Er groeit jets moois tussen hun drieen, of liever, dat had het
kunnen worden. De toenadering doet echter een andere, heel wat
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minder idylliese geschiedenis herleven. De roman behelst een soort
psychodrama, door de schrijver — blijkens de jaartallen van dezelfde
leeftijd als Stingo — dertig jaar later te boek gesteld.
Nathan en Stingo zijn bekende figuren uit de amerikaanse
literatuur: de joodse intellektueel, de bronstige adolescent, de jonge
schrijver, de zuiderling in het brutale New York enzovoort — ze
maken deel uit van dezelfde familie als de figuren van Malamud,
Roth, Bellow, Wolfe, Faulkner, Salinger, Vonnegut, om maar enkele
namen te noemen. 1k weet niet of het welbewust zo is gebeurd, maar
bij Styron wordt hun rol overgeplant in een ander stuk (waardoor
tevens kommentaar wordt geleverd op de gebruikelijke bezetting).
Anders gezegd, hun typies amerikaanse rol spelen ze op een veel
breder, histories toneel — als gevolg van het optreden van een minder
bekend personage, Sophie Zawistowska. Zij is in de meest letterlijke
zin een Fremdkorper in het Amerika van 1947, waar het grote
publiek bitter weinig weet van wat er in Europa is gebeurd en nog
steeds gelooft dat er vooral oorlog gevoerd werd tegen griezelige
aziatiese spleetogen, een Amerika ook waar de intellektuele jeugd
full-time bezig lijkt met psychoanalyse en seksualiteit. Tussen de
bedrijven door geeft Styron daarvan enkele zeer piastiese staaltjes,
waarvoor de seksueel uitgehongerde Stingo hem alle gelegenheid
biedt.
Stingo is de eerste die van Sophie haar oorlogsverhaal te horen
krijgt, zoals het ergens heet `een aria van nimmer eindigende
droefenis'. Maar belangrijk is vooral hoe dat verhaal gedoseerd wordt:
zij begint met leugens of halve waarheden, verzint op een moment
van bezinning nieuwe leugens, en die leugens vormen het eigenlijke
verhaal. Zij liegt niet omdat ze per se de waarheid wil
verdonkeremanen maar veel meer uit zelfbescherming: als een aktieve
vorm van vergeten. Er is ook geen waarheid in strikte zin, geen ware
feiten die onthuld moeten worden, het gaat om belevenissen die ze
niet heeft kunnen bevatten, laat staan verwerken. Met elke leugen die
ze opgeeft raakt er een volgende korst los en komt er iets zeer
pijnlijks bloot. Sophie's verwarde geschiedenis is ook niet op te
lossen. Als dochter van een germanofiele poolse hoogleraar in de
rechten heeft ze meegemaakt hoe haar vader, gekultiveerd
intellektueel als geen ander, al ver voor de oorlog het programma van
de Endlosung van de joden op schrift stelde. Wat antisemitisme
betreft deden veel Polen niet onder voor de Duitsers, met dit verschil
evenwel dat voor de Duitsers de `polak', hoe pro-duits ook, minstens
een even gehaat ongedierte was als de `smous'. Deze ironie was er
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debet aan dat de vader, evenals haar al niet minder rabiaat antisemitiese echtgenoot, zijn einde vond in Sachsenhausen. Zijzelf
kwam wegens vleessmokkel in Auschwitz terecht. Door een gril van
het lot — omdat ze duits kon stenograferen — bleef ze gespaard en
kwam ze in het huis van kampkommandant floss terecht. In dat
kamp raakte ze haar twee kinderen kwijt, ondanks een beschamende
poging om HOss te verleiden en op die manier zichzelf of haar
zoontje te redden; daar raakte ze haar tanden kwijt, haar gezondheid,
haar geloof, en definitief haar gemoedsrust en gevoel.
Zoals gezegd wordt deze hele geschiedenis van verdringingen,
vervormingen en herbeleving van herinneringen door Styron — en in
de roman door de dertig jaar ouder geworden Stingo — dertig jaar
later `opgehaald'. Die tijdsafstand is essentieel, omdat hetgeen Sophie
toentertijd vertelde pas kan worden naverteld nadat de schrijver eerst
de historiese achtergronden heeft bestudeerd. Dat is meer dan een
kunstgreep. Aileen langs indirekte weg, door via dokumentatie en
reflektie afstand te nemen en tegelijk nader op de verschijnselen in te
gaan, is er greep op een dergelijke onbegrijpelijke werkelijkheid als
Auschwitz te krijgen, en ook dan maar ten dele. Een ding wordt door
het boek duidelijk gemaakt — iets wat Sophie, bevangen als zij was
door een overweldigende realiteit *die haar bevattingsvermogen
overbelastte, niet kon begrijpen, ofschoon haar eigen verhaal
daarvoor alle gegevens verstrekt: dat de barbaarsheid niet de oorzaak
van jodenvervolging en koncentratiekamp is geweest, maar
omgekeerd een gevolg was van een volstrekt normale geestes- en
gedragshouding. Een houding die gepersonifieerd werd in figuren als
de keurige, plichtsgetrouwe floss en haar vader. Geen wonder dat
Sophie haar ervaringen niet meer in een onschuldige normaliteit kan
oplossen of saneren — het lot had haar immers in aanraking gebracht
met de opperste hygiene, de meest absolute ordehandhaving. Dat is
een problematiek die door de herinneringstechniek van Styron
grijpbaar wordt gemaakt.
Een ander aspekt is de slavernij. Via de jonge Stingo en zijn
zuidelijke afkomst als histories amerikaans problem ingebracht — hij
is bezig aan een roman over het Zuiden en gefascineerd door Nat
Turner, een opstandige slaaf uit het midden van de vorige eeuw (over
wie Styron een beroemde roman heeft geschreven: De bekentenissen
van Nat Turner) wordt de slavernij via Sophie van de andere kant
belicht, de keerzijde ervan: de slaafsheid, de onderwerping, het
`genot' van het op leven en dood overgeleverd zijn, eerst aan haar
vader, daarna aan HOss. Die serviliteit bezorgt haar een komplex van
—
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schuld en schaamte; ze is daarin echter te ver weggezakt om er nog
ooit uit te kunnen komen. Nathan herhaalt in zekere zin de
geschiedenis: ze levert zich volledig aan hem uit, en dat uitgerekend
aan de persoon die — als jood, maar minstens evenzeer als lucidegestoord intellekt (hij blijkt ook geen bioloog te zijn maar een gek,
zij het een geniale gek, die vele inrichtingen met goed gevolg
doorlopen heeft) — precies haar zwakke plek weet op te sporen. In
zijn uitzinnigheid beschuldigt hij haar, het slachtoffer, van
kollaboratie. Zoals voor haarzelf de leugen een onmisbare waarheid
is, is zijn waarheid in feite een leugen. Sophie heeft namelijk nooit
kunnen kiezen. Als ze het kamp binnenkomt mag ze kiezen, welke
van haar twee kinderen zij regelrecht het gas in laat gaan, een keuze
tussen een of aliebei. Toen ze daarvOOr gevraagd werd het verzet te
helpen, weigerde ze omwille van haar kinderen al evenmin een
keuze. Ook de leugen is geen keuze, omdat het gaat tussen kwaad of
erger. En wanneer ze op het eind van het boek Stingo, met wie ze op
weg is naar een nieuw bestaan in het Zuiden, beiden op de vlucht
voor de moordlustige Nathan, verlaat en halverwege halsoverkop naar
Nathan terugkeert, is dat zelfs geen keuze voor de dood (Nathan en
Sophie plegen samen zelfmoord), maar legt zij zich neer bij het
onontkomelijke: ze kan de vrijheid niet aan omdat ze eens en voor
al slachtoffer gebleven is, slachtoffer van het kamp, slachtoffer van
de gedachtenwereld van haar vader.
Zo gelezen — als een amerikaanse konfrontatie met het probleem
Auschwitz — is deze roman van Styron wel degelijk een zeer
gekompliceerd boek.
29 april 1981
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Droombeeld van een tussentijd

Bruno Schulz, De kaneelwinkels. Vertaald door Gerard Rasch.
(Meulenhoff)
Hoewel De kaneelwinkels niet meer dan 120 pagina's beslaat, bevat
de roman een wereldbeeld zo verdicht en tegelijk zo duizelingwekkend in zijn konsekwenties, dat een bespreking onvermijdelijk
tot een inhoudsopgave beperkt moet blijven. Bruno Schulz, in 1892
geboren in het westoekraiense provinciestadje Drohobycz, waar hij
vanaf 1924 tot 1939 werkzaam was als tekenleraar en in 1942 door
de Gestapo in het getto werd doodgeschoten, heeft in feite slechts
een boek geschreven, zozeer vormen de twee bundels die van hem
verschenen zijn een geheel: De kaneelwinkels, bestaande uit dertien
teksten, verscheen in 1923; Sanatorium Clepsydra kwam drie jaar
later uit en bevat eveneens dertien teksten. Vorig jaar verscheen voor
het eerst Sanatorium Clepsydra in vertaling en na lange tijd niet meer
te krijgen te zijn geweest is er nu een herdruk van de vertaling uit
1972 van De kaneelwinkels. Daamaast zijn er nog recensies, opstellen,
brieven en vooral ook tekeningen — in het duits (1967) verschenen
onder de titel Die Republik der Treiume.
Schulz heeft het in zijn vertellingen over een verloren tijd,
biografies die van zijn jeugd, tevens het einde van de vorige eeuw, een
einde dat ook nog het eerste decennium van deze eeuw nodig heeft
gehad. Het was een periode waarin ook de laatste uithoeken van een
voorindustrieel tijdperk aan de vooruitgang moesten geloven. De
oude tijd ziet Schulz gesymboliseerd in de kaneelwinkels — zo
genoemd vanwege de donkere, kaneelkleurige lambrizeringen
waarmee de winkels zijn betimrnerd waar nog menselijke
koopmanswetten heersen en degelijke waren worden verkocht door
diskreet zwijgende, waardige, wijze oude kooplieden. Althans, zo ziet
het verloren paradijs er voor de jongen uit, de zoon van zo'n oude
joodse koopman. Met de ondergang van de kaneelwinkels komt
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tevens een eind aan een patriarchaal tijdperk.
Held van de genealogie, zoals Schulz zelf zijn autobiografiese
roman noemt, is de vader, niet zozeer als vertegenwoordiger van een
nostalgies in herinnering geroepen vernietigde de wereld, maar als
verzetsstrijder, zij het in de weinig voorkomende gedaante van
koopman-dichter. De vader kruipt voor de moderne tijd weg in zijn
ziekte, verschrornpelt, letterlijk zelfs, zodat hij soms onvindbaar
wordt, hokt onder het plafond, draait zijn filosofiese,krullen, laat
exotiese vogeleieren uitbroeden en nestelt zich met zijn gevederde
vrienden op zolder waar hij zich schuil weet te houden totdat de
huishoudster grote schoonmaak houdt, en verandert — als hij zijn
weerstandsvermogen verliest en geheel in de ban raakt van de
betovering door de andere wereld — in een kakkerlak. Zo zal hij in
Sanatorium Clepsydra veranderen in een kreeft die, opgediend maar
door geen van de huisgenoten aangeroerd, na wekenlang op een
schotel te hebben gelegen, opeens verdwijnt om zijn zwerftocht voort
te zetten (Vaders laatste vlucht). Er zijn wel meer aspekten die aan
Kafka doen denken, al maakt de barokke overdaad van Schulz'
taalgebruik beide auteurs onvergelijkbaar. Bij Kafka verandert de
noon van de koopman in een insekt — de toespeling is ongetwijfeld
opzettelijk geweest, zoals het ook niet toevallig is dat Schulz Kafka
vertaald heeft. Zowel Kafka als Schulz — en men kan er namen aan
toevoegen als Robert Walser of Paul van Ostayen — reageren op de
katastrofale omwentelingen in de eerste decennia van deze eeuw met
de groteske als stijlmiddel, wellicht omdat de overdrijving effektiever
is dan welke zogenaamde realistiese afbeelding ook.
Wanneer Schulz van zijn roman zegt dat hij de stamboom van het
innerlijk te zien geeft, houdt dat geen rekonstruktie van een strikt
persoonlijk levensverhaal in, maar gaat het om de toeeigening van jets
dat hij weliswaar geweest is maar daarmee nog niet heeft: `Mijn ideaal
is naar de kindertijd te "rijpen". Dat zou pas echte rijpheid zijn'
(zulke formuleringen alsook zijn opmerkingen over de Vorm komen
dicht in de buurt van die andere groteske poolse schrijver,
Gombrowicz). In Sanatorium Clepsydra wordt de jeugd 'het geniale
tijdperk' genoemd, maar de jeugdherinneringen behelzen geen
invullen van de verleden tijd, ophalen van wat vergeten is. Het is
eerder een ontwikkelen van wat de nog niet eenzijdig en eenduidig
gerichte aandacht van het kinderlijk oog aan fabelachtige mogelijkheden ontwaarde — in zomertuinen, postzegelalbums, geillustreerde
tijdschriften. Het boek, de eerste tekst van Sanatorium Clepsydra,
bevat een kompleet program voor het schrijven, voor het lezen en
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leven. Het boek is een opgave, heet het daar: de tekst ontwikkelt zich
tijdens het lezen. Zo ook krijgt de jeugd in deze verhalen pas vorm in
het schrijven, een herinneringstechniek die nostalgie uitsluit, omdat
het verleden alleen in zijn aktuele betekenis bestaat. Huizen,
voorwerpen, personen, natuur en seizoenen Chet boek van het jaar')
zijn uitermate zintuigelijk beschreven. Dat is niet het resultaat van
de — vaak misbruikte — truc om de wereld door de ogen van het kind
te bekijken. Schulz bereikt dat door het dagdromen van de
volwassene als een produktief kinderlijk vermogen aan te spreken.
De wereld van zijn jeugd is dan ook geen persoonlijk ingekleurde
speeltuin. De `regressie' voert hem naar de wortels, laat zijn levensverhaal uitlopen in zeeen vol eindeloze geschiedenissen, brengt
`ongeboren geschiedenissen' tot leven, sluit zijn geschiedenis aan op
het komplex van kollektieve herinneringen en mythen. Zoals in het
begin al aangestipt, beschikt Schulz over uitgesproken beelden van de
wereld, het meest direkt verwoord in 'Het traktaat van de
mannequins' dat de vader in De kaneelwinkels zijn huisgenoten ten
beste geeft.
'Minder inhoud, meer vorm', luidt zijn devies. Hij pleit voor
kortstondige kreaties zodat de mogelijkheden, andere vormen, open
blijven. Nu worden de dingen bedolven onder logge, fixerende
betekenissen. In een nawoord formuleert Schulz het zelf als volgt:
'De kaneelwinkels geeft een bepaald recept voor de werkelijkheid,
schrijft een bepaald soort substantie voor. De substantie van die
werkelijkheid is in een toestand van voortdurende gisting, ontkieming
en geheim leven. Er zijn geen dode, vaste of begrensde voorwerpen.
Alles diffundeert er buiten zijn grenzen, bestaat slechts kort in een
bepaalde vorm en verlaat deze bij de eerste de beste gelegenheid. In
de gewoonten en manieren die deze werkelijkheid eigen zijn, komt
een zeker principe tot uiting — het principe van de algehele
maskerade.' In de droom wordt iets van de verdrongen mogelijkheden
zichtbaar, `een simulatie van de materie' — niet de droom als een
wereld elders, maar als een kracht in de verschijningsvormen.
Wanneer die kracht wordt aangesproken ontstaan er kieren in de
werkelijkheidsfacade en naar het oppervlak dringen andere verborgen
facetten, mogelijkheden, even is er een gelijktijdigheid van wat
geweest is en wat nog mogelijk is. Die verdichting kenmerkt het
schrijven van Schulz en in die zin is het poeties proza te noemen,
poeties in de betekenis die ook de vader aan de scheppingskracht
geeft. 'Die vogelonderneming was de laatste uitbarsting van vaders
veelzijdigheid, het laatste schitterende tegenoffensief van de fantasie
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dat deze onverbeterlijke improvisator, deze zwaardvechter van de
verbeelding, uitvoerde op de schansen en loopgraven van de dorre en
lege winter. Pas nu begrijp ik de eenzame heldenmoed waarmee hij
moederziel alleen de oorlog verklaarde aan de grenzeloze heerschappij
van het element der verveling, dat onze stad verlamde. Van alle
ondersteuning beroofd, zonder enige erkentelijkheid onzerzijds
verdedigde deze hoogst merkwaardige man de verloren zaak der
poezie'. De vader verdedigt het poeties principe tegenover de
(moderne) zakenwereld van het proza, waarvoor het kernwoord
`verveling' is: namaak, papier, mannequin-mensen. Dat kan, naar de
historiese ontwikkelingen van die tijd vertaald, een behoudende visie
opleveren, wanneer dit een verdediging zou betekenen van voorindustriele, patriarchale verhoudingen als een ongerepte natuurtoestand. Schulz blijkt dat gevaar te beseffen: hij laat de vader het
slachtoffer worden van zijn dromen. Voor zover de vader opkomt
voor verlangens die door de moderne handelsgeest — verzinnebeeld in
de straat van de krokodillen die deel uitmaakt van de wijk van
afgekeurde waren, van de namaakstad worden verdrongen, vindt
hij in zijn zoon een voortzetter van zijn strijd. Achter de facades van
de kitscherige winkels van de straat van de krokodillen vindt hij zijn
eigen verlangens gespiegeld, beelden die evenwel net zo'n schijnvertoning vormen als de banale konfektiewereld. Wanneer de zoon
niet tijdig uit deze glitterwereld van de schone schijn zou vluchten,
zou hij eveneens het slachtoffer van zijn dromen worden. 'De Straat
van de krokodillen is een concessie geweest van onze stad aan de
nieuwe tijd en de grootsteedse verwording. Blijkbaar konden we ons
niets anders veroorloven dan een papieren imitatie die, net als een
fotomontage, samengesteld is uit vergeelde kranteknipsels van vorig
jaar.' De droom is dus zowel bedrog als kortstondige inkijk door de
kieren van de werkelijkheid, die ontstaan op het moment dat twee
tijden asynchroon lopen. In die tussen-tijd spelen zich deze verhalen
af, in de dertiende maand.
Een opmerking over de vertaling ziet er altijd uit als een aangeplakt
staartje, nu dus ook. Waarschijnlijk is het vertalen van Schulz een
heidens karwei. Ik kan geen pools lezen, maar vergelijking met de
duitse vertalingen bevestigt mijn indruk dat het nederlands vaak
onhandig in elkaar steekt. De toon van het origineel is zeker wel
bewaard gebleven, maar het bevreemdende van heel wat zinswendingen
van Schulz is in de vertaling kronkelig en onnodig duister.
17 juni 1981
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Idylle en azijnfabriek

Jean Paul, Het leven van Quintus Fixlein. In vi/ftien laden met
aantekeningen. Een idylle. Vertaling Ingeborg Lesener. (De. Bezige
Bij).
Satire en parodie mogen nog zo scherp zijn, er bestaat altijd een
afdoend afweerwapen dat de aanval platslaat, en dat is onbegrip.
Wanneer de aangevallene of zelfs de toeschouwer niet ziet waarop de
kritiek gericht is, worden spot, sarkasme en ironie eerder een soort
boemerang. Dit is zonder meer van toepassing op de duitse azijnfabrikant Jean Paul — de in 1763 als Johann Paul Friedrich Richter
geboren duitse schrijver die de eerste tier jaar van zijn schrijversloopbaan de tijd van de `satiriese azijnfabriek' noemde — die ruim
anderhalve eeuw vereerd en afgedaan is als een dichter in slaaprok die
zoetelijke p"raatjes voor de vaak vertelt. In zijn eigen tijd was Jean
Paul met enkele titels de lievelingsauteur van vele vrouwen. Het was
ook de tijd dat vrouwen voor het eerst aktief werden in de literatuur,
zij het nog voornamelijk dank zij de gevoelskultuur van de
sentimentalistiese brievenroman. Voor de negentiende eeuw was hij
een auteur die gelegenheid bood tot bloemlezingen van humoristiese
fragmenten, dromen, kosmiese visioenen en idylliese gemoeds- en
landschapsschilderingen. Dat is ook de vorm waarin hij in Nederland
is gemntroduceerd, als een duitse Rhynvis Feith. Zijn teksten werden
niet eens volledig vertaald; er werden gedeelten geadapteerd en met
vaderlandse stoplappen aangevuld. Pas in deze eeuw is Jean Paul
herontdekt, vooral door toedoen van de literaire avant-garde, en de
laatste decennia is hij met name ook als politiek auteur behandeld,
als de demokraat en republikein die hij was, de man die als een der
weinigen in Duitsland ook lang na de Franse Revolutie de ideeen van
de Verlichting trouw is gebleven.
Het is teveel gezegd om van Jean Paul to beweren dat hij het
slachtoffer zou zijn geweest van een literair-histories misverstand; zijn
.
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werk heeft er namelijk ook terdege aanleiding toe gegeven. Vanaf
1781 (toen hij als theologiestudent in Leipzig zijn eerste publikatiepoging ondernam met een eigen versie van de Lof der Zotheid) tot
1792 schreef hij de ene satire na de andere: op de landadel, op de
domheid en hebzucht van de vorsten, en op het opvoedingssysteem in
de absolutistiese duitse staten. De satire vond evenwel weinig gehoor
in een tijd waarin de mode werd uitgemaakt door sentimentalisme en
Sturm und Drang. En op die mode leken zijn eerste romans en
idylliese verhalen aan te sluiten. De eerste roman, Die unsichtbare
Loge, in 1793 uitgegeven met als aanhangsel Das Leben des
vergniigten Schulmeisterlein Wuz in Auenthal, en vooral Hesperus
(1795) maakten Jean Paul tot een gevierd auteur. Hij is trouwens de
eerste duitse broodschrijver geweest, de eerste die het, afgezien van
het baantje van Hofmeister, verder heeft weten te stellen zonder
erebaantjes en sinekures. En dat het in die tijd niet zo eenvoudig
geweest moet zijn om het — ook ekonomies — als schrijver te rooien
blijkt wel uit het feit dat in 1788 alleen al in Leipzig 3500 nieuwe
titels verschenen. Het leven van Quintus Fixlein (Leben des Quintus

Fixlein, aus funfzehn Zettelkdsten gezogen; nebst einem Mustheil
und einige Jus de tablette, 1796) is de regelrechte voortzetting (of
verbeterde herhaling) van de schoolmeesteridylle Wuz, al had Jean
Paul intussen twee romans geschreven die hun sporen in Fixlein
achterlieten in de vorm van een uitgebreide garnituur van voorwoorden en bijlagen. Daarvan zijn Briefje aan mijn vrienden in plaats
van de voorrede en De geschiedenis van mijn voorrede (bij de tweede
druk) in de nederlandse uitgave opgenomen, maar niet het Mustheil
far Meidchen, twee fantasieen die speciaal voor de dames bestemd
waren en Einige Jus de tablette far mannspersonen, filosofies-satiriese
essays voor mannen.
Een van de belangrijkste bronnen van het misverstand inzake de
idylliese bedoelingen van Jean Paul was de voorrede bij Fixlein — een
voorrede die geen voorrede wilde zijn, zo goed als de idylle `een soort
idylle' genoemd werd, wat op zich al een waarschuwing had kunnen
zijn voor de lezer. 'Met deze biografie nu wil de schrijver u, lieve
vrienden, minder een genoegen bereiden dan wel u leren hoe er een te
genieten.' Drie wegen noemt hij `om gelukkiger (niet gelukkig) te
worden' — het venijn zit natuurlijk in de toevoeging tussen haakjes.
De eerste weg houdt een vlucht in naar buiten, doordat men zich
verheft boven de onaangename zaken des levens; de tweede weg leidt
naar binnen, door zich te nestelen in het huiselijk geluk. Belangrijk is
de toevoeging dat de eerste weg, de hemelvaart, slechts voor enkelen
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is weggelegd, terwijl de tweede weg doorgaans de enige uitweg is die
openstaat voor 'het staand en schrijvend leger zwaarbeladen staatshuisknechten, kantoorslaven, klerken van alle departementen en alle
in de kreeftemand van het staatskantoor opeengepakte kreeften',
kortom voor de kleine man. De derde weg, waarvoor Jean Paul
opteert, is het afwisselen tussen de eerste en de tweede, tussen de
staartster en de mossel. Daarmee korrespondeert in het werk van
Jean Paul de spanningsverhouding tussen visioen, of zo men wil
utopie, en idylle. Door die twee aspekten van elkaar los te maken
heeft men lobotomie op het werk toegepast waardoor het een even
tam voorkomen heeft gekregen als de psychopaten die ooit met deze
methode gekalmeerd zijn.
De moeilijkheid is echter dat Jean Paul ook weer niet zonder meer
een anti-idylle schreef. Voor zover zijn idylle satire is, is die gericht
tegen een bepaald soort idylle, dat van het reele landelijke bestaan
een bucoliese mythe maakte, de feodale idylle, ook al werd die
geschreven door burgerlijke auteurs als Gessner. Er vindt bij Jean Paul
deze belangrijke wending plaats, dat hij het middel van de poetiese
idealisering andere maatschappelijke lagen in handen speelt. Voor een
hedendaags oor klinkt het natuurlijk belachelijk wanneer hij schrijft:
'De meest noodzakelijke preek die men tegen onze eeuw kan
afsteken is: thuis blijven.' Een dergelijk pleidooi voor kleinburgerlijkheid is alleen begrijpelijk in het vale licht van de duitse misere, van de
duitse geest die (filosofies) idealisme en onderdanendom met een'
stalen gezicht weet te verenigen. Het advies van Jean Paul betreft een
kunstgreep om uit het materiele bestaan een zo groot mogelijke
voldoening te puren, bij gebrek aan beter: neem het ervan, maar
besef wel dat dit geluk louter inbeelding is. `Veracht het leven om
het te genieten' heet het op een van de laatste bladzijden van de
biografie, waar een pleidooi voor een mikroskopies hedonisme wordt
gehouden. In de voorrede wordt het wat verhulder geformuleerd: 'De
bedoeling waarmee ik Het Leven van Fixlein naar de Labeckse
boekhandel zend, is juist om met dit Leven (...) de hele wereld aan te
tonen, dat men kleine, zinnelijke genoegens hoger moet aanslaan dan
grote (...). Als ik daarin slaag zal ik met mijn boek mannen voor de
toekomst opvoeden die door alles worden gesterkt, door de warmte
van hun kamers en hun slaapmutsen — door hun hoofdkussen — door
de heilige drie feesten — door gewone aposteldagen — door de
avondlijke zedelijke vertellingen van hun vrouwen, nadat zij
's middags als ambassadrices een bezoek hebben gebracht aan de een
of andere weduwenwoning, — waar hun man niet toe te bewegen
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was — door de dag van aderlating van hun novellistes — door de dag
waarop wordt geslacht, ingemaakt en ingepekeld voor de bane winter
enz.
Dat men zich op deze idylle lelijk verkeken heeft bewijzen
uitspraken als die van Lukacs: `kleinburgerlijke verzoening met de
miserabele duitse werkelijkheid'. Eerder is waar dat 'de natuurlijke
magie van de verbeeldingskracht' (zoals Jean Paul het in een van de
aanhangsels zelf noemt) een middel is tot overleven in een duitse
wereld die op geen enkele verandering uitzicht biedt. Het mag dan ook
geen toeval heten dat zijn belangrijkste werken, Titan (1800-1803)
en Flegeljahre (1804), nauwelijks aandacht hebben gekregen, laat
staan dat de parodie op zijn eigen werk (parodie op de parodie) naar
waarde geschat zou zijn. Jean Paul is geprezen om zijn arabesken,
vignetten, opvoedkundige fragmenten, lieflijke beschrijvingen
enzovoort, maar met de werken in hun geheel heeft men over het
algemeen weinig kunnen beginnen. Een van de bezwaren is steeds
geweest dat hij zijn vertellingen overlaadt met talloze bijzaken,
vergelijkingen, uitweidingen, afdwalingen waardoor het verhaal om
de haverkiap of uit de hand loopt Of zelfs (definitief) uit het zicht
verdwijnt. In de voorrede bij de roman Siebenkcis, ongeveer 500
pagina's, beweert de schrijver dat hij zijn roman Hesperus in drie uur
tijd aan de dochter van een koopman heeft weten te vertellen door
alles wat niet tot het verhaal behoorde weg te laten, alsmede alle
stilistiese tierelantijnen. Ook Siebenkds wilde hij haar in een Het
Beste-verkorting vertellen, maar hij kwam slechts tot het vierde
hoofdstuk omdat toen de vader, wantrouwig geworden, wakker werd.
Zo is ook het verhaal van Fixlein in een handomdraai verteld.
(Jean Paul zou zeggen: wie haast heeft spoede zich naar bladzijde 180
of zo). Een arme leraar (een quintus) wordt door tussenkomst van
zijn weldoenster bevorderd tot conrector en vervolgens, zij het door
een naamsverwisseling, tot predikant in zijn geboorteplaats, hetgeen
hem de mogelijkheid biedt te trouwen aangezien het leraarsbaantje
daarvoor te armoedig was (Jean Paul spreekt uit ervaring, niet alleen
was hij zelf enige tijd schoolfrik, ook zijn vader en andere familieleden
waren leraar geweest). De idylliese periode van het eerste huwelijksjaar wordt gevoeglijk overgeslagen. Wanneer Fixlein een zoon krijgt
verschijnt de auteur zelf ten tonele, hij wordt peetvader van de zoon
en biograaf van de vader. Deze is eigenlijk een `kollega': hij heeft een
herinneringssysteem opgebouwd door op kaartjes alles bij te houden
wat hij over zijn leven te weten is gekomen — de laden waaruit Jean
Paul heeft kunnen putten en waarnaar de hoofdstukken vernoemd
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zijn, kaartenbakken, of eigenlijk Quarthefte, die de auteur trouwens
ook zelf gebruikte. Zijn verdere letterkundige werk bestaat uit het
verzamelen van drukfouten, het tellen van letters in de bijbel, het
uitzoeken van wat de middelste letter in de lutherse bijbel is en nog
zo wat van die kreatieve bezigheden. Over dat gelukkige leven hangt
echter een schaduw, de traditie wil namelijk dat de mannen in de
familie op hun tweeendertigste sterven. De moeder heeft tot dusver
met Fixleins leeftijd weten te smokkelen, maar door toeval ontdekt
hij dat de komende cantatezondag zijn laatste uur geslagen heeft.
Bijna sterft hij aan die wetenschap, maar op advies van de schrijverbiograaf-homeopaat slaagt de moeder erin zijn inbeelding door
inbeelding te genezen. Freudiaans avant la lettre behandelt ze hem
als een jongen van acht en misleidt zodoende de dood. Wanneer Jean
Paul zijn hoofdpersoon van spleen heeft bevrijd, verwijdert hij zich
zelf uit deze bedompte filisterwereld. In de voorrede bij de tweede
druk treedt hij andermaal op. Als hij in een koets aan zijn voorwoord
zit te schrijven gaat hij liever een dame achterna. Maar hij wordt
zowel bij het schrijven als het rokkenjagen gestoord door een hem
weinig welwillend gezinde kritikus tegenover wie hij zich voordoet als
hoofdpersoon van zijn eigen boek. In dit soort grappen, evenals in de
vele sprongen en zijpaden, sluit Jean Paul aan bij Tristram Shandy van
Laurence Sterne en Jacques le Fataliste van Diderot.
Men heeft het politieke gehalte van Jean Pauls werk gezocht in de
manier waarop zijn helden reflekteerden op de Franse Revolutie.
Maar misschien komt zijn rebelse houding wel het sprekendst, wat nog
niet betekent het meest eenduidig en duidelijk, tot uiting in de
literaire vrijheden die hij zich veroorlooft, ordeverstoringen die, hoe
kan het ook anders, veelal verkeerd begrepen zijn — zelfs het etiket
satire is nog geen garantie dat iets niet letterlijk wordt opgevat. Het
leven van Fixlein lijkt een idylle, maar is dat alleen voor wie — bewust
of niet — de ogen sluit voor de buitenwereld. Zoals voor zijn positieve
interpretatie van de idylle geldt, dat men van het weinige en kleine
dat men heeft maar moet genieten door het onder een mikroskoop te
leggen, de poetiese idealisering, zo is ook voor Jean Paul zelf de
beschrijving een bron van genot en belangrijker dan hetgeen er
beschreven wordt. De Witz is voor hem het vermogen om verborgen
overeenkomsten te ontdekken in ver van elkaar verwijderde zaken.
De metafoor noemt hij een `bildliche Witz'. Wat dat betreft voldoet
hij perfekt aan het program van Lautreamont dat grif door de
surrealisten is overgenomen, dat van de ontmoeting van een paraplu
en een naaimachine op een operatietafel. In een zin brengt Jean Paul
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nog heel wat meer ongerijmdheden te berde. De allegorie is het
middel bij uitstek van de skeptikus, voor wie ding en betekenis niet,
zoals voor de gebruiker van symbolen, van nature bij elkaar horen.
De allegoriese still van Jean Paul vervormt waardoor zijn idylle
toch weer satire wordt — en wat dan ontstaat is zelden eenduidig.
Zijn allegorieen sluiten dan ook eerder aan bij het manierisme van de
barok, waarvoor de wereld bestaat uit ruffles en overblijfselen die de
meest bizarre nieuwe konstrukties kunnen vormen. Bij Jean Paul met
dit paradoxaal resultaat, dat hoe natuurlijker iets er uitziet, het des te
meer een bedenksel is.
`Merkwaardig hoe gemakkelijk de mens een zaak vergeet door die
te beschrijven; maar ik dacht er even niet aan dat ik immers op die
tweebenige lommertafel, waarover ik spreek op dit moment, dit alles
schrijf.' Zelfs de vertelsituatie, die als het echte heden wordt
voorgesteld zodat het verhaal de illusie van levensechtheid nooit lang
kan volhouden, is gefingeerd. Het is met name die moedwillige
verstoring van de realistiese illusie, waardoor de verbeelding en de
handeling van het schrijven het winnen van de zich als onontkoombaar voordoende `werkelijkheid', die Jean Paul tot een voorloper van
de moderne literatuur maakt. Hier doet niets aan of dat menige
stijlfiguur nu overkomt als al te kunstig krullendraaien, dat spreekt
alleen maar vanzelf. Maar men zij gewaarschuwd: wie denkt in een
prieeltje op de thee te zijn uitgenodigd, zou wel eens op de koffie
kunnen komen.
Zeker dient nog vermeld dat de vertaalster er wonderwel in is
geslaagd dit uitermate lastige proza zo in het nederlands om te zetten,
dat de geest van die tijd alleszins intakt is gebleven, zonder de afstand
die al gauw ontstaat bij de teksten van die tijd, al te groot te maken
en ook zonder anachronismen.
16 september 1981
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Rechtstreeks afgaan op de verschrikking

Djuna Barnes, Overloop /Spillway. Uit het amerikaans vertaald door
Gerardine Franken. (De Bezige Bij)
Over de roman Nachtwoud van de amerikaanse schriffster
Djuna Barnes (1892) kon ik bij het verschijnen van de nieuwe
vertaling schrijven dat het een boek is dat erom vraagt na lezing
onmiddellijk herlezen te worden, zo gekondenseerd is het proza van
Barnes, een dicht web van beelden, gedachten en metaforen. Ik kan
daar nu aan toevoegen dat de zojuist verschenen — overigens
voortreffelijk naar de geest vertaalde — bundel verhalen Overloop
heel goed dienst kan doen als voorspel op de roman of, gelezen na
Nachtwoud, als variaties op hetzelfde thema. De tien verhalen
werden in deze versie alle (op een na) opgenomen in The Selected
Works van 1962. In een vroegere versie waren ze verschenen in twee
verhalenbundels, A Book (1923) en A Night among the Horses (1929).
Milieu, sfeer en thematiek van de verhalen zijn nauw verwant met de
broeierige wereld van de tien jaar later geschreven roman Nachtwoud,
maar door hun beschrijvende karakter en nog niet zo woekerende
taalgebruik zijn de verhalen minder dicht en daardoor wellicht
toegankelijker. Met deze verhalenbundel en de roman beschikt men
over het belangrijkste uit het werk van Djuna Barnes, die de jaren
twintig in Parijs doorbracht, maar enigszins in de schaduw is gebleven
naast roemruchte stadgenoten als Joyce, Gertrude Stein, Hemingway
en vele anderen. In 1928 publiceerde ze de roman Ryder en daarvoor
en daarna heeft ze nog poezie en toneel (The Antiphon) geschreven.
Hoe dan ook, zij het niet voor een groot publiek, heeft zij in het
moderne proza toch de plaats gekregen die Naar toekomt, misschien
niet direkt die van een baanbreekster, dan toch van iemand die met
de mogelijkheden van het proza gewoekerd heeft. Op zijn minst
merkwaardig te noemen is het feit dat Djuna Barnes aan degenen die
zo naarstig aan het zoeken zijn naar oudere voorbeelden van door
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vrouwen geschreven literatuur kennelijk niet besteed is, hetzij uit
onwetendheid, hetzij dat de kijk van Djuna Barnes op het gedoe van
mannetjes en vrouwtjes weinig strookt met die van het welgemutste
verpleegstertype.
De tien verhalen hebben zoveel met elkaar gemeen dat ze te lezen
zijn als verschillende voorstellingen van een en dezelfde wereld, die,
naar analogie van de romantitel, nog het best getypeerd is met het
beeld van een dicht oerwoud waarin op vochtige en duistere plekken
paddestoelen opschieten met hun fabelachtige vormen, gevaarlijke
geuren en kleuren, van een schoonheid die nog te bewonderen is zelfs
nadat de vormen inwendig al vergaan zijn. Zo spelen de verhalen zich
af in milieus die hun tijd gehad hebben. De figuren oude
aristokraten, boeren, knechten — houden met een laatste krachtsinspanning van hun geest, in een struiptrekking van een kollektieve
herinnering, ten behoeve van een laatste eerbetoon aan vergane glorie
en een vervlogen tijd, bijeen wat al uiteengevallen en vergaan is. Wat
zich daar afspeelt is een histories terzijde, zou men kunnen zeggen:
na het fin de siècle en de bewogen jaren na de Eerste Wereldoorlog
ziekt de negentiende eeuw nog uit in de salons van steden als Parijs,
Wenen en Berlijn, in emigrantenkringen, op landgoederen, kortom in
de toevluchtsoorden voor een maatschappelijke laag die is uitgeteld —
terwij1 de Tijd al voorbij is.
Meer een terzijde van een tussentijd, hoewel van de mensen die
Barnes portretteert gezegd kan worden dat ze in velerlei opzichten
tussenfiguren zijn. Zoals de homoseksuele dokter in Nachtwoud, een
ler in Parijs, een tussenfiguur bij uitstek is, zo ook de twee zusters in
De Grande Malade die joods en niet-joods zijn, overal thuis en vreemd;
of de poolse officier in Passie, die dertig jaar lang elke maand een
bezoek brengt aan een prinses in ontbinding en die wordt beschreven
als een elegante verschijning die evenwel `bedenkelijk riekte naar het
privaat'. Of tussenfiguren als de armeense boer die een
kleermakerswinkeltje in New York City erft, en de paardenknecht
die door zijn meesteres tot een meneer wordt gemaakt: Wat zou ze
tenslotte van hem maken; kortgezegd, wat zou ze van hem overlaten?
Niets, totaal niets, zelfs niet eens zijn paarden. Dan zou hij helemaal
een stomme idioot zijn. Na Freda zou hij nergens meer passen, hij
zou niet zijn wat hij was en niet wat hij geweest was.'
Hiermee wordt een thema aangestipt dat eveneens herhaaldelijk
terugkeert: de vrouw die een man zodanig aan zich weet te
onderwerpen dat ze met hem kan spelen. Bij Djuna Barnes zijn de
werkelijke krachtfiguren vrouwen, soms van een welhaast mythies
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postuur, ongenaakbaar, wreed, pervers; ook als zij zich schijnbaar
onderwerpen, of juist daardoor, gaan ze weliswaar te gronde, maar
dan toch altijd eigenmachtig. Dat bewijst een Katrina Silverstaff (in
het verhaal De Dokters) die samen met haar man in Duitsland
medicijnen studeert 'mar halverwege vivisectie verdwaalt', met hem
naar Amerika verhuist en op een gegeven dag een kolporteur vrijwel
dwingt om haar terwille te zijn: "Ziet u", vervolgde zij, "sommigen
nemen vergif, sommigen pakken een mes, anderen verdrinken zich, ik
neem u." ' Even heeft de onnozele hals zelfs nog gedacht dat hij
`bijna iemand geworden' was.
Er zijn in deze verhalen mensen die weten — voor wie het
bewustzijn behalve een kracht ook een ziekte is — en er zijn wezens
— mensen, kinderen, dieren — die niet weten. Allemaal hebben ze iets
animaals, de een minder, de ander meer; het verschil is beslissend. De
sterken gebruiken de onwetenden, degenen die alleen hun lust, hun
eer, hun autoriteit hebben; ze profiteren van hun onnozelheid. Maar
vreemd genoeg zijn het de zwakken die gered worden en die met hun
zwakheid de sterkeren binden. Zodra je erachter probeert te komen
hoe dit samenspel van aantrekking, afstoting, binding, vernedering,
opoffering en onderwerping in elkaar steekt, blijkt zich een uitermate
ingewikkeld en ambivalent patroon of te tekenen. Wie is er
onschuldig? — uiteindelijk alleen het dier, de idioot (zoals het kind in
Cassatie : 'Het was beeldschoon, de schoonheid van verwording die je
wel meer bij idiote kinderen ziet; een heilig beest, door niemand
gewild, getekend door onschuld en lege tijd.'). Maar er is nog een
andere onschuld, die door de wetenden, de gedoemde heiligen — en
inderdaad is alles gesitueerd in de ruinetaal van een tochtige
katholieke retoriek — bereikt wordt wanneer zij definitief over de
schreef gaan en willens en wetens afdalen haar de idiotie, zoals de
vitale Italiaanse, in Cassatie, die besluit alles te vergeten en zich aan
haar idiote kind overgeeft.
Ik heb geprobeerd voor mezelf de krachtfiguren, de onnozelen en
de (geslachtelijke of sociale) tussenfiguren te rubriceren. Daarbij is
me duidelijk geworden dat zwak en sterk, weten en onnozelheid,
vrouwelijk en mannelijk, jager en gejaagde in dit werk elementen
zijn van een uitermate duister en ingewikkeld krachtenspel waarvan
de spelregels minder voor de hand liggen dan men geneigd is te
denken. 'Het "rechtstreeks afgaan op de verschrikking", dat is ware
liefde', laat Djuna Barnes een van haar figuren zeggen. Zij en de lezer
kijken geboeid naar het schouwspel van mensen die zichzelf — ja,
vooral ook zichzelf — en anderen als een vleesetende plant

117

verslinden. Op Djuna Barnes' estheticistiese kijk op de wereld is de
zin van Schopenhauer van toepassing: `Zijn is verschrikkelijk, maar
het is verrukkelijk om to zien.' .
14 oktober 1981
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1k uniek mens ben maar een nul

Robert Walser, Jakob von Gunten. Fen dagboek. Uit het duits
vertaald voor Jeroen Brouwers. Met een nawoord van Guido Stefani.
(De Arbeiderspers.)
Toen de zwitserse schrijver Robert Walser (1878-1956) in 1909 zijn
derde roman publiceerde, Jakob von Gunten, een dagboek, woonde
hij al enkele jaten in Berlijn, hij zou er tot 1913 blijven. Terug in Biel
schreef hij talloze prozastukken die in allerlei kranten verschenen.
Vanaf het moment dat hij, na al drie jaar in een inrichting te hebben
gezeten, in 1933 definitief werd opgenomen, overigens op zeer
dubieuze gronden, heeft Walser tot zijn dood in 1956 geen letter
meer geschreven. Van Walser werden tot dusver twee boeken in het
nederlands vertaald, zijn eersteling Frits Kocher z'n opstellen en een
bloemlezing liefdesverhalen', De kuise nacht.
Jakob von Gunten was na Geschwister Tanner (1907) en Der
Gehalfe Walsers derde roman in zijn berlijnse periode. Hij was in
1905 zijn broer Karl, die naam maakte als schilder, naar Berlijn
gevolgd en bezocht er een school voor bedienden waarna hij een
tijdlang een betrekking heeft gehad als huisknecht. Het dagboek van
Jakob von Gunten gaat over het leven in zo'n bediendenschool, zij
het dat het Benjamenta-instituut waar Jakob zich aanmeldt er erg
weinig rooskleurig voorstaat. Het instituut wordt geleid door een
direkteur samen met zijn zuster; een lerarenkorps valt niet te
bekennen. Het instituut is een volledig gesloten systeem geworden:
het enige wat de acht tot tien leerlingen er leven zijn de interne
voorschriften. In zijn dagboek beschrijft Jakob zijn medeleerlingen
met al hun hebbelijkheden, zijn verering voor juffrouw Lisa en zijn
machtsstrijd met haar broer, de direkteur. Hij zal ten slotte de enige
leerling zijn die overblijft. Lisa sterft, en nadat de direkteur zich aan
hem heeft overgeleverd, waardoor de verhoudingen rechtgetrokken
zijn, besluiten zij samen, als ridder en schildknaap, de woestijn in te
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trekken: 'Het zag er uit, alsof wij beiden datgene, wat men Europese
cultuur noemt, voor altijd, of tenminste voor zeer, zeer lange tijd
ontvlucht waren.' Dat is een droomgedachte. Zonder de tekst al te
zeer geweld aan te doen kan men het dagboek over het instituut
Benjamenta lezen als een te veraigemenen beschrijving van de
leerschool die onderdanen kweekt, let wel: onderdanen die zich
vrijwillig onderwerpen een boze droom, die in Duitsland meer dan
eens werkelijkheid is geworden. 'Hoe in een droom toch alles tegen
de grens van de waanzin aan zit', schrijft Jakob.
Er is een passage in het boek waarin de uitwerking van de dressuur
wordt gedemonstreerd aan het uiterlijk van de leerlingen, in wie de
serviliteit fysieke vorm aanneemt. `Handen zijn de vijfvingerige
bewijzen van de menselijke ijdelheid en begerigheid, derhalve blijven
ze netjes onder de tafel verborgen. Onze leerlingenneuzen hebben de
grootste geestelijke overeenkomst met elkaar, ze schijnen allemaal
min of meer naar het hogere te streven, waar het inzicht in de
verwarringen des levens stralend rondzweeft. Neuzen van leerlingen
moeten stomp en gestulpt lijken, zo verlangen het de voorschriften,
die aan alles denken, en inderdaad, onze gezamenlijke reukwerktuigen
zijn deemoedig en schuchter gebogen. Ze zijn als door scherpe
messen kortgehakt. Onze ogen kijken steeds in diepzinnige leegte,
ook dat wil het voorschrift. Eigenlijk -zou je helemaal geen ogen
moeten hebben, want ogen zijn brutaal en nieuwsgierig. (...) Het
meest gedresseerde aan ons is echter toch de mond, hij is steeds
gehoorzaam en devoot dichtgeknepen. Het is immers ook maar al te
waar: een open mond is het geeuwende felt, dat de bezitter ervan
met zijn paar gedachten zich meestal ergens anders ophoudt dan in
het domein en de lusttuin van de oplettendheid. (...) Lipper' mogen
niet pronken en zinnelijk bloeien in de gemakkeiijke natuurlijke
stand, maar ze moeten gegroefd en opeengeperst zijn ten teken van
energieke zelfverloochening en afwachting. Dat doen wij leerlingen
allemaal, wij gaan met onze lippen volgens bestaand voorschrift zeer
hard en wreed om, en daardoor zien we er allemaal zo grimmig als
commanderende wachtmeesters uit.' Aileen al doordat hij dit kan
noteren valt Jakob uit de toon, overigens tegen zijn uitdrukkelijke
wens in. Hij zou een modelleerling willen zijn — maar juist omdat hij
het zo vurig wenst, wordt hij in zijn overaanpassing een te volmaakte
pupil. Zijn overijverig streven om zich de huisregels en de ware
dienaarseigenschappen in te prenten, met wegcijfering van alle
daarmee strijdige gedachten en gevoelens, vormt een grotere
bedreiging voor het machtsinstituut dan welke rebellie ook. 'In ernst:
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zij die gehoorzamen zien er meestal precies zo uit als zij die bevelen',
maar als iemand, roomser dan de paus, zichzelf meer verlaagt dan een
mens zelfs maar kan buigen of bukken, of sterker nog: als iemand
genot beleeft aan onderdrukking ('Ja, ja, ik geef toe, ik word graag
onderdrukt') en er zelf om vraagt vernederd te worden, is er alle kans
dat het systeem daar niet op berekend is. Machtsverhoudingen
kunnen (blijven) bestaan zolang de machtelozen anderen het recht
toekennen (namens hen) macht uit te oefenen. Die verhoudingen
raken echter in het ongerede wanneer de onderdrukte zijn
onderdrukker van liefde gaat opvreten. Zulke kurieuze wendingen
vormen, op allerlei nivo's, de kronkelingen die typerend zijn voor het
werk van Walser dat daardoor, hoe onschuldig het sours ook mag
ogen, literaire en sociologiese regels de stuipen op het lijf jaagt.
Jakob is dus allerminst de volmaakte leerling die hij zo graag zou
willen zijn. En hij beseft dat maar al te good. Wat hem ongeschikt
maakt voor het door hem begeerde bediendenleven is een teveel, dat
hij dan ook verwoed probeert kwijt te raken. Maar aangezien dit
teveel een teveel aan gedachten is, heeft de poging om dat denken het
zwijgen op te leggen juist tot gevolg dat hij nog meer door gedachten
gekweld wordt. 'Maar zich schikken, dat is veel, veel fijner dan
denken. Denkt men, dan verzet men zich, en dat is altijd zo vervelend
en dingen-bedervend.'
Jakob zou niet willen denken, maar eenvoudig leven — een
voorstelling van geluk die bij Walser stelselmatig terugkeert. Het
opgewonden praten en schrijven van Jakob, zijn overgave aan dwang
en voorschriften, heeft slechts een doel: uitschakeling van de eigen
persoon die hem dwarszit in het streven naar rust. `Ik verbied mezeif,
mezeif dat te willen verklaren. Ik wil helder, luchthartig en opgewekt
blijven. Weg met de gedachten.' Niet anders moet het met het
schrijven van Walser zelf zijn geweest. Soms laat hij voor zich denken
door stereotype dichterlijke wendingen, stadhuistaal enzovoort, maar
steeds met die uitschieters van een maniese overdaad. Typerend in
dat verband is, dat Walser alles in een keer schreef, zonder
verbeteringen of herschrijvingen; als een tekst hem niet beviel gooide
hij hem eenvoudig weg. Schrijven was een zich laten gaan, beweging,
een vorm van ademen, louter expressie als dat vooral betekent `er uit
persen'. Later zou hij vaak de zinnen alleen maar laten stromen, of ze
zin hadden of niet. Als er twee typen schrijvers te onderscheiden zijn,
het ene dat op het schrijven zwoegt en erop werkt, en het andere dat
zich leeg laat lopen, met alle risiko's vandien — dan is Walser
ongetwijfeld een gelukkig voorbeeld van het laatste, met dien
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verstande dat schrijven hem vooral een uitweg heeft moeten bieden
voor een kwellend bewustzijn.
Ook Jakob zou een leeg hoofd willen hebben. Alles stelt hij in het
werk om toch maar te bewijzen dat hij niets bijzonders is, een mooie
nul — zoals hij in het begin en aan het eind van het dagboek
maar de nadrukkelijkheid waarmee hij wil aantonen dat hij
schrijft
normaal en gezond is maakt hem natuurlijk juist verdacht. Zijn
.slechte geweten projekteert hij op zijn medeleerling Kraus, in wie hij
zijn ideaal belichaamd ziet. In haast verliefde bewoordingen schrijft
hij over Kraus: `Hij is de trouw, de dienstijver en de onopvallende,
onbaatzuchtige tegemoetkoming zelf. Over vrouwen heeft hij geen
mening, hij vereert ze alleen. Wie raapt wat is gevallen van de grond
op en geeft het eekhoornachtig vlug aan de juffrouw? Wie rent het
huis uit om boodschappen te doen? Wie draagt de boodschappentas
achter de juffrouw aan? Wie boent de trap en keuken, zonder dat
men het hem heeft moeten bevelen? Wie doet dat allemaal en vraagt
niet om dank? Wie heeft zo heerlijk, zo geweldig plezier in zichzelf?
Hoe heet hij? Ah, ik weet het al. Soms zou ik door deze Kraus
geslagen willen worden. Maar mensen als hij, hoe zouden die kunnen
slaan. Kraus wil alleen het ware en het goede. Dat is volstrekt niet
overdreven gesproken. Hij heeft nooit slechte bedoelingen. Zijn ogen
zijn schrikbarend goed. Deze kerel, wat wil hij eigenlijk in zo'n op de
frase, leugen en ijdelheid gestelde en afgerichte wereld? Kijkt men
Kraus aan, dan voelt men onwillekeurig, hoe reddeloos verloren de
bescheidenheid in de wereld is.' Maar al met al is die bescheidenheid
die de vorm van zelfvernedering aanneemt toch in de eerste plaats
zelfbescherming: degene die ergens het minst in past — Jakob in het
Benjamenta-instituut — past zich het meest aan. Hij wil zich
onzichtbaar maken, in het niets oplossen, zich dom houden, omdat
de werkelijkheid hem te veel is en hij het weinige dat hij heeft, zijn
eigen wereld, koste wat het kost wil redden. Die eigen wereld wordt
gesymboliseerd door de geheime kamers in het instituut waar de
direktrice hem een keer een kijkje laat nemen, beschreven als een
droom. `Ja, de binnenkamers, die leefden, en nu zijn ze quasi van me
gestoten. De schrale werkelijkheid: wat is die toch vaak een gauwdief.
Die steelt dingen, waarmee hij naderhand niets weet te beginnen. Het
doet hem nu eenmaal, naar het schijnt plezier, weemoed om zich
heen te spreiden. Weemoed is mij weliswaar ook zeer lief, te
waarderen, zeer te waarderen. Je wordt erdoor gevormd.' Het werk
van Walser is van weemoed doortrokken. Op Walser zelf is
waarschijnlijk van toepassing wat Jakob over zichzelf schrijft: dat hij
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kinderlijk is gebleven omdat hij eigenlijk nooit een kind is geweest.
De weemoed is dan niet een verlangen naar iets wat verloren is
gegaan, maar naar iets wat hem ontzegd is — hij heeft zichzelf wel erg
klein moeten maken om ooit nog de genoegens van het kinderlijke te
kunnen beleven.
Het klowneske van Walsers teksten zit in de gestiek van zijn
zinnen, op het eerste gezicht onhandig en onbeholpen, maar o zo
trefzeker. Het vertalen van zijn werk is dan ook een waagstuk.
Brouwers, die ook de twee eerdere nederlandse uitgaven vertaalde
— Walsers eersteling Fritz Kocher z'n opstellen en een bloemlezing
liefdesverhalen', De kuise nacht is er niet goed uitgekomen. Er zijn
nogal wat regelrechte vertaalfouten: Wesen wordt vertaald met
wezens; `een vogel geeft iemand de hand, zoals hij hem geeft' (er
staat wenn); Heimlichkeiten worden gezelligheden. Een verkeerd
begrepen naamval levert de volgende on-zin op: `Hij schittert niet
met gaven, maar met de luister van een goed en onbedorven hart, en
zijn slechte, ongekunstelde manieren zijn misschien ondanks alles van
een houterigheid, die je bijblijft, het mooiste, wat er aan beweging en
gemanierdheid in de menselijke samenleving kan zijn' (moest zijn:
ondanks de houterigheid die ze bezitten); of er ontstaat een zin als
deze: `Omdat het me juist zo inviel, belde ik opnieuw, want het
jeukte me, ik weet niet meer, waar, naar zinvollere afwisseling',
terwij1 'es juckt mich' toch wel jets anders betekent; en Not Leiden
wordt nood leiden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Over het
algemeen blijft de vertaler veel te dicht bij de duitse tekst, zodat er
hinderlijke onnederlandse wendingen voorkomen. Aan de andere
kant is hij veel te weinig bedacht geweest op de afwijkingen in
Walsers taalgebruik ten opzichte van het gangbare duits. Maar ronduit
ergerlijk is het kommagebruik in de vertaling. Brouwers heeft alle
duitse komma's laten staan zodat er zinnen ontstaan als deze: 'Nu,
dat, wat hier is, is nu eenmaal stad' of `Nieuweling, die je hier bent,
weet, dat de voorschriften gebieden, te eten, als er jets te eten is.'
Walser heeft zelf zijn prozastukken eens vergeleken met danseressen;
nu, die danseressen lopen in het nederlands aardig brekebenend rond.
De teksten van Walser zijn op zichzelf al zeer bevreemdend. Door zijn
huppelende zinnen echter in gehakkel te veranderen wordt die
oorspronkelijke eigenaardigheid volledig teniet gedaan en is er in het
nederlands een op vele plaatsen vrijwel onleesbare roman van
gemaakt.
—

-

-

25 november 1981
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We beginnen opnieuw, we geven niet op

Lars Gustafsson, De dood van een imker. Uit het zweeds (1978)
vertaald door J.Bernief. (Peter van der Velden)
Lente 1975, plaats van handeling: Noord-Vastmansland. Wanneer de
sneeuw begint te smelten ontdekt Lars Lennert Westin, bijgenaamd
De Wezel, negenendertig jaar oud, voortijdig gepensioneerd
onderwijzer, dat hij nog vOOr de herfst zal sterven aan de kanker die
zich vanuit zijn milt uitzaait. Hoe hij die tijd en zichzelf beleeft
tonen zijn aantekenitigen in verschillende notitieboekjes, waarvan
sommige overigens al van jaren terug dateren. 'De stem die jullie
vanaf nu te Koren krijgen is de zijne, niet die van mij en daarom neem
ik hier afscheid van jullie', zo besluit de verteller zijn voorwoord,
geschreven in oktober 1974 in de Rio Grande, op een moment dat de
schrijver over zichzelf opmerkt: 'Het is gek. Ik heb niet het gevoel
nog erg veel zieleleven te bezitten. Binnen in mij is het volkomen
helder, rustig en leeg.' En hij spreekt de lezer toe: `Beste lezer,
zeldzame lezer. We beginnen opnieuw. Wij geven niet op. We
beginnen aan het vijfde en laatste van de vijf verhalen.' Hiermee is de
cyklus van vijf romans bedoeld die Gustafsson publiceerde onder de
titel De scheuren in de muur en waarvan De dood van een imker het
laatste deel vormt.
In deze cyklus heeft Gustafsson, zelf eveneens in 1936 in
Vastmansland geboren, willen onderzoeken welke verschuivingen en
breuken zich hebben voorgedaan in de periode eind jaren zestig begin
jaren zeventig. Autobiografies van opzet en vertelvorm, traceert de
romanserie, telkens vanuit een ander perspektief, breuklijnen tussen
het zoeken naargeluk en gebrekkige realisaties daarvan, zowel in het
individuele als in het maatschappelijke leven. Autobiografies is zijn
projekt vooral doordat daarin de intellektueel onderwerp is;
Gustafsson noemt zichzelf ook uitdrukkelijk een intellektueel van
beroep. In een briefwisseling met Jan Myrdal, in 1974 verschenen
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onder de titel De onnodige tegenwoordige tijd, is hij expliciet op de
positie van de moderne intellektueel ingegaan. In de eerste roman,
Meneer Gustafsson zelf uit 1971, stelt hij zichzelf voor in het jaar
1969, bezig met zijn `treurarbeid', in een poging zijn angst te
overwinnen, moed puttend uit maatschappelijke bewegingen die
sinds 1967, zoals hij zegt, weer een tweegesprek mogelijk maken
tussen droom en werkelijkheid. Wol (1973) gaat over een
wiskundeleraar in de provincie. In Familiefeest (1975) is de
hoofdpersoon een ekonoom die als lid van een regeringskommissie
voor milieubescherming er achter komt dat in het geheim proeven
gaande zijn met bakteriologiese wapens en tenslotte besluit zijn
ontdekking openbaar te maken. Sigismund (1976) is een roman die
bestaat uit velerlei reizen in de tijd, in de fantasie en in herinneringen.
De dood van een imker is een skeptiese nabeschouwing van deze serie
verkenningen, op de grens van een wereld waarin het individu zit
opgesloten. De enige scheuren in de muur worden gevormd door
vermoedens van het andere, bewaard gebleven in kinderdromen,
fantasieen (herhaaldelijk maakt Gustafsson gebruik van science
fiction-elementen) en natuur- en liefdesbelevingen.
Als men onder een aktuele geschiedenisroman niet simpel een
feitenrelaas verstaat, laat Gustafsson zien hoe literatuur, door
ervaringen tot uitdrukking te brengen (en niet zomaar belevenissen
weer te geven), wel degelijk op eigentijdse ontwikkelingen kan
reageren.
We beginnen opnieuw, we geven niet op: deze zin, die ook al in
eerdere delen van de cyklus voorkomt, is in De dood van een imker
het hoofdmotief geworden. Met die spreuk spreekt iemand zichzelf
moed in om door te gaan, al is het tegen beter weten in, of juist tegen
beter weten in, of sterker nog: het is de enige zingeving van het beter
weten. De laatste keer dat de imker die zin uitspreekt laat hij er op
volgen: `Mijn tack tijdens de dagen, weken of in het ergste geval
maanden die het nog kan duren, bestaat erin een groot en duidelijk
NEE te zijn.'
De ex-onderwijzer die alleen woont, slechts vergezeld van zijn
hond, en leeft van de opbrengst van zijn bijen, heeft eigenlijk al
afscheid genomen voordat de laatste lijdensgeschiedenis begint.
Wanneer hij van het ziekenhuis de uitslag van het onderzoek krijgt
gooit hij de brief ongeopend weg zodat hij nog een soort hoop
overhoudt, enige bewegingsruimte om de hele zaak op zijn eigen
schouders te nemen. '1k zal alleen moeten strijden en mijn eigen
dood moeten verdienen.' De pijn — waarvoor geen woorden bestaan
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zodat ze volstrekt persoonlijk (of onpersoonlijk) blijft, hoewel toch
ieder mens meent te weten wat pijn is — brengt hem tot ongekend
heldere inzichten. Ze geeft hem opnieuw een lichaam, hij is pijn,
maar juist dat maakt hem tot een vreemde voor zichzelf, omdat het
lichaam al het andere, de anderen is. Naarmate hij verder door de pijn
overweldigd wordt, ziet hij steeds meer zijn ik verdwijnen, althans de
voorstelling die hij ervan had, de ervaring van een omlijnde en
geordende persoon die alleen bestaat dank zij de zekerheid dat het ik
er morgen ook zal zijn. De pijn vernietigt de illusies omtrent een ik,
dat nog slechts een leeg punt in de taal is. De pijnbeleving maakt hem
(voor het eerst) werkelijk, zoals hij zelf schrijft, en Vat is
afschuwelijk'; wanneer hij echt geworden is, betekent dat tevens zijn
verdwijning. In een wereld waarin woord en ding samenvallen bestaat
de leugen niet meer. Maar het leven is zonder leugens niet mogelijk,
zoals de terugblik van de imker op zijn huwelijk laat zien.
Gustafsson; die van huis uit filosoof en linguist is — vorig jaar
verscheen zijn proefschrift Taal en leugen waarin hij drie onorthodoxe
taalfilosofen behandelt (Nietzsche, Mauthner, Johnson) — weet in
zijn verhalen, sorns vrijwel ongemerkt, belangrijke theoretiese kwesties
mee te laten spelen, zo ze al niet de voornaamste drijfveren van zijn
vertellingen vormen. Taal is in deze roman een essentieel onderwerp,
daar het immers gaat om de benadering van het ongekende: het `ik',
dat een zinloos woord is en, als laatste toevluchtsoord voor een
verpletterende werkelijkheid, een zwart gat is, te vergelijken met de
pupil van het oog of het zwart tussen de planeten, een raadsel dat
met raadsels wordt opgelost.
Als de imker zijn einde met open ogen tegemoet gaat, zichzelf
als het ware zelf oplost, gebeurt dat vanuit een hopeloze hoop, zoals
hij ook een troosteloze troost vindt in het landschap van zijn jeugd:
`Het is eigenaardig, maar altijd wanneer ik troost nodig heb, Been
vluchtige, lichte maar een diepe troost, een troost die zegt dat niets
zal verbeteren en je je toch getroost moet voelen — dan denk ik
opnieuw aan die streek.'
Na de romancyklus heeft Gustafsson dit jaar een bundel verhalen
gepubliceerd, Verhalen van gelukkige mensen (vrijwel het hele werk
van Gustafsson is in het duits vertaald, ook deze bundel). Daarin gaat
het om gelukzoekers, zij het dat geluk niet de vervulling van een wens
is maar iets wat men mist en blijft najagen, een gelukloos geluk. Op
dat punt is de bundel eerder een voortzetting dan een kontrapunt van
de cyklus, zoals Gustafsson de verhalen zelf heeft betiteld.
Was mich nicht umbringt, macht mich starker — een uitspraak van
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Nietzsche die als titel van een van de tien verhalen is gebruikt (in het
laatste verhaal treedt Nietzsche trouwens zelf op, van de On verlost
door zijn waanzin) — is een spreuk die herhaaldelijk in De dood van
een imker voorkomt. Als we handelen om handelingen te
rechtvaardigen die we al verricht hebben, zoals in een van de verhalen
gezegd wordt, een cynies maar naar te vrezen valt al te waar oordeel
over de menselijke dadendrang, is dit wellicht de enige hoop die
overblijft, dubieus zolang de daadkracht stekeblind blijft. Tot dat
inzicht komt de imker, een helderheid die hem zelf herinnert aan de
egocentriese helderheid van de knapenleeftijd, al evenzeer een
overgangstijd. Met zijn roman over de pijn, het opgaan van een ik in
de anonimiteit, en het bewustzijn dat zich van illusies ontdoet om
nee-zeggend opnieuw te beginnen, wanneer men de dood nog een
nieuw begin mag noemen, heeft Gustafsson zijn beeld gevormd van
de overgangstijd van de jaren zestig/zeventig. Het zou interessant
zijn om hierna Het eigenlijke relaas van de heer Arenander te
(her)lezen, de roman die Gustafsson in 1966 publiceerde, op het
tijdstip dat voor hem een breuk betekende. Die roman is in 1975 in
het nederlands verschenen. Verder is van Gustafssons werk, dat
inmiddels uit een dertigtal boeken bestaat in alle mogelijke genres,
behalve proza en poezie in Raster alleen een bundeling van zeventien
gedichten vertaald (bij uitgeverij Journal): Het vaderland onder de

acrd e.
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Schaken met steden

halo Calvino, De onzichtbare steden. Uit het italiaans vertaald door
Henny Vlot. (Bert Bakker)
Het tijdstip waarop Kublai Kan, keizer der Tartaren, zich in zijn
paleis door Marco Polo de steden laat beschrijven die de Venetiaan op
zijn reizen bezocht zou hebben, is een histories verzadigingspunt: de
Kan is heerser over een immens rijk en houdt, na al zijn veroveringen,
prakties niets meer te wensen over. `(...) het is het wanhopige
moment waarop wij ontdekken dat dit rijk, dat ons het toppunt van
alle wonderen had toegeschenen, een lichaam in ontbinding is zonder
einde of vorm (. ..) Aileen in de verslagen van Marco Polo lukte het
Kublai Kan, door de tot instorting gedoemde muurmassa's en torens
heen, het fijne netwerk te onderscheiden van een structuur, zo ragfijn
dat zij ontsnapte aan de beet van de termieten.' Tussen de heerser die
alles bezit behalve inzicht in het waarom van alles en de verteller die
niets het zijne kan noemen maar alles gezien heeft en in zijn
fantastiese beschrijvingen eindeloos op de reele beelden kan
voortborduren, wordt een gedachtenspel opgezet waaruit iets
ongekends te voorschijn komt: een stad, een reeks van steden, die
zich als een ongrijpbaar patroon aftekent in de beschrijving van
(aspekten van) werkelijke steden uit heden, verleden en toekomst.
"Reis jij om je verleden opnieuw te beleven?" was op dit punt de
vraag van de Kan, die ook zo geformuleerd had kunnen worden:
"Reis je om je toekomst terug te vinden?" En het antwoord van
Marco : "Wat elders is is een spiegel in het negatieve. Een reiziger
herkent het weinige dat van hem is door het vele te ontdekken• dat hij
niet gehad heeft en nooit zal hebben." ' De Kan is geen reiziger; hij
zetelt in het centrum van zijn bezittingen, die hij voor het merendeel
niet eens kept.
Daar Polo de oosterse talen niet spreekt, drukt hij zich aanvankelijk
uit met behulp van gebaren, sprongen, kreten, of met voorwerpen die
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een soort emblemen worden. Deze blijven, als elementen van een
beeldraadsel, ook de basisgegevens wanneer de twee gesprekspartners
elkaar wel verstaan. De gesproken taal voldoet echter zo weinig, dat
ze mettertijd een gebarentaal ontwikkelen of nog slechts zwijgend, in
gedachten, met elkaar kommuniceren. `Geen taal zonder bedrog',
heet het in De subtiele steden 3, later (in De steden en de tekens 5)
subtiel, niet zonder verregaande konsekwenties, gewijzigd in de
konklusie: 'De leugen ligt niet in het verhaal, zij ligt in de dingen'. De
illusoire identiteit van woorden en dingen, van stad en beschrijving, is
een belangrijk thema in het boek.
Vijfenvijftig steden vertelt Marco Polo. Deze vertelde steden heeft
Calvino volgens een vernuftig systeem aaneengeschakeld. De kursieve
gedeelten, waarin de Kan en Marco Polo als twee spelers tegenover
elkaar staan, openen en besluiten de negen hoofdstukken. De
vijfenvijftig steden die beschreven worden — in het eerste en laatste
hoofdstuk tien, in de andere telkens vijf — bestaan uit elf groepen
waarin steeds een aspekt centraal staat: de steden en de herinnering,
de steden en het verlangen, de steden en de tekens, de subtiele
steden, de steden en de uitwisselingen, de steden en de ogen, de
steden en de naam, de steden en de doden, de steden en de hemel, de
kontinue steden, de verborgen steden. Van elke groep worden vijf
voorbeelden gegeven, volgens een weefsysteem dat op domino lijkt:
begonnen met de herinnering, het verlangen en de tekens eindigt de
textuur met de verweving van kontinue en verborgen steden. Elke
beschrijving beslaat ongeveer een pagina. Dat alles vormt een
kombinatorium met een duizelingwekkend aantal
variatiemogelijkheden en betekenissen — elke stad is, afhankelijk van
de blik, wens, belang van de inwoner of reiziger, een andere
kombinatie, en sommige steden geven evenzovele beelden te zien als
er verschillende inwoners zijn. Niet toevallig wordt een vergelijking
gemaakt met het schaakspel: iedere vertelde stad een partij, en net als
bij schaken hoeft men niet alle variaties gespeeld of uitgedacht te
hebben om het spel in principe te beheersen.
`Kublai Kan had gemerkt dat de steden van Marco Polo op elkaar
leken, alsof de overgang van de ene stad naar de andere geen reis
inhield maar een elementswisseling. Uitgaande van elke stad die
Marco beschreef, namen nu de gedachten van de Grote Kan een
vlucht; eerst haalde hij de stad stukje voor stukje uit elkaar, dan
bouwde hij haar weer op een andere manier op door ingredienten te
vervangen, ze te verplaatsen, ze om te draaien. Intussen ging Marco
door met het verslag van zijn reis, maar de keizer luisterde niet meer
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naar hem en onderbrak hem: "Van nu af aan zaHk de steden
beschrijven en iij moet nagaan of ze bestaan en of ze zijn zoals ik ze
bedacht heb. (...)" "Sire, je was elders met je gedachten. Ik was je
net over deze stad aan het vertellen toen je me onderbrak." ' Het
denken en zeifs het voorstellingsvermogen van de veroveraar is aan
banden gelegd door de grenzen en inhoud van zijn bezit, hoe
onmetelijk dat ook moge zijn. De vorst is als het ware een stuk — ook
al is dat de koning — in zijn eigen spel, niet wetend wat de inzet en
wat de uitslag is. Polo daarentegen reist in een rijk van de vrijheid, de
wereld van eindeloze mogelijkheden, of die nu bestaan uit touter
fantasieen of een nieuwe kombinatie vormen van bestaande
elementen. In feite doet het er niet toe of hij de steden die hij
beschrijft werkelijk gezien heeft of niet, hun werkelijkheidsgehalte is
dat hij zich die steden kan voorstellen. In de figuren van de Kan en
Marco Polo, en vooral in de wisselwerking tussen beiden, werkt
Calvin() een visie op de geschiedenis uit — vrijwel nergens expliciet,
zoals hij ook in andere boeken te werk gaat, met science fictionparabels of ingenieuze fantastiese vertellingen.
Na het hiervoor geciteerde misverstand tussen de veroveraar en de
ontdekkingsreiziger zet Polo andermaal de bedoeling van zijn
reisverhaal uiteen: 'van het aantal voorstelbare steden moet je die
steden uitsluiten waarvan de elementen zich opstapelen zonder een
draad die ze verbindt, zonder een interne regel, een perspektief, een
verhaal. Met steden is het als met dromen: van alles wat je je kunt
voorstellen kun je dromen maar ook de meest onverwachte droom is
een rebus die een verlangen verbergt, ofwel het omgekeerde ervan,
een angst. Steden, net als dromen, zijn opgebouwd uit verlangens en
angsten, ook al is de draad van hun verhaal geheim, zijn hun regels
absurd, de perspectieven bedriegelijk, en verbergt iedere zaak een
andere zaak.' In een later gesprek verduidelijkt hij het doel van zijn
onderzoek nog eens: 'door de sporen van geluk te bestuderen die nog
hier en daar te zien zijn, meet ik er de ellende aan af. Als je wilt
weten hoe duister het om je heen is, moet je je blik instellen op de
zwakke lichtjes in de verte.' Zelfs als het om steden uit het verleden
gaat, voortijdig afgebroken dromen, zijn het in verhouding tot de
regel bestaande stad utopiese beelden. Goed beschouwd zijn alle
beschrijvingen van vreemde steden omcirkelingen van de afwezige
stad, Polo's eigen stad (Venetie), oftewel van het Heden, de
onzichtbare stad bij uitstek.
De Kan heeft een droom gerealiseerd. Het realiseren van een
droom is echter tevens het begin van een einde, een vertrek zonder

130

terugkeer. En het einde van de reis die de Kan Marco Polo wil laten
ondernemen is het echte heden. 'Of, de wolk bleef hangen als hij nog
maar net tussen hun lippen vandaan was gekomen, dicht en traag,
en verwees naar een ander visioen : de uitlaatgassen die boven de
daken van de wereldsteden blijven hangen, een ondoorzichtige rook
die niet optrekt, een kap van giftige dampen die drukt op de
geasfalteerde straten. Niet de vluchtige nevels van de herinnering en
niet de droge transparantie, maar het gloeien van opgebrande levens
dat een korst vormt op de steden, een spons volgezogen met levend•
materiaal dat niet meer stroomt, een kluwen van verleden heden
toekomst die het bestaan blokkeert, verkalkt in de illusie van
beweging: dit vind je aan het eind van je reis.' Dat visioen — een
projektie van de Kan, voor de hedendaagse lezer inmiddels
werkelijkheid — wordt in het eerste bericht over een van De continue
steden uitgebeeld in de stad Leonia, de zich permanent ontlastende
stad. Waar de vuilnismannen elke dag hun lading heenbrengen, vraagt
niemand zich af: buiten de stad, dat zeker; maar elk jaar breidt de
stad zich verder uit, en moeten de vuilnishopen meer achteruit
wijken; de hoeveelheid afval wordt steeds ontzagwekkender en de
vuilnishopen worden steeds hoger, vormen plateau's, beslaan een
steeds wijdere omtrek. Daar komt nog bij dat hoe meer de kunst van
Leonia uitmunt in het fabriceren van nieuwe materialen, des te beter
de substantie van het afval wordt, en weerstand biedt aan de tijd, de
elementen, rottingsprocessen en verbrandingen. Een fort van
onverwoestbare resten omringt Leonia, en aan alle kanten steekt het
boven de stad uit als een bergmassief. Dit is het resultaat: hoe meer
spullen Leonia uitbraakt, des te meer hoopt zij ervan op; de schubben
van haar verleden smelten aaneen tot een kuras dat niet afgedaan kan
worden; door zich elke dag te vemieuwen behoudt de stad zichzelf
geheel in haar enige definitieve vorm: die van het afval van gisteren
dat zich ophoopt op het afval van eergisteren en van al haar dagen en
lustra.'
Zelfs de Kan moet op het eind vaststellen dat 'Alles nutteloos (is)
als de laatste aanlegplaats slechts de helse stad kan zijn, en daar zuigt
de stroom ons toch uiteindelijk naar toe, in een steeds nauwer
wordende spiraal.' Waarop Polo antwoordt, en dat is tevens de slotzin
van het boek: `De hel van de levenden is niet jets wat zal zijn; als er
een is, dan is het de hel die hier al is, de hel die wij dag in dag uit
bewonen, die we vormen door onze samenleving. Er zijn twee
manieren om er niet onder te lijden. De eerste valt velen makkelijk:
de hel aanvaarden en er deel van gaan uitmaken tot je op het punt
131

bent gekomen dat je hem niet meer ziet. De tweede is riskant en
vereist ononderbroken aandacht en studie: zoeken en weten te
herkennen wie en wat er, te midden van de hel, geen hel is, dat laten
voortduren, en er ruimte aan geven.'
Dat laatste betoogt Polo met zijn 'atlas van verschillen' en het is
waarschijnlijk ook het program van Calvino. De konkreetheid van zijn
stadsbeelden rnaakt het boek evenwel tot meer dan alleen een
ideeenroman. Wat dat betreft, en in meer opzichten, doet zijn
benadering aan die van Borges denken — de werkelijkheid is voor
Calvino in elk geval evenmin vanzelfsprekend en eenduidig.
10 februari 1982
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Over zichzelf schrijven om iemand (anders) te
worden

Michel Leiris, Arena. Uit het frans vertaald door Kees Jongenburger,
(De Arbeiderspers)
Vanaf 1930 tot 1976 is Michel Leiris (1901) bezig geweest met zijn
autobiografie — in de meest letterlijke zin van het woord een
levenswerk. Toen L'ilge d'homme in 1939 verscheeri — nu in een
uitstekende vertaling uitgekomen onder de titel Arena was nog
allerminst duidelijk dat het niet, zoals oorspronkelijk bedoeld, een
laatste afrekening zou zijn met de angsten en obsessies die het leven
van de schrijver verlamden, maar het voorspel van een onbegonnen
werk. Die dubbelzinnige term is zeer wel van toepassing op de vier
autobiografiese boeken die daarna zijn verschenen onder de
verzameltitel La regle du jeu (Biffures, 1948 ; Fourbis, 1955 ;
Fibrilles, 1966; Frele Bruit, 1976). Een grote demonstratie van een
Sisyfus-onderneming die van meet of aan tot mislukken gedoemd
was, omdat ze, hoezeer ook ingegeven door levensangst, al met al een
hardloopwedstrijd was met de dood. Het verslag van die mislukking is
echter een buitengewoon boeiend schrijfavontuur geworden: het laat
een schrijven zien dat gelijk opgaat met een leven, waarbij de
schrijver tegelijk onderwerp en lijdend voorwerp heeft willen zijn.
In december 1945 schrijft Leiris een programmaties nawoord bij
Arena
Over de literatuur beschouwd als een stieregevecht dat in
de nederlandse uitgave de plaats van een voorwoord heeft gekregen
en, enigszins overbodig, tot het besluit heeft geleid om te titel te
veranderen. Op dat moment werkt hij al vijf jaar aan Biffures
(doorhalingen), dat in 1948 zou verschijnen. Uitkijkend over een
verwoest Le Havre stelt Leiris zich met betrekking tot zijn
autobiografiese onderneming deze principiele vraag: 'In dit kader zijn
de persoonlijke kwellingen waarvan in L'eige d'homme sprake is
natuurlijk nietig: op zijn best is de dichter misschien moedig en
oprecht geweest, maar zijn innerlijke pijn zinkt in het niet bij deze
—

—

—
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oorlogsgruwel en wordt tot jets als kiespijn, waarover het misplaatst
is te zeuren; wat moet djt jjle kermen over beperkte en
hoogstpersoonlijke problemen in het donderende geraas van een
gekwelde wereld?'
Het antwoord van Leiris bestaat uit de vier delen La regle du jeu.
Een ander dan djt ontwijkende antwoord zou alleen maar een
drogreden zijn geweest, een ethiese uitspraak als bijvoorbeeld die van
Sartre dat de literatuur niets vermag ten aanzien van hongerende
kjnderen. Als Leiris in zijn nawoord zegt dat hij gewenst had dat
L'age d'homme een daad was en dat het schrijven ervan evenveel
gevaar zou hebben ingehouden als het stieregevecht voor de matador,
klinkt daarin zowel het intellektuele minderwaardigheidsgevoel van
het existentialistiese engagement door als het megalomane
surrealistiese streven om van de literatuur een superieure
levenshouding te maken. Hoewel Leiris maar vijf jaar deel heeft
uitgemaakt van de surrealistiese beweging, van 1924 tot 1929, is hij
enkele surrealistiese voorkeuren, met name die voor de woordspeling
en de theatralisering, zijn hele leven trouw gebleven.
In het voorwoord dat Leiris bij de eerste uitgave van L'age
d'homme, in 1939, schreef formuleerde hij het risiko van zijn
tekentenis' aldus: 'Door bepaalde obsessies van zijn gevoelsleven
en zijn seksualiteit bloot te leggen, door in het openbaar de gebreken
en lafheden op te biechten waarvoor hij zich het meest schaamt,
trachtte de schrijver op misschien wat lompe wijze — maar laten
anderen hem navolgen en het beter doen — een literair werk te
voorzien van een schim van stierehorens.'
De titel L'age d'homme geeft de oorspronkelijke opzet aan: te
achterhalen hoe de inwijding in de wereld van de volwassenheid zich
heeft voltrokken en hoe het bewustzijn is gevormd. Zoals vrijwel
alles bij Leiris is dit een tweeledig proces. Volwassen worden
betekent enerzijds de chaotiese, vloeiende wereld van de kinderjaren,
die mythiese tijd met zijn wonderbaarlijke geluksmomenten, verlaten
en met schade en schande ingewijd worden in 'de wrede orde van de
mannenjaren'. Volwassenheid dus vooral gezien als een verlies, dat
niet gekompenseerd wordt door het beheersen van (sociale,
intellektuele, esthetiese) vormen. Anderzijds is Leiris zich pijnlijk
bewust hoezeer hij als volwassene nog altijd geleid wordt door de
onverwerkte verschrikkingen van diezelfde jeugd, `zoals een yolk
eeuwig ten prooi is aan bijgelovige angsten en in de ban leeft van
duistere en wrede mysteries'.
Na in 1929 een psychoanalyse begonnen te zijn vervolgt hij die
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met het schrijven van dit boek, om een katharsis te bewerksteiligen.
Bovendien neemt hij twee jaar Lang deel aan een etnografiese
expeditie in Afrika, met aanvankelijk geen ander doel dan aan
zichzelf — aan het gevoel van seksuele en intellektuele onmacht — te
ontkomen. Wanneer hij in 1933 terlfgkeert is hij in elk geval een
mythe meer kwijt: dat reizen een uitweg kon zijn. Zijn schriftelijke
zelfanalyse — of, zo men wel, auto-etnografie — komt op gang door
het zien van een tweeluik van Cranach waarop twee vrouwen met
elkaar worden vergeleken, Lucretia die in 510 vOOr Christus zichzelf
met een dolk doodde om de schande van een verkrachting te
ontgaan, en de bijbelse Judith die Holofernes verleidde om hem, ter
wille van Naar yolk, to onthoofden — 'de kuise Lucretia en de
patriottische hoer (...) wissen met bloed de schandvlek van een
geslachtsdaad uit'. Dit schilderij van de gewonde en verwondende
vrouw zuigt reeksen beelden aan: herinneringen aan verwondingen,
geweiddadigheden, bloed, pijn, psychiese kwetsuren.
Een van die herinneringen, getiteld Afgesneden keel, laat zien hoe
hij als jongetje van zes door zijn ouders naar een chirurg wordt
gebracht die hem zonder verdoven van zijn amandelen berooft. Erger
dan de pijn was het bedrog van de ouders die hem hadden
voorgespiegeld dat ze naar het cirkus gingen. `Mijn kijk op het leven
is erdoor gemarkeerd: de wereld zit vol voetangels en klemmen, is
een grote gevangenis of operatiekamer; ik ben op aarde gedoemd te
dienen als proefkonijn, als kanonnevlees, als proof voor
begrafenisondernemers.' Deze konstatering wordt gedaan halverwege
het boek, in het hoofdstuk De kop van Holofernes. Geleidelijk aan
schuift Leiris zichzelf naar voren op het toneel waar de twee door het
bloed met elkaar verbonden vrouwen figureren. Na begonnen te zijn
met een weinig vleiend zelfportret, heeft hij de `metafysika van zijn
jeugd' uiteengezet, waarbij begrippen als dood, ziel, oneindigheid,
buitenwereld, subjekt-objekt, erotiek, aan de hand van reeksen
beelden uit het verleden en uit het onbewuste worden opgediept. De
aanpak doet denken aan die van Walter Benjamin in Einbahnstrasse
en Berliner Kindheit urn Neunzehnhundert, ongeveer in dezelfde tijd
geschreven. De overeenkomst is waarschijnlijk te denken aan het feit
dat beide auteurs voor hun herinneringstechniek bij de psychoanalyse
aansluiten, Benjamin vermoedelijk meer bij de droomuitleg van
Freud, Leiris expliciet bij de studie Zur Psychopathologie des
Alltagslebens over het vergeten, versprekingen, vergissingen.
In tegenstelling tot de gebruikelijke autobiografie is het Leiris bij
zijn associaties niet te doen om een rekonstruktie van feiten uit zijn
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jeugd; zijn levensbeschrijving is niet chronologies opgebouwd, zoals
bijvoorbeeld die van Canetti; hij is zelfs niet eens geinteresseerd in de
ware toedracht van de gebeurtenissen. De tijd van het herinneren, de
tegenwoordige tijd, is belangrijker dan de herinnering of het
herinnerde feit. Elk herinneringsspoor, onverschillig door welk beeld
zichtbaar geworden, leidt tot hetzelfde basispatroon — een gesloten
cirkel, daar het reaktiepatroon dat hem in zijn jeugd is ingeprent
zich blijft herhalen. De cirkel van angst-schuld-seksualiteit. Door een
verhevigde herhaling (verdichting eerder dan rekonstruktie) probeert
hij de ban van het verleden te breken. Deze herbeleving is een poging
om zijn leven te veranderen, ongeacht de prijs die hij ervoor zal
moeten betalen (het effekt van zijn biecht op zijn naaste omgeving).
Dat is bedoeld als Leiris stelt dat zijn boek een daad zou moeten zijn.
Maar tevens wordt het verleden zelf veranderd. Het mes van de
herinneringsoperatie snijdt aan twee kanten: het snijdt de knellende
hand met het verleden door en het snijdt de tijd — of, om met
Leiris zelf te spreken, de dood — de pas of wanneer de schrijver,
volgens eigen spelregels die dienen ter intensivering en kondensering
van de ervaring, er in slaagt situaties die hem destijds ontglipten
alsnog, vertraagd en verbijzonderd, over te doen (ook in de betekenis
van verbeteren en goedmaken).
Hiermee is de strategic van Leiris in dit boek enigszins aangeduid.
Maar het is een andere dan hem aanvankelijk voor ogen heeft gestaan.
In het nawoord van 1946 noemt hij L 'age d'homme een surrealistiese
kollage om te benadrukken dat het om autentiek dokumentair
materiaal gaat dat zijn eigen wetten volgt, die van het toeval
namelijk. 'De waarheid, niets dan de waarheid' wil hij zeggen, zonder
kunstgrepen. Deze opzet wordt echter door de herinneringsexpeditie
feitelijk gelogenstraft. Ten geheel van feiten en beelden als ruwe
bouwmaterialen aandragen, onbewust en zonder mijn
verbeeldingskracht in te schakelen, het tegendeel van een roman in
feite.' De ironie wil dat de beoogde autenticiteit, die gelijk zou staan
aan eenvoud, oprechtheid, direktheid, bereikt wordt door omwegen
en zijwegen in te slaan, door mythologisering en theatralisering, door
een opperste aan gekonstrueerdheid en gekunsteldheid, kortom door
een veelheid aan kunstgrepen en een uiterste aan verbeeldingskracht.
Men zou het de list van het schrijver kunnen noemen. De eenvoud
blijkt een bedrieglijke hulpkonstruktie die slechts uitstel van
exekutie betekent, overgave namelijk aan het schrijfproces. Niet
minder bedrieglijk is trouwens de eerlijkheid, want het risiko van de
bekentenis wordt gedekt door de vergoeding van de vergeving (door
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de lezer). Wanneer immers Leiris weerzinwekkende kanten aan
zichzelf beschrijft is het effekt niet weerzin maar bewondering voor
zijn genadeloze eerlijkheid (die daardoor dus al niet meer echt in zijn
vlees snijdt: het wordt niet over hem gezegd, hij wordt geen objekt).
Wat hij over eerlijkheid, onthulling, biecht en autenticiteit zegt kan
evengoed als bewijs gelden voor de macht van de leugen. Dat bewijs
wordt geleverd door het kontrast tussen de intenties (die niet van
literaire' maar van therapeutiese aard zijn en het feitelijke
herinneringsproces op papier. Hoe naakter de eerlijkheid zich wil
vertonen, hoe meer zij met haar schijnbewegingen verhult. Daardoor
verandert de inhoud van het begrip autenticiteit. In het ontwijken
van gevoelige plekken, in de omzichtige en omslachtige manier
waarop Leiris zijn herinneringsbeelden uitpelt, in zijn
verdedigingsstelsel en de daarmee samenhangende ambivalentie van
zijn uitspraken wordt het patroon van zijn obsessies en van het
reaktiepatroon dat hem door de buitenwereld is opgedrongen,
zichtbaarder dan in welke rechtstreekse uitleg of beschrijving van
de `feiten' ook. In zijn houding bij het schrijven, de (omtrekkende)
bewegingen die hij op papier uitvoert, manifesteert zich de
dwangmatigheid van zijn verleden. Leiris heeft een heel boek nodig
gehad om zich bewust te worden dat het een illusie is te denken
dat hij feiten over zichzelf prijsgeeft; als hij zijn leven vertelt is dat
nooit meer dan een beeld van zichzelf op een gegeven moment.
Vandaar dat, vanaf Biffures, iedere kritiese reflektie op de tekst door
hem zeif al geanticipeerd en geneutraliseerd wordt. Dat behoort tot
de strategie die Leiris met Arena veroverd heeft. Daarin dienen nog
voornamelijk beelden als ontstekingen die een kettingreaktie van
herinnering, analyse en verwerkende herbeleving op gang brengen. In
La regle du jeu maken de beeldraadsels plaats voor taalsituaties en
wordt de taal bron van beleving en herbeleving. Voortaan speelt zijn
leven zich op papier of en de vier delen autobiografie vormen feitelijk
een journaal waarin de schrijver zich stelselmatig, en telkens weer
opnieuw, zijn hele leven probeert toe te eigenen. Zijn autobiografiesprojekt verschilt hierin van de traditionele autobiografie dat Leiris
niet over zichzelf schrijft omdat hij zou geloven iemand te zijn met
een interessant leven of op zijn minst een boeiend verleden.
Integendeel: hij schrijft over zichzelf bij gebrek aan een beter
onderwerp, maar vooral ook om iemand te worden over wie het de
moeite waard is te schrijven.
Arena is vooral belangwekkend, omdat het laat zien hoe een
mislUkte poging om het schrijven voor therapeutiese doeleinden te
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gebruiken de schrijver ertoe gebracht heeft zijn literaire strategie te
bepalen. De geforceerde eenvoud van Arena had slechts tot grotere
verwarring geleid. Het is dan merkwaardig te zien hoe Leiris, wanneer
hij tot het besef gekomen is dat hij zijn doel alleen via een omweg
kan bereiken, alsnog ertoe overgaat, in het hoofdstuk Holofernes als
minnaar, een chronologiese beschrijving te geven van zijn initiatie in
de volwassenheid. Het is de beschrijving van de gemoedsgesteldheid
van de generatie die na de Eerste Wereldoorlog volwassen werd, in een
tijd waar verveling, jazz, excentriek gedrag hoogtij vierden. Wanneer
Leiris zijn mythologies onderzoek opgeeft en een chronologies
verslag van zijn adolescentie begint, is het alsof het boek leegloopt,
hoe interessant zijn beeld van die periode op zich ook moge
zijn. Nog eenmaal wreekt zich de dubbelzinnige opzet van zijn
onderneming: zijn leven wordt een verhaal. Voor zover zijn therapie
geslaagd was, dan met dit dubbelzinnige resultaat `dat ik verstandiger
handel maar ook dat de leegte om mij heen groter is geworden'. Die
leegte zou hij daarna gedurende veertig jaar proberen te vullen door
zijn leven te schrijven.
31 maart 1982
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De droom aan het werk in Polen

Tadeusz Konwicki, Modern droomboek. Uit het pools vertaald door
Esselien 't Hart. (Meulenhoff)
In het begin van het Droomboek van de poolse schrijver Tadeusz
Konwicki (1926) komt iemand bij zijn positieven, wat echter niet
wil zeggen dat hij wakker wordt. Uit de opmerkingen van de
personen rond zijn bed, mensen die in het dal van de zuidpoolse
rivier de Sola wonen, zou men kunnen opmaken dat de man na een
mislukte zelfmoordpoging uit een coma bijkomt. Even goed zou het
zijn aankomst in het dal kunnen zijn, waar hij is heengegaan om een
bepaalde taak te volbrengen, of is het wakker worden uit de
doodsslaap een uitstel van exekutie dat hem gelegenheid geeft orde
op zaken te stellen voor een meer definitief vertrek. Er is evenwel
een heel boek voor nodig om zover te komen, een boek dat zich
afspeelt in een toestand tussen slapen en waken, een bewustzijnstoestand waarin de dromer — mijnheer Paul, de ik-figuur — nog
onderworpen is aan de wetten van het droomrijk maar zich anderzijds
al realiseert dal hij droomt, waardoor het een fraktie van een sekonde
een droom in een droom wordt (als daar niet al een enzovoort bij
past). Pas op het eind van het boek wordt de man echt wakker,
wanneer hij zich in de trein bevindt die hem uit het dal wegvoert: 'En
toen schoot me ineens door het hoofd dat ik dadelijk wakker zou
worden, me zou losrukken uit een benauwde droom, zoals iedereen
die wel eens heeft op een nacht, een droom vol spookbeelden en
fantomen, Harden van dingen die je hebt meegemaakt en verknoeid,
die je hebt verzonnen en die nooit zijn uitgekomen, de droom van
een met bloed bevlekt geheugen, van een koortsig verhit voorgevoel;
dat ik uit die ziedende diepte van de nacht met mijn laatste krachten
op de oever van de werkelijkheid zou kruipen en opstaan voor een
gewone, alledaagse dag met zijn gebruikelijke zorgen, met zijn
dagelijkse arbeid, met zijn zo welbekende, vertrouwde beslommeringen.'
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Zo eindigt de roman. De lezer is dan ongeveer even ver als de
dromer zelf: hij verkeert nog in de ban van de droom die
gebeurtenissen in het heden vermengt met zowel oude als minder
oude herinneringen. Maar inmiddels is hij, door het werk van de
droom, wel z6 ver, dat hij erover kan nadenken wat er door de
droom is aangericht.
Het heden is het Polen van na de oorlog. In het stadje aan de rivier
verschijnt een ploeg werklieden die met de aanleg van een stuwdam
beginnen, begin van het einde voor het stadje, dat onder water zal
verdwijnen. Het verleden is de oorlogstijd. De meeste dalbewoners
zijn, evenals de ik-figuur, afkomstig uit het Oosten, Litouwen (waar
ook Konwicki zelf geboren is). Figuren uit het heden roepen
herinneringen bij de dromer op. Die figuren zijn tevens de
verbindingsfiguren die de herinneringen uit verschillende episoden
met elkaar associeren. De droom zelf kent geen verschil tussen heden
en verleden — net als in de film gebeurt alles op het moment dat de
beelden voor het (geestes)oog verschijnen.
Als jongeman maakte de dromer deel uit van het ondergrondse
Nationale Leger dat tegen de Duitsers vocht, werd eruit gezet als straf
voor al te eigenmachtig optreden, was enige tijd later aangesloten bij
een ondergrondse bende die tegen de Russen streed, en nog later
wordt hij over zijn verleden ondervraagd wanneer hij wil toetreden
tot de kommunistiese partij. (Het doet er eigenlijk weinig toe dat de
schrijver een zelfde oorlogsverleden heeft gehad.) Herhaaldelijk tast
de lezer in het duister omtrent de identiteit van de tegenstander en
van degene die de verzetsstrijder opdrachten geeft en straf oplegt.
Deze onduidelijkheid heeft uiteraard te maken met de ingewikkelde
politieke verhoudingen in deze middeneuropese gebieden tijdens de
Tweede Wereldoorlog; maar het is vooral de droom zelf die een en
ander door elkaar haalt.
Voor de man die achtervolgd wordt door zijn verleden en die alles
wat hem in het heden overkomt en alle mensen met wie hij te maken
krijgt alleen maar kan zien in het licht van dat verleden is het minder
belangrijk wie de strijdende partijen waren, maar gnat het voor alles
om een patroon dat de ene gebeurtenis na de andere, door een
overeenkomst op wezenlijke punters, in zijn geest heeft ingeprent. In
de droom worden die herinneringen opgehaald en zodanig met elkaar
verbonden, dat een ontknoping mogelijk wordt van die ingewikkelde
kluwen waarin hij verstrikt zit.
Wanneer de droom is opgetrokken kan deze ontknoping schematies
ongeveer als volgt worden samengevat: hoe nalef zijn motieven ook
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geweest zijn om toe te treden tot het ondergrondse leger of om
iemand te waarschuwen voor de komst van de litouwse politie (die in
dienst stond van de duitse bezetters), hoe nalef hij wellicht ook
geweest is toen hij verder ging dan zijn opdracht strekte (een duits
konvooi te overvallen en de SS-ers te laten neerschieten) — steeds is
hij door de konsekwentheid van zijn optreden in konflikt gekomen
met de voor hem duistere feitelijke verhoudingen, zodat hij telkens
weer alleen kwam te staan en `een vreemde' werd `onder eigen
mensen'. Het verleden heeft daardoor de vorm van een nachtmerrie
gekregen, een telkens terugkerende droom die hem uit zijn slaap
houdt — een andere formulering voor die toestand tussen slapen en
waken — en hem kwelt met gevoelens van spijt en schuld. Zolang hij
op de vlucht is voor een verleden dat slechts uit fouten en
mislukkingen lijkt te bestaan, stoot hij overal waar hij komt op
datzelfde verleden. In het dal ontmoet hij de voorganger van een
godsdienstige sekte, die biddend op de apokalyps wacht, aangekondigd
door de bouw van de stuwdam en andere voortekenen. De man lijkt
dezelfde epileptikus te zijn die vroeger telkens weer zijn pad kruiste:
de leraar op het gymnasium, de man die hij (tevergeefs) voor de
politie wilde waarschuwen, de man die hij later moest doodschieten
maar gespaard heeft. Dezelfde man zegt hem: leder van ons is op
zoek. En meestal naar hetgeen al ver achter ons ligt' en 'In ieder mens
zul jii degene zien die je kwaad hebt gedaan. Elk gezicht komt je
bekend voor, in elk gezicht vind je de gelaatstrekken weer van het
leed dat je hebt berokkend.'
De dromer zal die cirkel pas doorbreken en het vagevuur van de
herhaling kunnen verlaten, wanneer hij de duivelskring weet te
ontsluiten door een kombinatie die de gebeurtenissen uit het
verleden zodanig rangschikt dat hem de zin van de pijn duidelijk
wordt. Deze zin ontdekt hij in feite pas door vergelijking met de
manier waarop de andere figuren in het dal met het verleden
klaarkomen: de oude vrouw bij wie hij inwoont en voor wie alles
in het dal verbleekt bij het vroegere leven in het Oosten; haar broer
die schriften volschrijft om voor de toekomst de herinnering vast te
leggen aan `wat het menselijk oog is vergeten of zelfs nooit heeft
aanschouwd'; de partizaan met zijn prothese, die een kruidenthee
drinkt om alles te vergeten; de spoorwegopzichter, een voormalige
kommunistiese verzetsstrijder die zoveel jaar na de oorlog nog steeds
een half-mythiese figuur die zich in het bos schuilhoudt bevecht, die
zich bij de feiten neerlegt door te trouwen met Regina, een
winkelierster die tot dat moment haar dromen van mondaine vrouw
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gekoesterd heeft; graaf Patz die zijn verleden korrigeert door zich een
proletariese afkomst aan te meten; de partijsekretaris Sjafir die
ondanks alles in een eenvoudige waarheid van goedheid in de mens
gelooft en, gelukkig voor hem, sterft. Stuk voor stuk tonen deze
mensen hem een levensles. Die van graaf Patz is het meest ironies:
hij is aan alles ontsnapt door onder te duiken in het statisties
gemiddelde ('ik heb er niets mee gewonnen, maar ook niets mee
verloren') en slaapt dan ook de droomloze slaap der onschuldigen.
Voor de anderen is de dromer een zieke — ziek is de
buitenstaander die de normen van de normaliteit niet wenst te
aanvaarden; een ziekte is het verlangen naar meer, de pijn en spijt
ten gevolge van gemiste kansen. De ziekte van de dromer bereikt zijn
krisis wanneer hij zich door de in paniek geraakte volgelingen van de
sekteleider als een soort Jonas behandeld ziet: hij is de oorzaak van
alles; alles is door hem begonnen, meldt hem Ronnie die `als een
slaapwandelaar' traag rondsluipt en onverwacht overal opduikt, een
bode tussen de gewone wereld en de andere wereld van de droom. De
gewelddadige aktie van de inwoners tegen de dromer en zijn
geestverwant Sjafir is het meest expliciet een droom in de droom. Na
die krisis weet hij zeker dat zijn weg een andere is dan die van de
anderen: wanneer hij in het verleden door zijn daden alleen kwam te
staan heeft hij dat steeds als schuld ervaren, nu breekt bij hem het
besef door dat de enige weg voor hem is: alleen verder te gaan.
Dit is waarschijnlijk de kern van het Droomboek. Onvrede met het
bestaan en spijt leiden, als blind ressentiment, tot massapsychose en
hysteriese angst — getuige het gedrag van de anderen tegenover de
stuwdam. Voor het individu is dezelfde onvrede, mits bewust
gemaakt, een zinvollere beweegreden dan de beschamende aanvaarding
van de zogenaamde voldongen feiten. Trouw zijn aan zichzelf — deze
moraal wordt door Konwicki aan de grenzen van het afzonderlijke
individu gebonden. Zodra diezelfde moraal zich tot anderen uitstrekt
wordt ze moralisme, of, zoals graaf Patz het in de roman formuleert:
'En jullie kunnen niet inslapen. (...) Want jullie zijn ziek, besmet.
Jullie moesten zo nodig de wereld verbeteren, de mensen gelukkig
maken (...) En wie heeft er eigenlijk om gevraagd, wie heeft uw
bereidvaardigheid en uw ijver nodig? Waarom moest u zo nodig met
alle geweld verbeteren als niemand u geroepen had, hartstochtelijke
wereldverbeteraar? Wat zitten jullie te snotteren, waarom duwen jullie
me je stompen hier onder mijn neus, wat hebben jullie je lot te
verwensen, dat jullie zelf hebben uitgekozen tegen de mensen in.'
Het is een moraal die zich afzet tegen een moralisme dat als een
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tank over alien heenrolt; en onvermijdelijk is het een moraal die
iemand tot eenzaamheid verdoemt. Maar een zin op de voorlaatste
pagina maakt al duidelijk dat Konwicki deze `oplossing' die de droom
uit de herinneringen heeft gepeld, allerminst van tegenstrijdigheden
heeft ontdaan: `Ik draaide me om zodat ik vooruit reed, ik stond met
mijn rug naar het stadje en het dal. 1k wilde niets zien, ik wilde niets
onthouden.' Deze houding kost het een en ander, zeker als men de
beschrijving van het stadje en het dal letterlijk neemt, namelijk als die
van een plaats (Polen) waar de verschillende tijdslagen zich tot in het
heden doen gelden, bezaaid met graven, een stadje waar allerlei
mensen van verschillend geloof en taal terecht zijn gekomen zonder
ooit een geheel te zijn geworden, een plaats die meermalen is
verwoest, kortom een tranendal. De ironie van de geschiedenis wil
dat de stuwdam die het einde van het stadje betekent, ontworpen is
door een stel jonge ingenieurs die uit de streek zelf afkomstig zijn,
`zij hebben met hun kennis van de loop van de rivier en van de
samenstelling van de bodem alle instanties weten te overtuigen van
die noodzaak'.
Op meer plaatsen neemt het droomboek satiriese vormen aan.
Uitgesproken satiries is een recenter boek van Konwicki — Modern
droomboek is van 1963 — de roman De kleine apocalyps (vorig jaar
in vertaling uitgekomen bij Bert Bakker), over de zelfverbranding van
een schrijver op de zoveelste nationale feestdag van Polen, wanneer
de hoge poolse en russiese autoriteiten het Gebouw van de Partij
verlaten. Maar ook in deze roman speelt de droom een belangrijke
rol: `Ja, die eigendunk van anderen overmant me, demobiliseert me,
teistert me als een ziekte. Iedereen.is ergens wel tevreden met de
plaats die het lot en de keten van zijn genen hem hebben aangewezen.
Ze zullen netjes doen wat de Grote Entropie hun opdraagt. Maar ik
ben kwaad op mijn lot, op mijn beperkingen, op Onze Lieve Heer.
1k verlang naar iets dat ik niet kan krijgen. 1k droom van iets dat
niet zal zijn.' De droom van het verzet wordt dus meer gevoed door
afschuw van het verleden en zijn vervolg in het heden dan door
vrome wensen.
28 juli 1982
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Kommentaren

De VPRO, een omroep van de zoete inval

1k heb geen studie gemaakt van het omroepwezen, ik ben niet
afgestudeerd op de VPRO, ik ben niet eens afgestudeerd, ik heb noch
het totale programma noch een bepaald onderdeel ervan geanalyseerd,
ik heb geen vrienden zitten bij de VPRO, ik ben geen lid, geen trouw
kijker of luisteraar. 1k ben een passant, zoals de meeste anderen.
Sommige programma's vind ik aardig, sommige minder, zelfs de
betere houden op waar ik zou willen dat ze begonnen. Eigenlijk heb
ik geen boodschap aan de VPRO. Een bescheiden uitgangspunt. Als
ik daarom, desgevraagd, toch iets wil zeggen is het om dit ontbreken
van affiniteit toe te lichten. Er moeten redenen voor zijn, anderen
zullen ze wellicht vooroordelen noemen. We zullen zien.
Opvallend aan de VPRO is, globaal gezien, dat er de meest
uiteenlopende programma's aan elkaar geplakt worden en het toch
een omroep is die het duidelijkst herkenbaar is (een agitpropgemeente als de EO misschien uitgezonderd). De vraag is trouwens of •
dit gevarieerde programma, wanneer de VPRO over de hoeveelheid
zendtijd van een A-omroep zou beschikken, nog zo herkenbaar zou
zijn. Vaak is het alleen de omlijsting die een uitzending de VPROkleur geeft; voor de radio betekent dit systematies een luiekontenteneur die aangeeft dat het bij voorbaat al niet zo nodig hoeft. Het is
— zoals diverse programma's die van elders komen of naar andere
omroepen verhuisd zijn illustreren — meer het uniform dan de
inhoud die van een uitzending een typies VPRO-produkt maakt.
Wanneer iemand probeert dit `typiese' uit de doeken te doen,
komt er bijna onvermijdelijk, zoals in een profiel van de VPRO in
Hollands Diep (197 6/ 4), het volgende uit (over een portret van
Aantjes door Hans Verhagen in Machiavelli): Waarom bij het
aanschouwen van de eerste beelden al een typisch VPRO-programma?
Niet de politicus Aantjes, maar Wim zelf: of zijn evangelie liefde
betekent, of zijn god een negerin zou kunnen zijn en of hij, electrisch
scherend, moeite heeft met een zware baard. Een portret dat bijblijft
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omdat Verhagen vragen stelt die deels triviaal zijn, deels dieptefilosofisch en die Aantjes zowel ontwortelen als vermenselijken .zodat
zelfs de aandoenlijkheid een kans krijgt. De camera kent dit
specifieke proces en ageert even onverwacht als Verhagen zijn vragen
stelt. De montage gaat over de geijkte grenzen (zowel stilistisch als
associatief); onder de beelden zit contrasterende, electronische
muziek. Kortom: een VPRO-programma.' Er wordt niet bij vermeld
dat Aantjes in die weken al voor de derde keer in beeld verscheen,
telkens als mens, (dus) telkens even aandoenlijk, omdat hij nu
eenmaal bekend staat als een eerlijk man met gewassen handen in de
vuile politiek. De vragen waren het tegendeel van onverwacht;
verrassend zouden vragen geweest zijn die het feit op de korrel
namen dat eerlijkheid en menselijkheid kennelijk zeer goed
akkorderen met een konservatieve politiek. De mens achter de
politikus biedt de mogelijkheid om te zwijgen over de realiteit, de
opdringerige realiteit van een machtig reaktionair-politiek blok: de
christendemokraten. Inhoudelijk is er bij nadere beschouwing
nauwelijks verschil tussen het dieptefilosofiese portret door Verhagen
geensceneerd en het gelikkebaard aan Aantjes door Sonja Barend.
Typerend is alleen. de muziek en de verstrooide, zo men wil
ontspannen rondkijkende kamera in afwachting van het saillante
detail.
In de typering van Hollands Diep worden alleen de attributen van
de VPRO-journalistiek opgesomd, de tastorganen van een mentaliteit.
Het eigen gezicht is een mentaliteit (binnenkant= buitenkant), daar
komen alle karakteriseringen van VPRO-funktionarissen en
aanverwanten telkens weer op neer.
Geen normaal mens zou zwevender, nietszeggender termen kunnen
bedenken dan die door VPRO-vertegenwoordigers in de mond
worden genomen wanneer zij zich verplicht voelen aan te geven hoe
zij de positie van de VPRO zien. Ik kan me nog voorstellen dat in
antwoord op reakties die niets anders beogen dan de VPRO de nek
om te draaien, tegenover het publiek en zijn overheid georeerd wordt
over `grensverkennende en -verleggende programma's'. Dat klinkt
mooi, dat Is ook mooi, want experimenten moeten er zijn, op zijn
tijd, en het betekent gelukkig niets, tenminste niets anders en niets
meer dan degene die deze bezweringen gebruikt wil. Gemeenplaatsen
zijn er onder andere om jezelf te beschermen. Jets anders wordt het
wanneer er, om de VPRO-mentaliteit, dat unieke ding, te definieren,
uitsluitend termen gehanteerd worden waarmee men letterlijk alle
kanten uit kan. Al sprokkelend kom ik al snel tot het volgende rijtje
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epitheta (in het aangehaalde Hollands Diep profiel alleen al zo'n stuk
of zes): `een aardige, dwarsliggende omroep'. `makersomroep',
`krities-verkennend', `dekonditionerend', `kontroversieer, 'open',
`progressier, `flexibel', `nieuwsgierig, `ondogmaties', `ongebonden',
de VPRO heeft een `anti-hierarchiese aanpak', bezit een `grenzeloze
nieuwsgierigheid naar menselijke aspekten', wil `mensen aan het
denken zetten', 'de kenniskloof dichten', en daartoe gaat men
`schilderachtig, beschrijvend, observerend' te werk. Vaag? Ja, maar
wat dan nog, het gaat bij een omroep niet om verhaaltjes voor de
vaak maar om programma's.
Over de VPRO jets willen zeggen door een programma bij de kop te
pakken is niet mogelijk, omdat ter weerlegging van elke
onwelgevallige konklusie altijd naar een ander programma verwezen
kan worden, soms zelfs terecht; en wordt er lets over
televisieprogramma's gezegd, dan kan naar de radio worden
doorverwezen. Voor elke opmerking die kritiek inhoudt is een
uitvlucht voorradig; een allegaartje krijgt body en ruggegraat door
het een flexibel programmabeleid te noemen. leder programma
bepaalt het gezicht van de VPRO, dat is de openheid, maar op een
of andere manier (en het gaat er juist om op welke manier) past het
naadloos in de VPRO-bent. Wil men jets meer van deze orkestratie
begrijpen dan kan men nauwelijks bij afzonderlijke uitzendingen
terecht, maar moet men het eerst gaan zoeken bij het beleid, de preof intenties van de VPRO. Het is immers onzinnig aan de VPRO
eisen te stellen alsof ze een socialistiese omroep is, dat is ze niet en
dat wil ze ook niet zijn.
In feite wordt dit gedaan door Bardoel en Vasterman, twee
sociologen die een studie van ongeveer 500 pagina's schreven over de
VPRO . 1 In een reaktie hierop schrijven Haasbroek en Kooyman dan
ook prompt: `Als Bardoel en Vasterman menen dat de grote
vrijblijvendheid alleen geslecht kan worden wanneer de VPRO zou
beschikken over een "koherente maatschappijvisie", dan zijn we
gauw uitgepraat. Laten we hen gauw uit de droom helpen: de VPRO
is geen links-socialistische omroep. Ze zal dat niet zijn, ze wil dat
niet zijn en ze is dat nooit geweest. Essentieel voor de VPRO is altijd
geweest dat ze eerder programmeerde vanuit een mentaliteit, dan
vanuit een ideologie, eerder vanuit een kritische tolerantie jegens
-

1. J. Bardoel, P. Vasterman, Progressiviteit in de omroep. VPRO's `namens'; een
experiment met solidaire journalistiek. Doktoraalskriptie sociologie. Nijmegen
1975. Zie voor een samenvatting De Groene Amsterdammer, 1 januari 1976.
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verschillende levensbeschouwingen dan vanuit de verstikkende
zekerheid van de eigen leer.' Niet alleen de hier geformuleerde
tegenstelling keert steeds terug (mentaliteit versus Ideologie,
tolerantie versus dogmatisme), ook de wijze waarop zij wordt
verwoord.
Kenmerkend voor zowat alle verklaringen van de kant van de
VPRO van eigen doen en laten is, dat ze bij voorkeur negatief,
afbakenend worden geformuleerd. Maar hou je hart vast wanneer dat
eens niet het geval is: 'De (doelstellingen) zijn, het bevrijden van
mensen uit benauwende konditioneringen, het losmaken van mensen
uit kodes, die hun leven alleen maar ongelukkig maken en die ze
voeren naar onwaarachtigheid en dubbele moraal. Het afrekenen
met vooroordelen en stereotypen behoort heel duidelijk tot de
doelstelling van de VPRO. We hopen daarmee te kunnen bijdragen
tot het menselijk geluk.' (Kleywegt in De Volkskrant). Liever dan dit
soort sluipwindjes op te snuiven, wil ik bij wijze van voorbeeld een
artikel van Hofland aanhalen, waarin negatieve definities een zeer
positieve strekking krijgen. Het artikel gaat weliswaar over 'De
nieuwe journalistiek' (Haagse Post, 1 maart 1975) en Hofland is niet
een officiele VPRO-spreekbuis. Toch meen ik het stuk te mogen
beschouwen als een programma-verklaring, omdat in het artikel
zowel amusementsprogramma's als journalistieke programma's van de
VPRO uitstekende voorbeelden van 'de nieuwe journalistiek' worden
genoemd, omdat in dit artikel het een en ander bij elkaar gezet is
wat over het algemeen alleen maar in de vorm van losse statements
te vinden is (het is inmiddels duidelijk dat de VPRO zich niet graag
vastlegt), en tenslotte omdat Hofland zo langzamerhand de
woordvoerder lijkt te zijn geworden van alles en nog wat dat los en
niet vast zit, dus van de `mentaliteit' waartoe zowel de VPRO
behoort als een Haagse Post waarin Hofland als kolumnist optreedt.
Gekonfronteerd met het pseudonieuws van de traditionele media,
die alleen maar gestandaardiseerde `feiten' kunnen spuien en volstrekt
onmachtig staan tegenover de komplexiteit van de hedendaagse
werkelijkheid (`een pre-fascistische situatie') vraagt Hofland zich af,
of een andere vorm van berichtgeving, `nieuwe journalistiek', kan
ontkomen aan de gebruikelijke politieke funktie van de media,
namelijk 'het bevestigen van de status quo'. Zijn definitie luidt als
volgt: 'Nieuwe journalistiek is geen programma, niet de uitdrukking
van een politieke wil. Er is geen "maatschappijbeeld" aan verbonden,
en er is geen orgaan of een vereniging waar men zich op de beoefening
toelegt. Nieuwe journalistiek is een term met wisselende inhoud, op
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zijn best een manier om de mensen iets te laten zien zoals ze nog
nooit gezien hebben, en tegelijkertijd een aanwijzing, een handleiding
tot een andere norm van waarnemen. Wie "nieuwe journalistiek"
schrijft, is misschien herkenbaar aan het feit dat hij zich niet, door
een automatische zelfbeperking, verantwoordelijk toont voor "een
goede gang van zaken". Voor dergelijke disciplines, van links of van
rechts, is hij onverschillig; hij beoefent zijn vak a-politiek, dus zonder
relatie tot vooropgestelde bedoelingen en resultaten. Iedere nieuwe
weergave van de werkelijkheid baart opzien, veroorzaakt sensatie en
schandaal.' Precies, dit is een programma, de uitdrukking van een
politieke stellingname, en er is een maatschappelijk beeld aan
verbonden, er Is Oak een orgaan en een vereniging waar men deze
journalistiek beoefent.
Interessant is verder wat Hofland over de methoden van deze
journalistiek vertelt, temeer daar over de technieken van de
ouderwetse vrije media gezegd wordt dat ze te beperkt en te passief
zijn. Eerst wordt zijn eigen inmiddels wat krakkemikkig stokpaardje
van stal gehaald: 'Er is een bestanddeel van de werkelijkheid, een deel
dat de mensen direct aangaat, de onofficiele achterkant, het
chaotische en bizarre deel, de werkelijkheid van de werkelijkheid,
die met de gebruikelijke middelen nooit aan het daglicht kan worden
gebracht.' Onder de tegels vindt men de essentie, de verborgen of
geheimgehouden werkelijkheid. En hoe ontdekt men deze
verwaarloosde achterplatjes van de werkelijkheid (alsof verschijnselen
een voor- en een achterpand hebben)? Met-behulp van 'de technieken
van het realisme', zowaar zelfs sociaal-realisme genoemd (hopelijk
niet verward met socialisties realisme). Hofland ontleent aan New
Journalism van Tom Wolfe vier middelen om `direktheid',
`rneeslependheid' en `emotionele betrokkenheid' te bereiken: het
vertellen in taferelen (a), met boeiende dialogen (b), in het perspektief
van een bepaald personage (c), met details die symbolies zijn voor de
situatie (d). Hofland herkent deze middelen in een aantal VPROprogramma's, zoals Het gat van Nederland, Berichten uit de
samenleving, de film Vastberaden maar soepel en met mate (een
produkt van Hofland zelf), Machiavelli en Landgenoten: `Ze hebben
de "directheid" en de "concrete werkelijkheid" (...) ze zijn pijnlijk
zorgvuldig in het detail en even zuinig met een oordeel. Ze lokken uit
tot identificatie in de zin van emotionele deelneming, en zo
ontkomen ze aan de machteloosheid die de orthodoxe journalistiek
kenmerkt (...). De uitkomst van de reportage wordt voorgeschreven
door het onderwerp en geinterpreteerd door de lezer, niet door de
journalist.'
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Laat ik Hoflands opmerkingen over nieuwe journalistiek geleden
volgens het gebruikelijke kommunikatieschema zender — boodschap
— ontvanger, een trias die nooit gedeugd heeft: 1. De schrijver/
journalist vermijdt zoveel mogelijk ieder oordeel, laat personen,
situaties en feiten voor zichzelf spreken, bewaart afstand, is
onafhankelijk ten opzichte van links en van rechts. 2. De informatie:
een ongewone werkelijkheid die frappeert, en in staat is 3. het
publiek `uit te lokken tot identificatie in de zin van emotionele
deelneming'. De kneep zit 'm in twee: Hofland laat in het midden
of het bericht interessant is omdat het een tot dusver ongekende
werkelijkheid onthult (al snap ik dan niet waarom dit per se 'het
chaotische en bizarre' deel van de werkelijkheid zou zijn) of omdat
de weergave `nieuw', `onorthodox', `anders' is — zijn beschrijving
doet het laatste vermoeden. In dat geval duikt er een merkwaardige
maar veelzeggende figuur op. Wanneer de berichten van de nieuwe
journalistiek tot identifikatie weten te verlokken, is dit niet direkt
een `emotionele betrokkenheid' bij de gebeurtenissen en feiten, maar
identifikatie met de blik van de verslaggever. Deze heeft echter, zegt
hij, geen vooropgezette bedoeling of oordeel, hij spreekt uitsluitend
via een bepaald personage en via de feiten, hoewel deze pas
interessant geworden zijn door de anders ingestelde waarneming. Die
blik echter wordt blijkbaar weer voorgeschreven door de feiten. Een
kromme redenering loopt, als ze wordt volgehouden, onvermijdelijk
in een cirkelredenering uit. Rechtgetrokken staat er niets anders dan
dat het publiek zich identificeert met de blik, dat is de zienswijze
van de schrijver/journalist. Ze wordt alleen niet uitgesproken, zodat
de schijn kan worden opgehouden dat de lezer/kijker zelf een oordeel
vormt. Alles bij elkaar bestaat het nieuwe van de nieuwe journalistiek
alleen uit anders zien, waarbij niet eens duidelijk is hoe anders.
Neem in dit verband de Amerika-manie van de VITRO. Op zichzelf
is het niet verwonderlijk dat mensen, die al jaren aan het bewijs
werken dat het kneuterige Nederland van Ot & Sien te onbelangrijk
en te onooglijk is om — vanuit een vogelperspektief, ontstegen aan
disciplines van links en van rechts serieus te nemen, gefascineerd
worden door het grootste of althans machtigste land ter wereld. Wat
hebben ze er te zoeken? Zijn het soms de dingen die illustreren
waarin een groot land klein kan zijn, zodat we op vertrouwd terrein
blijven? Daarna kan dezelfde perspektief-truc worden toegepast om
te laten zien waarin dit land uiteindelijk toch weer groot, ditmaal
echt groot kan zijn. En dat is, je zou het niet geloven wanneer je
het niet regelmatig zag opgevoerd, in de allereerste plaats het
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rektificerende geweten in de gedaante van individuele, onafhankelijke
onthullers. I. F. Stone en de Watergate-journalisten zijn devotieobjekten geworden. De VS bestaan 200 jaar, de VPRO 50 jaar, toch
lijkt het verschil steeds kleiner te worden tussen het sprookjesland
van de ongekende mogelijkheden en de verdedigers van de andere,
onorthodoxe, ongebonden blik. Deze blik is een houding, een
mentaliteit, en de kamera is er het meegaande verlengstuk van. Het
realistiese middel van de `symboliese details' waar Hofland het over
heeft levert een komplete kamerastijl op.
De negentiende-eeuwse roman was gebaseerd op een beeld van de
wereld als een bontgeschakeerd landschap waarin de verschillende
onderdelen sterk van elkaar konden verschillen zonder dat hierdoor
de harmonie van het geheel wezenlijk werd aangetast. De auteur
zag uit over deze wereld, zijn techniek berustte op almacht. De
grap is nu dat de omschrijving die Hofland geeft van de nieuwe
journalistiek, naar de letter genomen, evengoed van toepassing is
op de meeste televisieseries. Ook die worden uitgemolken op het
stramien van de negentiende-eeuwse serie-roman. Zo onorthodox
blijkt de blik van de nieuwe journalistiek dus niet te zijn. In
Machiavelli worden alle vier door Hofland genoemde middelen
gebruikt. Het verhaal (en men mag iedere aflevering zien als een
variant van het histories verhaal: machtsmisbruik en korruptie zijn
van alle tijden) wordt in taferelen verteld: zoveel onderwerpen,
evenzoveel verwisselbare scenes, waar ter wereld ze zich ook afspelen.
Boeiende dialogen: verrassende vragen in de interviews. Niet de
verslaggever is de verteller, nee hij gaat op in een bepaald
personage. Een aktualiteit of problematiek wordt in beeld gebracht
door middel van een persoon, en wel zodanig dat vaak alleen de
speciale (bijzondere = spektakulaire) eigenschappen van die
persoon zichtbaar worden, terwij1 de zaak waar het om gaat verdwijnt
of gereduceerd wordt tot dekor. 'Het bericht herwint zijn menselijk
aspekt', een dergelijke uitspraak gaat voorbij aan de vraag of
menselijke aspekten bij een aantal gebeurtenissen of processes niet
volstrekt sekundair geworden zijn. Vermenselijking is vertekening
wanneer systematies het individuele aspekt in de politieke, sociale
aktualiteit wordt benadrukt en even systematies georganiseerde
politieke en sociale bewegingen worden verdonkeremaand.
Het vierde middel: details die symbolies zijn voor de situatie. Dat
veronderstelt een begrip van de situatie; wordt dit niet expliciet
gemaakt, dan is elk detail louter suggestie van begrip, met alleen
prikkel-waarde.
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Hoewel Hofland zelf opmerkt dat het de middelen van de
negentiende-eeuwse realistiese roman zijn en dat de methode (om
afwijkende afbeeldingen van de werkelijkheid te geven) al veel eerder
in de kunst is toegepast, verbindt hij hiervan geen enkele
konsekwentie voor zijn interpretatie, terwijl hij nota bene van de
nieuwe journalistiek zegt, dat ze deze middelen weer hanteert vanuit
de onmacht om greep te krijgen op een komplexe maatschappelijke
werkelijkheid. Zoals voor Hofland politiek een aparte
maatschappelijke sektor is, zo is ook de journalistiek een autonome
instelling — op die onrealistiese vooronderstelling is zijn hele
redenering gebaseerd.
De versimpeling die deze journalistiek van de onorthodoxe blik
inhoudt (methode: kijk Of ergens anders naar, een andere kant uit,
of kijk er anders naar) is regressief. De ware proporties hiervan
worden aangeduid door de nadruk op het a politieke perspektief
dat 'de grondslag kan zijn voor een politieke reportage waarin meer
en verder gezien wordt dan in datgene wat de beroepscommentator
doorgaans aflevert'. Boven werd al aangehaald wat a-politiek
betekent: ongebondenheid. Ook al zo'n negentiende-eeuwse illusie:
de journalist/schrijver als on- of zelfs bovenpartijdige toeschouwer/
voyeur. Hier krijgen de telkens weer opgehoeste begrippen als
onafhankelijk, observerend, nieuwsgierig, schilderachtig, signalerend,
duidelijker kontouren. In de praktijk van de typiese
VPRO-programma's staan ze voor een nieuwsgierige, ongeinteresseerde
blik, waarbij het ongewone detail, omdat men eigenlijk niets
speciaals wil weten, sprekender heet te zijn dan wat er gebeurt of
gezegd wordt. Voor het geheel van programma's betekent deze
a-politieke houding: willekeur in de keuze van onderwerpen. De
tegenstellingen tussen diverse programma's (de serie over het
Midden-Oosten, de Herodotus-kluchten, de Amerika-programma's,
Landgenoten, de marathon-eetshow) worden geneutraliseerd door
een saus van progressiviteit. Maar wanneer het a-politieke als
programmaties uitgangspunt op de VPRO van toepassing is, mag
men zich afvragen: vooruitstrevend, welke kant uit? Op deze vraag
volgt meestal zwijgen of nonsens.
In bijna alle positieve of afwerende karakteristieken die
VPRO-medewerkers van hun bedrijf geven zit elastiek. Waar Bardoel
en Vasterman, die de VPRO lange tijd van nabij bestudeerd hebben,
dan ook op uitgegleden zijn is deze glibberigheid. Aan de kritiese
tolerantie komt onmiddellijk een eind wanneer gevraagd wordt,
achter deze schijnbewegende benamingen te voorschijn te komen. De
-
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vraag alleen al waar men precies denkt te staan, in welk breder
perspektief men werkt, wordt uitgelegd als het opgelegd krijgen van
een ideologie.
Helaas maken Bardoel en Vasterman enkele principiele
gedachtenfouten in hun analyse. De VPRO-programmamakers
hebben geen organisatoriese band met maatschappelijke bewegingen
omdat ze een onafhankelijk beleid hebben. Omdat ze autonoom
werken verkeren ze in een maatschappelijk isolement. Omdat ze
zoveel waarde hechten aan vormtechniese aspekten, aan de esthetiek,
is hun doelstelling inhoudsloos. Omdat hun werkwijze afstandelijk
is kunnen ze niet konkreet definieren voor welk publiek ze bezig
zijn. Omdat ze hoofdzakelijk door de Intellektuele toplaag' bekeken
worden zijn ze elitair en marginaal. 1k voel er weinig voor op deze
kortsluitende logika in te gaan. Op onderdelen is hun kritiek zinnig
en terecht, maar een groot aantal vooronderstellingen is niet
gefundeerd, de tegenstelling bijvoorbeeld tussen gerichtheid op effekt,
op politiek nut en aandacht voor vorm en techniek, de tegenstelling
tussen politieke gerichtheid en zelfstandigheid. Vooral dit laatste is
een centraal punt. Telkens komt in dat verband de `doelgroep'
opdraven, al of niet met een `konkrete' pet op. Een enkele keer
wordt ze aangeduid met een vaag omschreven klassebegrip.
Er blijken met `doelgroep' twee zeer verschillende zaken door
elkaar gehaald te worden. In de genoemde studie gaat het vooral om
de `doelgroep' als onderwerp van programma's; vagelijk kan men er
uit opmaken dat dezelfde groep ook het publiek behoort te zijn
waarop het programma wordt afgestemd. Dat komt neer op een
gesloten cirkuit, daarvoor is er kabeltelevisie. En zelfs die is niet
nodig, want houden Tros, Avro, NCRV en KRO al niet jaren hun
eigen doelgroep in ere? De groep die bij de opnamen zit is immers
dezelfde als de groep die naar het programma kijkt. Het hele
geleuter over doelgroepen komt niet boven een kortzichtige
basis-romantiek uit, waarbij gevoeglijk gezwegen wordt over de aard
van de (direkte) behoeften waar de programma's op moeten
aansluiten. Overigens is de term `doelgroep' alleen daarom al
ondeugdelijk, omdat ze tot de klassieke kategorieen behoort
waarmee het marktonderzoek van de media-industrie opereett. Dat
zou een waarschuwing moeten zijn.
De kritiek van Bardoel en Vasterman maakt de VPRO te groot.
Een (kleine) omroep is geen politieke organisatie. Bovendien is het
in de huidige nederlandse situatie niet opportuun, van een medium
te vragen zijn zelfstandigheid op te geven ten behoeve van een
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nauwelijks te definieren organisatoriese verbinding. 1k zou van de
VPRO ook geen standpuntverklaring willen vragen, er nog van
afgezien dat al te voorspellen is wat eruit komt. Wel mag men van
haar vragen, eindelijk eens uit te leggen wat de progressiviteit
inhoudt die zij zichzelf toekent. In het huidige restauratieve klimaat
is dat een noodzaak. Wanneer van de politiek een aparte kategorie
gemaakt wordt, zoals Hofland doet, en wanneer de illusie gekoesterd
wordt dat een journalist boven de maatschappelijke verhoudingen
staat, betekent dit in de praktijk, ook in een omroeppraktijk, dat aan
de depolitisering wordt meegewerkt, ongeacht of dit bewust gebeurt
of niet. Het is onvoldoende alleen te signaleren hoe de werkelijkheid
er uitziet, zeker wanneer deze wordt beperkt tot fukraak, louter
om het spektakulaire geselekteerde `achterkanten' van de
werkelijkheid. Een politiek gerichte journalistiek moet laten zien hoe
iets in elkaar zit, hoe iets werkt, en vooral: waarom het zo werkt en,
als het mogelijk is, of het anders kan.
En het zou een opluchting betekenen als het eens uit zou zijn met
het gemakzuchtige maniertje, politieke gerichtheid onmiddellijk te
vereenzelvigen met propaganda, en een visie op de maatschappij met
een dogmatiese `eigen leer'. 1k ken geen meer rigide en dogmatiese
houding dan het absolute relativisme en de fatalistiese resignatie
waarmee zo menige VPRO-klant of aanverwant zich siert of. wapent.
mei 1976
Verschenen in: Ad Kooymans, Max van Rooy, De potentie van een dwerg.
Amsterdam (Contact) 1976.
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Tegen kunst als politiek-religieuze katechismus

Klaas Wellinga spreekt in zijn recensie (De Groene, 16 november 1977)
van Octaeder, een n i euwe verhalenbundel van Cortazar, de wens uit
dat de auteur inmiddels anders is gaan denken over het probleem
politiek-literatuur dan in het essay dat in 1970 naar aanleiding van een
ronde-tafelgesprek geschreven werd en dat aan deze verhalenbundel
is toegevoegd. Getuige Boek voor Manuel (1973) en Octaeder (1974)
denkt Cortazar er nog steeds zo over: revolutionaire literatuur kan
niet geschreven worden op bestelling en haar funktie is niet die van
een politieke didaktiek omdat daarvoor effektievere media zijn, maar
het `exploreren van nieuwe en moeilijke wegen'. 'Want onze
revolutionaire taal, of het nu gaat om redevoeringen, journalistiek
of literatuur, zit nog vol vergane lijken van een voze
maatschappelijke orde. We blijven maar praten over vandaag en
morgen in de taal van gisteren.'
Wellinga doet in zijn bespreking weinig meer dan zich aansluiten
bij de kritici tegen wie Cortazar zich in die diskussie richtte, de
sektariers zoals hij ze noemde, die uit onwetendheid over het proces
van het schrijven voortdurend hameren op het `funktionele' van de
literatuur, de kritikus die, zodra een boek geschreven wordt `zonder
een voor hem ondubbelzinnige "inhoud" of in een moeilijke taal,
het onmiddellijk heeft over verraad, escapisme en meer van dat soort
aantijgingen'. Cortazar verzette zich tegen 'de zelfgenoegzaamheid
van degene die schrijvers voor wil schrijven hoe ze zich moeten
opstellen en wat ze moeten produceren'. Wellinga komt met dezelfde
verwijten en eisen als de kritici in 1970. Lezers van deze bespreking
kan ik het beste aanraden het boek zelf ter hand te nemen en de
argumenten van Cortazar te lezen. Niet voor niets noemde Cortazar
het `een dialoog tussen doven'; de kritici die van de schrijver een
boodschappenjongen van de revolutie willen maken weten niet
waarover ze het hebben. Voor zover ze de literatuur overschatten
komt dat omdat ze aan het verkeerde adres zijn, voor zover ze haar
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onderschatten komt dat omdat ze denken dat de taal een neutraal,
transparant medium is, waardoorheen de ware werkelijkheid
zichtbaar wordt. De konkrete realiteit legt de schrijver beperkingen
op wat betreft thematiek en taalgebruik, stelt Wellinga. Maar de
hele roman Boek voor Manuel gaat daarover, zij het dat de
verhouding tussen literatuur (moderne kunst) en politieke
werkelijkheid daar als probleem gesteld wordt, terwij1Wellinga het
als een uitgemaakte zaak beschouwt dat de realiteit aan de schrijver
de wet voorschrijft. Wellinga noemt die roman, waarin Cortazar
uitdrukkelijk zijn literaire werk wilde verbinden met de
latijnsamerikaanse problemen, een mislukte poging, terwij1 het boek
gaat over de mislukking van een romanties gelnspireerd politiek
aktivisme van intellektuelen — een klein verschil. Wellinga maakt
vaker gebruik van dat soort minimale verschillen met maximale
gevolgen. Zo heet literatuur die niet direkt over de sociaal-politieke
realiteit gaat, over `algemeen menselijke problemen' te handelen. Dat
wordt gezegd van alle fantastiese literatuur die niet werkt met
herkenbaarheden. Algemeen menselijk, wat dat ook moge betekenen,
wordt meteen geassocieerd met eskapisme. Het politieke gehalte en
de progressieve funktie van literatuur worden door Wellinga
uitsluitend afgemeten aan de expliciete inhoud, de maatstaf daarvoor
is: of de thematiek onmiddellijk aansluit bij — in dit geval — de
zuidamerikaanse realiteit. Wat hier gebeurt is feitelijk, dat een
politieke esthetiek, die zich rekenschap geeft van haar esthetiese
mogelijkheden en noodzaken, plaats moet maken voor een ethiek
waarvoor alleen het standpunt telt.
Ten aanzien van Cortazar leidt dit tot de eis dat hij zijn thematiek
dient te beperken tot de problemen die op dit moment in
Zuid-Amerika aan de orde zijn. Alsof Cortazars romans over de in
den vreemde dolende intellektuelen geen reeel probleem behandelen,
alsof het werken aan nieuwe middelen van bewustzijn, kommunikatie,
ervaring en verbeelding overbodige luxe is. Alsof het bestaan van
analfabetisme in een land een verbod legt op het bestrijden van een
intellektueel analfabetisme dat in wetenschap, politiek, onderwijs en
kunst veranderingen blokkeert, in Latijns-Amerika evengoed als in
Europa.
In een bespreking van verhalen van de Braziliaan Guimaraes Rosa,
De derde oever van de rivier (De Groene, 15 juni 1977) kwam
Wellinga met dezelfde verwijten. Omdat Rosa's thematiek niet
duidelijk aansluit bij de braziliaanse realiteit is het werk overbodig.
En de strapatsen die Rosa met syntaxis en woordkombinaties
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uithaalt zijn irritant en vermoeiend en volgens Wellinga van het
gehalte van een kryptogram. Zo werd een van de boeiendste uitgaven
in het nederlands taalgebied met kruideniersargumenten weggepinkt,
en impliciet daarmee de hele traditie van kunst die een revolutie in de
kunsten kombineert met maatschappelijke veranderingen. Dat
gebeurt vanuit de dubieuze veronderstelling als bieden literaire
middelen en taal een onbesmet instrumentarium waarmee een
schrijver, mits hij over het juiste standpunt beschikt en zich houdt
aan de problemen van de dag, als vanzelf revolutionair werk aflevert.
Dat is niets anders dan politiek moralisme en literaire geborneerdheid.
Van dezelfde orde als het `artistieke credo' dat in hetzelfde Groenenummer van 16 november uit de mond van de rotterdamse toneelgroep Diskus kon worden opgetekend: 'We hebben er geen behoefte
aan om het theater te vernieuwen, we willen met het theater bij de
mensen komen. Daar gaat het om. En of onze speelstijl nou
progressief is of niet, daar heb ik geen boodschap aan.' Ik weet dan
nog wel snellere methoden om bij de mensen te komen.
Het estheties onderzoekswerk wordt in deze opvatting gezien als
een belemmering van de politieke mogelijkheden van kunst. Die
mogelijkheden worden vervolgens gemeten aan het direkte resultaat,
dat eruit blijkt te bestaan een diskussie op gang te helpen waarbij het
toneelstuk louter als opwarmende aanleiding funktioneert. Gedaan
wordt dan alsof de diskussie een kwaliteit van het stuk zelf is. Deze
kortzichtigheid en artistieke gemakzucht zijn van een potsierlijk
amateurisme. Gevaarlijker wordt het wanneer, zoals Wellinga doet,
uit die instrumentele benadering van kunst die moet voldoen aan
direkte behoeften, ongeacht de vraag of literatuur daar wel aan kan
voldoen en niet heel andere funkties heeft, een populistiese aanval
op alle experimenten volgt, als zijnde een overbodige luxe, elitair, op
zijn minst voortijdig. Waarschijnlijk zouden dezelfde verwijten en
eisen, als ze op het gebied van de wetenschap zouden worden
uitgesproken, als een niet ongevaarlijke vorm van obskurantisme
worden beschouwd.
Een ethiese benadering die zich kant tegen een politieke esthetiek
welke als een van haar voornaamste taken ziet de vooroordelen,
konventies, denkcensuur en andere beperkingen op te ruimen op het
gebied van informatie, bewustzijnsvorming en realiteitsbeleving en
tegelijkertijd de nieuwe middelen te ontwikkelen voor een
veranderde samenleving, is op zijn minst een heilloze verspilling van
energie. Was het alleen maar dat. De eisen die Wellinga aan de
literatuur stelt, waarbij hij zich in vage termen beroept op de zuid-
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amerikaanse realiteit, bevatten echter een zeker anti-intellektualisme
(waarvoor 'het yolk' het alibi moet verschaffen) dat mij funest lijkt
voor een vrijmakende politieke kunst. 1k vind het een regressie naar
een tijd dat abstrakte politieke standpunten ongefundeerde (want
alleen maar door wensen ingegeven) opvattingen opleverden, en
eisen, altijd eisen, ten aanzien van het politiek bedrijven in
wetenschap, onderwijs en kunst. Dergelijke opvattingen leveren voor
de literatuur alleen een politiek-religieuze katechismus op. Daarmee
wil ik, als schrijver en als kritikus, niets te maken hebben.
14 december 1977

Klaas Wellinga: Tegen experimenten om de
experimenten
De reaktie van Vogelaar op enkele van mijn recensies is een typies
voorbeeld van een still van polemiseren die in geen enkele verhouding
tot de werkelijkheid staat. Eerst worden er enkele opmerkingen uit
hun verband gerukt, dan worden ze opgeblazen tot proporties die ze
absoluut niet hadden, waarna ze op een hoogst agressieve manier de
grond in worden geboord; een simpel mechanisme: eerst kreeer je je
eigen tegenstander en dan val je hem aan op de ideeen en argumenten
die je hem zelf in de mond hebt gelegd. Het zou te ver gaan om alle
onjuiste opvattingen die Vogelaar mij in de schoenen schuift stuk
voor stuk te gaan weerleggen, maar enkele korrekties — die voor hem
misschien verhelderend kunnen zijn — zijn zeker niet misplaatst:
— Nergens wordt door mij beweerd dat ik tegen alle experimenten
ben en ze allemaal verwerp als zijnde elitair en dergelijke, zoals
Vogelaar generaliserend stelt. Wel, dat ik tegen bepaalde
experimenten ben, maar daarover later.
— Nergens wordt beweerd dat een schrijver vanzelf revolutionair
werk aflevert als hij maar over het juiste standpunt beschikt en zich
houdt aan de `problemen van de dag', een overigens fraaie eufemistiese
benaming voor zaken als fascisme in Latijns-Amerika.
— Nergens wordt beweerd dat de taal en de literaire middelen
onbesmet, dat ze neutraal en niet-ideologies zouden zijn.
— Met betrekking tot het Boek yoor Manuel suggereert Vogelaar dat
ik niet door zou hebben dat Cortazar in die roman uitdrukkelijk zijn

160

literaire werk wil verbinden met de latijnsamerikaanse problemen,
terwijl ik juist heel nadrukkelijk stel dat Cortazar in deze roman de
latijnsamerikaanse problemen, die, zoals hij zelf zegt, in zijn vorige
werk vrijwel afwezig waren, wil opnemen. Ik rioem deze poging in
die zin mislukt, omdat naar mijn mening de latijnsamerikaanse
sociaal-politieke problemen niet in de roman voorkomen. De roman
toont namelijk hoe de latijnsamerikaanse realiteit letterlijk verknipt
via kranteknipsels in Europa overkomt, ze geeft een goed beeld van
een bepaald type latijnsamerikaanse intellektuelen en behandelt ook,
zoals Vogelaar stelt, de mislukking van hun politiek aktivisme. Maar
dit politiek aktivisme van intellektuelen is het aktivisme van franse
en latijnse intellektuelen in Europa en dat is voor mij iets heel
anders dan de latijnsamerikaanse problemen in je roman opnemen.
Vogelaar vergeet te vermelden dat dit aktivisme zich in Europa
voltrekt en dat lijkt me eerder een feit waardoor je kunt spreken van
`minimale verschillen met maximale gevolgen'.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar het zijn — hoe
belangrijk ook — slechts detailpunten die dienen als voorbeeld van
de manier van polemiseren van Vogelaar. Belangrijker is echter de
kwestie van de eisen die sektariers, populisten, anti intellektuelen
of obskurantisten als ik aan 'de' literatuur zouden stellen. Om dat
te verduidelijken is het echter goed om de door Vogelaar aangevallen
artikelen te splitsen: Cortazar is zowel in politiek als in literair
opzicht niet te vergelijken met Guimaraes Rosa. In het artikel over
Cortazar wordt door mij niet geeist dat Cortazar zich maar eens
met andere zaken moet gaan bezighouden, nee, het artikel keert zich
vooral tegen de pretentie van linkse schrijvers uit Latijns-Amerika als
zouden ze een bijdrage tot de revolutie kunnen leveren door de
literatuur te `revolutioneren', dat wil zeggen via vorm- of
taalexperimenten of via 'het exploreren van nieuwe en moeilijke
wegen'. Een opvatting die kennelijk door Vogelaar ook gehuldigd
wordt, gezien zijn opmerking over de `traditie van kunst die een
revolutie in de kunsten kombineert met maatschappelijke
veranderingen'.
Tegenover deze pretentie wordt gesteld dat deze schrijvers eerst
maar eens naar de konkrete realiteit van Latijns-Amerika moeten
kijken, dat wil zeggen naar de situatie van onderontwikkeling en
uitbuiting. De linkse schrijvers zien deze situatie wel degelijk en
kennen ook de oorzaken, maar de stap die ze vaak niet maken is er
de konsekwenties uit te trekken voor hun eigen handelen/schrijven.
Die realiteit maakt het namelijk vrijwel onmogelijk je pretentie om
-

161

de massa te bereiken te verwezenlijken. Wat is je bijdrage tot de
revolutie als je werk niet gelezen wordt of alleen maar gelezen kan
worden door een groep ingewijden, terwijl je juist het 'yolk' wilde
bereiken?
Je kunt dit probleem omzeilen door, zoals Cortazar doet, te stellen
dat je voor de toekomst schrijft, maar dat is slechts een verschuiving
van het probleem. Dit zou namelijk betekenen dat iedereen op zijn
eigen gebied alvast werkt aan de revolutie en er zorg voor draagt dat
alles klaar is op het moment dat de Grote Dag aanbreekt. Aileen:
waar blijft dan die koppeling van een revolutionaire kunst met
maatschappelijke veranderingen? Wie maken dan de revolutie? In
elk geval niet het type schrijvers dat zich erbij neerlegt pas in de
toekomst gelezen te worden. (Waarmee overigens niet de funktie
van een linkse literatuur overschat wordt: het is een bijdrage, niet
meer, maar ook niet minder, zoals er op elk terrein bijdragen geleverd
worden.)
Bovendien — een punt dat voor literatoren misschien een gruwel
is: het grote konflikt dat op Cuba na de revolutie uitbrak tussen
intellektuelen en politici (een funktioneel en geen kwalitatief
onderscheid) zal dit type schrijvers zeker tot nadenken moeten
stemmen. Als er al schrijvers vast vooruitgewerkt hadden naar deze
revolutie door hun kunst te revolutioneren, dan kwamen ze bedrogen
uit. Want wat gebeurde er? De nieuw op te bouwen maatschappij
had meer behoefte aan kinderboeken, kinderliteratuur, schoolboeken
en dergelijke, dan aan experimentele romans. De toekomst zal dus
wel bepalen wat er nodig is en daarom is het heel wat reeler op dit
moment uit te gaan van het heden en op grond van een analyse van
dit heden te handelen/schrijven.
Ook bier dus `eisen' morele, religieuze, geborneerde of hoe
Vogelaar ze ook wil noemen om ze te diskwalificeren — maar, en ik
denk dat dit een fundamenteel verschil met Vogelaar is, mijn
uitgangspunt is in de eerste plaats de konkrete maatschappelijke
situatie en niet de literatuur zelf. Iemand is niet in de eerste plaats
wetenschapper, onderwijzer of schrijver, iemand is in de eerste plaats
lid van een bepaalde maatschappij, een klassenmaatschappij, waarin
hij bewust of onbewust partij kiest en die partijdigheid ook
doorvoert op zijn eigen specifieke terrein, omdat dat terrein
niet los staat van de totale maatschappelijke orde. In Latijns-Amerika
heeft dat betekend dat veel linkse schrijvers zich zijn gaan afvragen
hoe ze het beste een bijdrage tot de revolutie konden leveren na
gekeken te hebben hoe hun literatuur objektief funktioneerde
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binnen de latijnsamerikaanse kontekst. Ze zijn toen niet tot
experimenten overgegaan die hun werk ontoegankelijk maakten, nee,
de experimenten waarmee ze zich inlieten hadden vooral te maken
met pogingen een groter publiek te bereiken, experimenten ter wille
van de kommunikatie en niet ter wille van de experimenten zelf.
Dit brengt me naar een volgend punt uit het stuk van Vogelaar,
dat door mij misschien — door de enigszins duistere schrijftrant van
Vogelaar — verkeerd begrepen is. Aan het eind stelt hij dat hij niets
te maken wil hebben met die zeurende eisen om politiek te bedrijven
in wetenschap, onderwijs en kunst. Als ik dat goed begrepen heb
deelt Vogelaar hiermee de maatschappij zeer onmarxisties in in
autonome, van elkaar losstaande gebieden die niets met elkaar te
maken zouden hebben. Maar: wetenschap, onderwijs, kultuur
enzovoort zijn nooit anders geweest dan ideologiese apparaten, ze
hebben nooit buiten de geschiedenis gestaan. Waar het om gaat is
ze een andere ideologiese inhoud te geven, om de klassestrijd binnen
deze apparaten tegen de heersende burgerlijke ideologie te voeren.
Waar het dus om gaat is een kwestie van prioriteiten van linkse
schrijvers: een bezinning over de latijnsamerikaanse situatie en de
funktie van literatuur daarbinnen leidt voor een linkse schrijver — als
hij aithans geen absolute scheiding aanbrengt tussen het schrijven en
het politiek handelen — automaties tot een bezinning over zijn
thematiek en dat kan betekenen dat hij bepaalde niet meer gaat
behandelen omdat er veel urgentere, veel schrijnender zaken te
beschrijven zijn. Voor Guimares Rosa geldt dit niet. Rosa heeft een
statiese visie op de werkelijkheid, hij ziet de maatschappij niet als een
door mensen gemaakte en daardoor veranderbare maatschappij, hij
ziet alleen duistere, irrationele krachten die het lot van de mensen
bepalen. Het lot van de mensen in Brazilie wordt door heel wat
minder duistere machten bepaald, maar dat zijn zaken waarvoor Rosa
geen oog heeft. Als je je alleen maar blind staart op de experimenten
die Rosa met de taal uithaalt en hem op grond daarvan indeelt bij een
traditie 'van kunst die een revolutie in de kunsten kombineert met
maatschappelijke veranderingen' dan maak je het wel heel bont. Dit
gaat namelijk uit van de veronderstelling dat deze beide zaken.
identiek zijn —of misschien dat kunst helemaal geen bijdrage tot
maatschappelijke hervormingen levert en dat Naar enige bijdrage een
hoe een dergelijke uiterst reaktionaire
revolutie in de kunst is
ideologiese visie als die van Rosa kan bijdragen tot veranderingen is
mij een raadsel.
Deze kwalifikatie van Rosa's werk als reaktionair is misschien een
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moreel, ethies of religieus oordeel—zelf zou ik het politiek noemen
—dat niets met de waarde van het literaire werk te maken heeft—het
specifieke van literatuur is natuurlijk niet haar ideologiese inhoud —
maar dat is nog geen reden om het niet te vermelden. Dit aspekt van
het werk over het hoofd zien en alleen te letten op de `strapatsen'
die Rosa met de taal uithaalt —strapatsen, die voor Vogelaar het werk
tot zeer boeiend en revolutionair maken (een even subjektief oordeel
als het mijne: ik vond het boek irritant en vermoeiend, en illustreerde
dat met enkele voorbeelden, waardoor de lezer zelf kan oordelen),
betekent dat je literatuur reduceert tot vorm alleen.

betwijfel dus sterk, of Rosa's werk een voorbeeld is van die
gelukkige kombinatie van een revolutie in de kunst en maatschappelijke
veranderingen. Zelfs al heeft Vogelaar gelijk, dan heeft Rosa er in elk
geval wel voor gezorgd — maar misschien is het wat flauw om dit te
vermelden, hoewel het wel overeenkomstig het nivo van de polemiek
van Vogelaar is — dat zijn revolutionaire werk geneutraliseerd werd
door zijn optreden als adviseur van de fascistiese militaire junta in
Brazilie. Maar ja, dat is zijn leven, en leven en werk zijn voor Vogelaar
misschien twee onderscheiden, losstaande grootheden.
21 december 1977

Tegen moralisme en simplifikaties
Klaas Wellinga zegt in zijn reaktie, zichzelf in mijn kritiek niet terug
te kennen. Opvallend is dan wel dat de `onjuiste opvattingen' die door
mij in zijn mond gelegd zouden zijn om ze te kunnen bestrijden,
blijkens de rest van zijn betoog met evenzoveel woorden en klem van
argumenten herhaaid worden. Daar kan ik weinig aan doen.
Voordat ik jets zeg over enkele principiele punten in onze
diskussie, 66n opmerking over Wellinga's tendentieuze uitsmijter. In
tegenstelling tot wat Wellinga beweert heb ik Joao Guimaraes Rosa
niet als een revolutionair schrijver betiteld. Wel heb ik gezegd dat
wanneer men over politieke kunst wil praten, experimenten niet
ongestraft als overbodig kunnen worden afgedaan, ongeacht of die
maatschappelijk gericht zijn of niet. Nu brengt Wellinga tegen het
werk van Rosa in het geweer dat deze `als adviseur zou zijn
opgetreden van de fascistiese militaire junta in Brazilie'. Daar is
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feitelijk wellicht het een en ander op of te dingen, maar belangrijker
is dat het argument zelf niet deugt. De ondeugdelijkheid van het
argument blijkt wel als men het omdraait en zou beweren dat het
werk van iemand progressief is omdat de schrijver er politiek
korrekte opinies op na houdt. Wat de betreffende verhalenbundel
aangaat (De derde never van de rivier), en daar had ik het over, zie ik
een man aan het werk die weigert de realiteit te aksepteren, zoals die
zich oppervlakkig als onveranderbaar en ondoordringbaar voordoet,
en die weigering uitwerkt door de taal, die deze realiteit lijkt uit te
drukken, van haar vermeende eenduidigheid en vanzelfsprekendheid
te ontdoen. Ik heb overigens geen zin een partijtje vliegen afvangen
aan te gaan. Als ik Wellinga's literatuurbenadering hard viel was dat
mede omdat er bij herhaling opvattingen over politieke kunst
geventileerd worden die —ik zeg het nog maar eens—met moralistiese
oordelen de problemen versimpelen.
Wellinga zegt in zijn reaktie dat hij van Cortazar niet eist dat deze
zich met andere zaken bezighoudt. Dat klinkt wat bescheidener dan in
zijn bespreking gesteld werd. Daarin oordeelde Wellinga namelijk dat
Cortazar `als literator te weinig (beseft) dat zijn werk uit een
konkrete realiteit voortkomt en daarbinnen funktioneert. En juist die
konkrete realiteit (is er dan ook nog een abstrakte realiteit? jfv) legt
beperkingen op aan de literatuur.' Even later wordt nog eens gezegd
dat Vortazar te weinig beseft
dat zijn literatuuropvatting (...)
geen eeuwige, boven de geschiedenis staande kategorie is', enzovoort.
Dit soort pedanterie laat ik maar voor wat ze is, al schijnt Wellinga
vaker lesjes te willen uitdelen. Belangrijker is de veronderstelling, die
zonder nadere specifikatie (hoewel het daar juist om zou gaan)
herhaald wordt, als zou 'de realiteit van nu' aan het schrijven
beperkingen opleggen, zowel thematies als in de manier (bedoeld is:
moeilijkheidsgraad) van schrijven. Dat is niet niks. `Omdat er veel
urgentere veel schrijnender zaken te beschrijven zijn' wordt de
schrijver een soort literaire oorlogsekonomie opgelegd. Dat noem ik,
wederom, moralisme. Cortazar moet zich dus kennelijk wel met
andere zaken bezighouden in zijn werk, de ernst van de situatie
gebiedt hem frivolere literaire uitstapjes achterwege te laten.
En als Cortazar het in Boek voor Manuel toevallig nu wel eens over
latijnsamerikaanse problemen had doordat hij de machteloosheid laat
zien, in dit geval van zuidamerikaanse intellektuelen in Europa,
tegenover die schrijnende feiten, het onvermogen ook van de meeste
literatuur om die problemen adekwaat te verwerken? In Boek voor
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Manuel, dat overigens al een vereenvoudiging te zien gaf in
vergelijking met Rayuela, heeft Cortazar het over de keuze tussen
politiek en dagelijks leven, een tweedeling die hij in het boek afwijst
zoals hij ook politiek moralisme afwijst. Wellinga moet mij maar eens
uitleggen waarom dit geen deel uitmaakt van de latijnsamerikaanse
realiteit. (Wellinga lijkt soms de affiniteit van zuidamerikaanse
schrijvers met europese schrijfvormen als een soort besmetting te
zien.) Wellinga zegt in zijn bespreking van Cortazar geen eisen te
hebben gesteld maar zich vooral gekeerd te hebben `tegen de
pretentie van linkse schrijvers uit Latijns-Amerika als zouden ze een
bijdrage tot de revolutie kunnen leveren door de literatuur te
"revolutioneren" ( ...) Tegenover deze pretentie wordt gesteld dat
deze schrijvers eerst maar eens naar de konkrete realiteit van LatijnsAmerika moeten kijken, dat wil zeggen naar de situatie van
onderontwikkeiing en uitbuiting. De linkse schrijvers zien deze
situatie wel degelijk en kennen ook de oorzaken, maar de stap die ze
vaak niet maken is er de konsekwentie uit te trekken voor hun eigen
handelen/schrijven. Die realiteit maakt het namelijk vrijwel
onmogelijk je pretentie om de massa te bereiken te verwezenlijken.
Wat is je bijdrage tot de revolutie als je werk niet gelezen wordt of
alleen maar gelezen kan worden door een groep ingewijden, terwijl
je juist het "yolk" wiide bereiken?' Jets verderop noemt Wellinga als
fundamenteel verschil tussen onze zienswijzen: `mijn uitgangspunt is
in de eerste plaats de konkrete maatschappelijke situatie en niet de
literatuur zelf.'
Laten we niet vergeten dat we het over literatuur hebben (het
kalvinistiese `zelf daargeiaten, ofschoon het aardig zou zijn eens na
te gaan waar het taboe vandaan komt dat, vooral wanneer er wereldbeschouwelijkheden in het geding zijn, rust op alle bezigheden die
min of meer om zichzelfs wil bedreven worden). Laten we ook niet
vergeten dat het om literatuur in Nederland gaat; een vertaald boek is
ook te beoordelen naar maatstaven van ons taalgebied. Wellinga
schijnt niet graag over literatuur te praten, wel er over maar niet over
literatuur zelf: zijn bespreking van Cortazars verhalenbundel ging
voor een klein deel over de verhalen, die erg mooi en uitstekend
werden genoemd, waarachtig indringende kategorieen, voor het
grootste deel ging het om het afsluitende essay. Over de funktie van
linkse literatuur is hij vaag (`de massa bereiken'), over de wijze van
funktioneren, dat wil zeggen over het schrijfproces en leesproces is
hij zo mogelijk nog vager (`experimenten terwille van de
kommunikatie').
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Ik vermoed dat die vaagheid, om niet te zeggen: loosheid, van zijn
eisen het gevolg is van een bewustzijnsvernauwend of/of-verdelingsprincipe in de uitgangspunten. De zojuist aangehaalde zinnen kunnen
dat illustreren.
Aan de ene kant zijn er de schrijvers die zich wel rekenschap geven
van de 'konkrete' problemen (analfabetisme, koopkracht, fascisme —
dat zijn de nadere aanduidingen die ik heb kunnen vinden), die wel
rekening houden met de massa waarvoor ze willen schrijven, die wel
aan maatschappelijke hervormingen willen bijdragen. Aan de andere,
de verkeerde kant zijn er de schrijvers die misschien 'de konkrete
realiteit van Latijns-Amerika' nog wel zien maar er de konsekwenties
niet uit trekken, experimenteren om de experimenten zelf in de
illusie dat `revolutie' in de kunst vanzelf een maatschappelijke
revolutie is of steunt. Ik beperk me tot enkele vragen: als er uit
inzicht in een sociale toestand (als dat inzicht in abstracto mogelijk is)
niet direkt literaire konsekwenties volgen, ligt dat dan misschien aan
het feit dat literatuur daarvoor niet het geschikte medium is? En,
welke konkrete problemen moeten er behandeld worden? En vooral:
op welke manier? Wat is er voor nodig om de massa te bereiken?
Welke schrijvers houden er pretenties op na als die door Wellinga
geformuleerd?
Aan de ene kant is er de realiteit, aan de andere kant de literatuur.
Dat noem ik pas een idealistiese opvatting. Volgens de redenering van
Wellinga kan de schrijver blijkbaar beslissen hoe hij over die realiteit
schrijft; de werkelijkheid is er, ze hoeft nog alleen maar beschreven te
worden. Maar als hij zijn eigen konstatering dat `wetenschap,
onderwijs, kultuur nooit anders geweest zijn dan apparaten' (hij zal
bedoelen dat ze nooit anders gefunktioneerd hebben dan in de vorm
van sociale apparaten, dus niet als denkbeelden sec maar altijd als
denkbeelden in materiele vorm) serieus neemt, zal hij toch ook de
vraag moeten stellen, in hoeverre literaire technieken, procedees en
genres, daar deze immers het retoriese instrumentarium vormen van
het instituut literatuur als `maatschappelijk apparaat', histories
gevormd en vervormd zijn. Die vraag is niet te omzeilen door te
spreken over `een andere ideologiese inhoud', zomin als er andere
wetenschap en onderwijs ontstaat door andere onderwerpen te
behandelen wanneer de methode gehandhaafd blijft.
Literatuur maakt, als in taal verwerkte beleving van de
werkelijkheid, deel uit van de realiteit. In die zin opgevat praat je
vanzelf minder luchthartig over de beslissingsmogelijkheid van de
schrijver. Merkwaardig is in dit verband dat Wellinga het nodig acht

167

nog eens uit te leggen dat kunst niet autonoom is, maar tegelijk de
schrijver beslissingsmogelijkheden toekent waarover hij alleen beschikt
als hij volstrekt autonoom zou zijn : schrijven voor het yolk tegenover
experimenten die het werk ontoegankelijk makers. Geen enkel werk
is in principe ontoegankelijk. Bij Wellinga, maar ook bij de
propagandisten van strijdkultuur, blijkt soms een minachting te
bestaan voor werk dat voor intellektuelen en ontwikkelde groepen
gemaakt wordt. Aan de ene kant is er de schrijver die voor de massa,
het 'yolk' schrijft, aan de andere kant de experimenteerder die zijn
truuks demonstreert voor een loge van ingewijden (elitair dus).
Gelukkig zet Wellinga yolk tussen aanhalingstekens. Als in een winkel
binnenga durf ik het ook niet meer te roepen.
Wat de toenadering tot het publiek betreft worden er enkele
schuivers gemaakt. Moeilijke of experimentele literatuur heeft geen
bestaansrecht omdat het publiek klein is. Alsof dat een effekt van die
literatuur zelf is. (Op de politiek toegepast: is de CPN daarom zo klein?)
Het feit dat het publiek klein is (hoewel, Boek voor Manuel werd in
Argentinie verspreid in een oplage van 30.000) bewijst dat er geen
behoefte aan is. De regels van de markt worden als maatstaf
gehanteerd voor de politieke rechtvaardiging van literaire
experimenten. Een even grote misvatting is echter dat verondersteld
wordt dat het experiment einddoel is, ik ken nauwelijks literatuur
waarvoor dat geldt. Eerder is waar dat het experiment in de literatuur
een onmisbare voorwaarde is voor het (ook politiek) funktioneren
van kunst en literatuur, juist omdat literatuur in alle opzichten
produkt is van maatschappelijke ontwikkelingen. Voorwaarde om
een adekwaat medium te kunnen zijn.
Daar is meer voor nodig dan inzicht in onderontwikkeling en
uitbuiting, daar is onder meer ook voor nodig: inzicht in de door de
realiteit opgelegde beperkingen van literaire mogelijkheden,
beperkingen zoals die zich manifesteren in het reduceren van
geschiedschrijving tot vertelprocedees, tot psychologiese kausaliteit,
in de ideologie van het .subjekt, enzomeer.
Wellinga gaat, zoals vele anderen, uit van de literaire konventies als
kriterium, terwijl reeler is, zoals door de literatuurgeschiedenis wordt
aangetoond, dat de maatgevende literatuur altijd experimenteel werk
is geweest omdat daarin gepoogd wordt nieuwe vragen te formuleren.
En het formuleren van nieuwe vragen stelt onvemiijdelijk ook de
norm waarin tot dat moment vragen zijn gesteld (of verzwegen) ter
diskussie, zoals voor alle gebieden geldt.
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Dat bepaalt het bestaansrecht van experimentele literatuur, welke
term al te vaak met laboratoriumkunst geassocieerd wordt . Dat
maakt ook veel linkse kunst twijfelachtig. Noch goede bedoelingen,
noch de aktualiteit van het onderwerp, noch de bevrediging van
direkte behoeften van een publiek garanderen politieke en literaire
kwaliteit. Reflektie van de behoefte van het publiek mag dan aan de
politieke kunstenaar de bevrediging van een onmiddellijk effekt
schenken wanneer hij een dankbaar gehoor vindt, er is sprake van
schijnkommunikatie wanneer er in een werk geen nieuwe inzichten
worden geproduceerd. Het ligt hopelijk niet alleen aan mij dat
nagenoeg alle direkt politiek bedoelde kunst (uiteraard voor zover mij
bekend) voor mij nog nooit nieuwe vragen heeft geformuleerd of
zelfs maar opgeroepen, of het moeten vragen zijn ten aanzien van dit
soort expressies.
1k denk eerder dat de krachten van kunst gelegen zijn in de
relatieve onafhankelijkheid van 'de problemen van de dag' —met
welke formulering ik niets verbloem, ook geen fascisme, maar alleen
een onderscheid maak tussen de vormen waarin maatschappelijke
verhoudingen verschijnen en de komplexiteit van bewegingen die in
een beschrijving niet valt weer te geven. Als Cortazar daarom zegt
voor de toekomst te schrijven, wordt niet bedoeld dat hij pas `na de
revolutie' gelezen kan worden en nu voortijdig bezig is, maar dat hij
nu gelezen wil worden omdat hij nu aan de voorwaarden werkt om
een toekomst te kunnen maken. Hij wil zich niet laten binden door
eisen van onmiddellijke aard. Om het duidelijk te stellen: 1k heb geen
bezwaar tegen agitprop op z'n tijd, maar ik verzet me tegen een
monopolie van een (beperkte) vorm van politieke kunst.
Door zijn tweedelingen heeft Wellinga nauwelijks oog voor de
`konkrete' problemen van het schrijven, hij stelt het standpunt en de
keuze van de schrijver voorop. Teveel gaat hij er van uit dat de
politieke kwaliteit en effektiviteit een eigenschap van het werk zelf is
en dan nog voornamelijk van de intenties en inhoud ervan—literatuur
definieert hij immers in termen van kommunikatie en afbeelding.
Beslissender lijkt mij echter de benadering van het literaire werk, dat
wil zeggen wat de lezer ervan maakt. Daarbij kan het in het werk
aanwezige maatschappelijke bewustzijn hem in positieve zin
tegemoet komen, maar als politieke literatuur meer is dan een genre,
bepaald door onderwerp en thematiek die rechtstreeks naar politieke
feitelijkheden verwijzen, dan wordt de politieke waarde uitgemaakt
door het gebruik, het lezen. Op die manier is er een politieke
leeswijze van Rosa mogelijk die verder kijkt dan het al of niet
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letterlijk voorkomen van herkenbare sociaal-politieke thema's.
Dit heeft te maken met opvattingen over politiek bedrijven, dat
ben ik met Wellinga eens. Ongeveer de helft van Wellinga's reaktie is
gebaseerd op de veronderstelling dat ik `niets te maken wil hebben
met die zeurende eisen om politiek te bedrijven in wetenschap,
onderwijs en kunst'. Lezen blijft moeilijk. Zoals Wellinga al stelt zal
dat wel komen door mijn duistere schrijftrant, maar als iemand zijn
bril vergeten is moet hij niet zeggen dat de ander er mistig uitziet.
Wat staat er namelijk in mijn stuk: `Ik vind het een terugval naar een
tijd dat abstrakte politieke standpunten ongefundeerde (want alleen
maar door wensen ingegeven) opvattingen opleverden, en eisen, altijci
eisen, ten aanzien van het politiek bedrijven in wetenschap, onderwijs
en kunst.' Ten aanzien van is iets anders dan om : dit keer houdt het
minimale verschil in dat ik er wel degelijk van uitga dat er politiek
bedreven moet worden in de kunst enzovoort, maar het funest acht
wanneer ten aanzien daarvan eisen gesteld worden (zoals de eis: een
bijdrage te leveren aan de revolutie door het behandelen van de
latijnsamerikaanse problemen) die geen rekening houden met de
specifieke mogelijkheden en noodzakelijkheden van het betreffende
medium.
Voor de literatuur houdt dat onder meer de vraag in naar haar
veranderde mogelijkheden in vergelijking met andere media. Ook een
schrijver is een maatschappelijk producent, en wel in de eerste plaats
als schrijver. Uiteraard kan hij ook op andere manieren politiek aktief
zijn maar voor zover hij schrijver is geldt voor zijn politiek bedrijven
dat het allereerst op literaire problemen gericht is. Dat betekent —
want ik hoor de gemeenplaatsen al rommelen aan de horizon — dat
hij, waarover hij ook schrijft, of het nu dokumentaire of fantastiese
literatuur is, verplicht is na te denken over de middelen die hij
gebruikt. Dat nadenken is een voorwaarde en geen luxe. En omdat
maatschappelijke veranderingen—voor de schrijver is dat allereerst
het veranderen van de literatuur als maatschappelijk medium —
moeizaam werk is, kan het spekuleren op onmiddellijke weerklank en
effekt wel eens een voortgang belemmeren.
4 januari 1978

Onder de kop Vat is revolutionaire literatuur?' volgden na vier artikelen van
Vogelaar en Wellinga over en weer vender nog reakties van Max Arian, Lieke van
Duin, Anthony Mertens en Yves van Kempen, Sybren Polet, Lidy van Marissing.
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Bild als inzet van een sociologies experiment

1
Sinds 1966 neemt Wallraff met zijn reportages een positie in binnen
de linkse literatuur die niet met de geijkte kategorieen is vast te
leggen. Behalve uiteraard het in beeld brengen van maatschappelijke
sektoren die gewoonlijk onbeschreven blijven, en zijn vermommingstechniek, is ongetwijfeld een van zijn verdiensten te hebben
aangetoond dat een schrijver over meer produktiemiddelen beschikt
dan alleen typemachine, leeg papier, verbeelding en stijl. Hij
kombineert de middelen van de journalistiek met die van het
sociologies onderzoek en met literaire technieken.
In vergelijking met deze indringende werkwijze is de zogenoemde
`nieuwe journalistiek', die slechts een overleefde subjektieve literaire
vorm opwarmt, enkel voyeurisme. De reportage van Wallraff
kenmerkt zich daarentegen door partijdigheid. Daarmee kan hij in de
lijn geplaatst worden van de russiese schrijver Sergei Tretjakov, die
het type van de opererende schrijver definieerde en zelf in praktijk
bracht, waarover Walter Benjamin geschreven heeft: `Deze
opererende schrijver geeft het meest tastbare voorbeeld van de
funktionele afhankelijkheid tussen de juiste politieke tendens en de
Tretjakov onderscheidt de
progressieve literaire techniek
opererende schrijver van de informerende. De taak van de
eerstgenoemde is niet om mee te delen, maar om te strijden; niet
om toeschouwer te spelen, maar om aktief in te grijpen.' (De auteur
als producent) Met deze definitie is niet alleen het verschil met de
gangbare journalistiek aangegeven, maar ook de noodzaak van een
literaire techniek. De opererende schrijver kan immers niet volstaan
met een weergave van de feiten zoals ze zich voordoen; hij moet
interpreteren en analyseren, en omdat hij aan de vormeloze
werkelijkheid een betekenis moet geven is hij genoodzaakt het
(feiten)materiaal te bewerken.
Wallraffs reportages verschijnen vrijwel altijd eerst in
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tijdschriften. Hun uitwerking op langere termijn hebben ze echter te
danken aan hun serie-karakter, dat in boekvorm het meest tot zijn
recht komt omdat de artikelen daardoor bereikbaar blijven en
bovendien minder van de aktualiteit afhankelijk zijn. Het lijkt me
onbelangrijk, uit te maken of Wallraff tot de journalistiek of tot de
literatuur behoort: het is wel zinnig erop te wijzen dat zijn werkwijze
van beide media afhankelijk is. Voor zover hij een positie binnen de
literatuur inneemt wil ik een opmerking van Heinrich Vormweg
aanhalen (`Wallraff als Literaturproduzent', in: In Sachen Wallraff).
Hij wijst erop dat Wallraffs mengvorm van persoonlijk relaas (verhaal)
en dokumentaire (beschrijving, verslag, weergave van meningen van
anderen) mogelijk was doordat 'de experimentele literatuur de
overgeleverde vormen reeds zover vernietigd had dat ze hem niet
meer in de weg stonden': zou hij eerder zijn gaan schrijven dan had
hij waarschijnlijk een traditionele arbeidersroman of iets dergelijks
geschreven.
Wanneer dit juist is kan men Wallraffs negatieve oordeel over de
mogelijkheden van literatuur beter niet al te letterlijk nemen. Hij
heeft zich altijd zoveel mogelijk buiten de literatuur willen plaatsen,
waaraan behalve afkeer van eigen vroegere probeersels de waarneming
ten grondslag ligt dat het etiket `literatuur' het geschrevene al
onklaar kan maken. Maar of hij nu wil of niet, natuurlijk houdt hij er
een opvatting over schrijven op na, dus een literatuuropvatting,
gebaseerd op een idee over de auteur (autenticiteit), over het
schrijven (de werkelijkheid direkt laten zien, de feiten voor zichzelf
laten spreken), over lezen (informatie die inzicht tot stand brengt en
uitzicht op handelen). Deze opvatting is, enkele globale uitspraken
daargelaten, door hem nauwelijks uitgewerkt (ik laat maar buiten
beschouwing dat ze op diverse punten in tegenspraak is met hetgeen
Benjamin stelde ten aanzien van de verhouding tussen politieke
tendens en literaire tendens).
Juist dat schijnt hem soms parten te spelen. Schrijven alleen, hoe
onthullend en indringend ook, is in de ogen van Wallraff nooit
genoeg geweest. Hij heeft altijd geprobeerd er akties uit te laten
volgen. Als die loskwamen, wat ook menigmaai is gebeurd, was de
reporter echter alweer onderweg naar het volgende karwei. De
produktiedwang, het besef bovendien dat hij van publiciteit
afhankelijk was, gevoegd bij het slechte geweten van de politieke
schrijver die eigenlijk het aktivisme hoger aanslaat dan zijn
registrerende rot, heeft tot enkele persoonlijke akties geleid waarbij
hij gebruik maakte van zijn ‘naam' om de aandacht op bepaalde
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toestanden te vestigen. In 1974 ketende hij zich vast op het
Syntagmaplein in. Athene, vervolgens werd hij hardhandig
gearresteerd en bij verhoren gemarteld. Dit paste in de aanpak van
iemand die nooit anders heeft kunnen opereren dan vanuit
persoonlijke betrokkenheid. Het was minder een uitgewogen
volgende stap in een ontwikkeling dan een politieke en publicistiese
noodsprong. In een interview (Frankfurter Rundschau, 14 augustus
1974) heeft hij daarover gezegd: 'In mijn werk had ik een punt
bereikt waarop de lange adem ontbrak en ik adem tekort begon te
komen, de draad brak. Ik voelde me niet meer opgewassen tegen de
druk van alle kanten om te moeten produceren.' Zijn opvatting over
politiek en literatuur vatte hij in een, nogal lapidaire zin samen: `Ik
geloof eigenlijk dat kunst vaak met veel meer gevaar, misschien zelfs
wel met meer levensgevaar verbonden zou moeten zijn.'

2
Gaat het om een eskalatie? Van tehuizen voor daklozen en alkoholici,
feodale toestanden, lopende band, Gerling-koncern, fascisme in
Griekenland, gevaar van een rechtse putsch in Portugal, naar de
redaktieburelen van Bild Zeitung. Bekendheid maakt de kans op
herkenning groter, insluipakties vergen steeds meer organisatie en
vermommingskunst. Wil hij met zijn eenmansakties doorgaan —
en de noodzaak van persoonlijke betrokkenheid sluit andere vormen
nagenoeg uit — dan lijkt een dergelijke Investering' nog slechts
gerechtvaardigd als het doelwit de moeite waard is. Dus inderdaad
een eskalatie: de objekten worden steeds groter en het lijfsgevaar
neemt navenant toe.
De vraag zal moeten zijn of Wallraffs werkwijze ten aanzien van
maatschappelijke instituties even effektief is als ten aanzien van
partikuliere bedrijven en toestanden van lokale omvang. Met Bild
heeft Wallraff niet meer met een partikuliere onderneming te maken
(hoewel Bild dat natuurlijk 66k is) maar met een zeer invloedrijk
element in de massamedia, waarop onthullingen nauwelijks nog vat
hebben. Wallraffs methode past bij een overzichtelijke situatie
(waarvan door een individu op korte termijn een beeld te geven is).
Op een komplex gegeven toegepast, werkt ze onvermijdelijk
vereenvoudigend, dus vertekenend. Wallraff schijnt zich daarvan
onvoldoende rekenschap te hebben gegeven; dat heeft te maken met
zijn politieke beoordeling van (de politieke, maatschappelijke en
ekonomiese funkties van) Bild en met de kennelijke onwil om over
-
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zijn literaire middelen na te denken. Het is niet toevallig dat Walraff,
ofschoon hij in het geval Bild voor het eerst op zijn eigen vakgebied,
de journalistiek, opereert, dat aspekt hooguit terzijde behandelt.

3
`(...) iets veel groters dat veel dichter bij huis ligt: het Springerconcern en het grootste blad daarvan, BILD. Daar was de laatste jaren
weliswaar veel over geschreven, maar van wat er omgaat binnen dit
krantenrijk dat het politieke en maatschappelijke leven in de Bondsrepubliek meebepaalt en vaak commandeert, is zo goed als niets naar
buiten gedrongen. Wat Springer wil en wat hij doet, is bekend en
dikwijls beschreven. Maar hij kan het toch niet alleen doers, hij heeft
een leger van helpers die de werkelijkheid voor hem op maat snijden.
Wat zijn dat voor mensen die BILD voor hem maken? Zijn het van
die dociele mensen, zijn ze infantiel, zijn het slaven of cynici? Wie
houdt de machine draaiende? Je kunt daar aardig over fantaseren, je
kunt je een type voorstellen zoals Heinrich Boll in Katharina Blum
beschrijft. Maar wie gelooft daarin?' (Verslaggever van BILD, p. 11)
Wallraff heeft zich in zijn onderzoek willen beperken tot de
interne gang van zaken als aanvulling op wat men al weet over het
blad. Hij heeft de letterknechten geobserveerd teneinde te begrijpen
hoe het mogelijk is dat Springer doet wat hij doet. De vergissing is
evenwel dat helemaal niet zo duidelijk is, laat staan bekend, hoe een
krant als BILD funktioneert en hoe een Springer-koncern mogelijk
is. Op wat heeft Wallraff een aanvulling gegeven? Gunther Wallraff
(...) is de eerste publicist geweest, die de moed en het doorzettingsvermogen heeft gehad om het BILD-bastion te nemen.' Met deze
bewering voegt de nederlandse uitgever van Wallraffs Bi/d-verslag hem
nog meer pretenties toe. De duitse uitgever zegt:
zijn voor het
eerst op autentieke wijze aan de weet gekomen hoe BILD gemaakt
wordt en ook welke slachtoffers het eist — zelfs onder de journalisten
die er aan meewerken. Wij zijn voor het eerst aan de weet gekomen
hoe de lezers worden klaargestoofd, hoe zij niet tot kanonnenvlees
maar tot oplagevoer worden gedegradeerd.' De legertermen in deze
citaten geven te denken.
4
De laatste zin van het zojuist aangehaalde citaat is veelzeggend. Er
sluit een opmerking bij aan van Wallraff wanneer hij het gedrag van
zijn redaktiechef (Schwindmann) thuis beschrijft: `1k mag van geluk
spreken dat ik mijn belevenissen hier niet in romanvorm hoef weer
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te geven. "Boosaardige veronderstellingen","overdreven",
"demagogie", zou men mij verwijten. 11( zou het niemand kwalijk
kunnen nemen. Ook ik vind wat er die nacht allemaal is gebeurd
overdreven, hoogst pijnlijk en ongepast.' En in een voetnoot citeert
hij Egon Erwin Kisch: `Niets is verbluffender dan de naakte waarheid,
niets is exotischer dan onze directe omgeving, niets is fantastischer
dan de feiten.'
Wallraff heeft den argument tegen de literatuur en voor zijn
methode: autenticiteit, gebaseerd op `ik ben er geweest' of `ik ben
het zelf geweest' (Spoo in het nawoord: `hij wilde niet alleen de rol
van een Springer-journalist spelen maar werkelijk een Springerjournalist zijn...'). Echtheid is een kwestie van geloofwaardigheid,
geloven op gezag — van de auteur en van de feiten. Met een beroep
op de waarheid van de werkelijkheid, alsof die zonder meer gegeven
is, wordt van de lezer eenzelfde bereidheid gevraagd als traditioneel
door de literatuur gebeurt. Er zou een (afzonderlijk) artikel voor
nodig zijn om in te gaan op deze bedrieglijke scheiding tussen fiktie
(fantasie, subjektieve visie, onwerkelijk) en non-fiktie (werkelijkheid,
objektiviteit, informatie : onmiddellijk zicht op en inzicht in de
realiteit).
5
Bij bedriegers binnensluipen is een dubbele verdienste. Het zou wel
eens kunnen zijn dat Wallraffs Bild-aktie daaraan een belangrijk deel
van zijn sukses te danken heeft. Maar wat heeft de aktie opgeleverd?
Als ik alleen op het boek afga moet ik vaststellen dat er niets instaat
dat ik met enkele afleveringen van Bild in de hand ook niet zelf had
kunnen zien. De mogelijke tegenwerping dat het verslag niet bedoeld
is voor mensen 'die het al weten' is een drogreden zolang betwijfeld
moet worden of er inderdaad mensen zijn die het al weten. Dat geldt
trouwens voor de behandeling van vele politieke onderwerpen. Men
kan er dan al van overtuigd zijn dat Bild een leugenfabriek is, iets
anders is, te doorzien dank zij welke faktoren en op welke manieren
precies het maatschappelijk bewustzijn van grote groepen door een
dergelijk apparaat geproduceerd en gereproduceerd kan worden.
Daarover is tot dusver niet meer dan een fraktie bekend. Ook mag
geen argument zijn, wanneer op de oppervlakkigheid van beschrijving
en analyse gewezen wordt — en die lijkt me evident
dat het boek
door voortijdige ontdekking in haast geschreven moest worden. Die
haast werd meer ingegeven door de naderende Buchmesse. Wanneer
Wallraff vooraf zegt dat hij `er niet aan toegekomen (is) om de grote
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vervalsingen en verdraaiingen van Bild te dokumenteren' is dat al
evenmin een sterk punt . Het zou joist instruktief geweest zijn te zien
hoe de leugenmachine in het groot niet anders werkt dan in het klein.
De enige manier om vast te stellen of Wallraffs energieverslindende
methode in dit geval gerechtvaardigd wordt door zijn resultaten
niet uit ethiese overwegingen maar uit het oogpunt van politieke
effekten — is een politieke beoordeling, die op meer betrekking dient
te hebben dan op onmiddellijke weerklank, hetzij bij lezers, bij
andere kranten of bij Springer zeif.

6
Wallraff schreef zijn industriereportages in de jaren zestig, toen de
oppositionele beweging nog voornarnelijk beheerst werd door
intellektuele, universitaire en wereldpolitieke thema's. Er bestond
wel aandacht voor de probiemen van de arbeiderskiasse, maar
voornamelijk in abstrakte zin. Pas na deze periode van revolte heeft
de linkse oppositiebeweging in Duitsland zich, ondanks versplintering
in zelfbenoemde kommunistiese voorhoedepartijtjes en
vergalloperingen naar de zogenoemde stadsguerrilla, gericht op
konkrete werkterreinen in eigen land: bedrijven, milieu, onderwijs
enzovoort. Qua onderwerpen lijkt Wallraff een omgekeerde beweging
te voltrekken. Zijn onderwerpen zijn steeds algemener geworden
(waaraan het ontbreken van een eigen werkterrein niet vreemd zal
zijn). Ook is er waarschijnlijk een samenhang tussen zijn voorkeur
voor het aktivisme en het kiezen van spektakulaire objekten.
Daardoor ontstaat er een opvallende parallel tussen zijn individueel
opgezette aanval op Bild als `vervalserswerkplaats' en de akties die
tien jaar geleden door grote groepen studenten tegen Springer werden
ondernomen.
In de toenmalige fase van de studentenbeweging was Springer een
demonstratie-objekt waaraan duidelijk gemaakt kon werden dat de
sociale rust geforceerd was door bedrog en dat de harmonie meer
schijn dan werkelijkheid was. Studenten zagen wat voor schrikbeeld
in de Springer-pers van hun politieke akties werd gemaakt. Zij
ervoeren het effekt ervan aan den lijve wanneer ze door de grote
massa, die zij tot solidariteit wilden bewegen, met haat ontvangen
werden of — ironies genoeg — met verwijten dat ze niet
beantwoordden aan het beeld van alles omver werpende
revolutionairen dat van hen werd opgehangen.
De slogan Enteignet Springer had, hoe letterlijk ook bedoeld,
vooral symboliese waarde. De kampagne tegen Springer kwam op
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gang in de zomer van 1967 nadat de student Ohnesorg bij betogingen
tegen de Sjah van Perzie door de politie was doodgeschoten. Er werd
een tribunaal voorbereid waar lezers over de krant zouden moeten
`oordelen'. Studenten hoopten hiermee mensen in de bedrijven te
bereiken. De paasopstand in 1968, naar aanleiding van een aanslag
op Dutschke waarvoor men algemeen Bild Zeitung met zijn hetzen
aansprakelijk stelde, bracht de hele kampagne onverwacht in een
stroomversnelling.
Globaal gesproken kan gezegd worden dat de toenmalige akties
tegen een bolwerk van de bewustzijnsindustrie een belangrijk ferment
vormden in een brede politieke bewustwording. Deze werd gevoed
door een reeks fundamentele analyses van de informatievoorziening,
van de perskoncentratie, van afzonderlijke kranten als Welt, Bild
maar ook van Der Spiegel (waarover Enzensberger jaren daarvoor
al een vernietigend artikel had geschreven). Om de omvang van de
intellektuele aandacht voor bewustzijnsvormende instituties aan
te geven is het aardig te vermelden dat er in de periode 1968-1971
in Duitsland alleen al zo'n 600 titels van boeken en artikelen over
massakommunikatie te vinden zijn.
Inhoudelijk heeft Wallraff daaraan niets toe te voegen. En hij
doelde waarschijnlijk ook op die hoeveelheid analyties materiaal toen
hij zei dat over Springer alles bekend was. Een cynikus kan nu zeggen:
`mar wat heeft dat allemaal uitgehaald, dat is intellektuele
zelfbevrediging geweest, alles ligt nu in bibliotheken begraven, maar
Wallraff daarentegen bereikt in elk geval de miljoenen STERN-lezers
en honderdduizenden kopers van zijn boek'. We mogen aannemen
dat deze lezers anderen zijn dan degenen die indertijd geinteresseerd
waren — dat is inderdaad een winstpunt. Maar krijgen zij meer te
horen dan dat de dief gestolen heeft? Bovendien is lezen over de
geheimen van de kok natuurlijk altijd smakelijk. Het is Wallraff niet
kwalijk te nemen dat hij op gezonde nieuwsgierigheid inspeelt,
evenmin dat hij door de publiciteitsmedia uitgemolken wordt en
zeker niet dat hij daarvan voor politieke doeleinden profiteert, maar
wel dat hij, door zich tot spektakulaire aspekten te beperken, zo
gemakkelijk door de media gekonsumeerd kan worden. Hij heeft
dat in elk geval niet tegengewerkt door een storende analyse. Nu zijn
boek desondanks een bredere diskussie heeft uitgelokt gaat het om
de vraag of deze door het materiaal van Wallraff op de juiste punten
gericht is. Maar wanneer hij met zijn verslag niet meer tot stand
brengt dan een fonds voor `slachtoffers' van Bild, is dit nauwelijks
anders uit te leggen dan als een echec van tien jaar politieke
-
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beweging. Ik geloof echter niet zo erg in die teloorgang van de linkse
beweging waarover vooral journalisten zich vaak zo vrolijk maken.
Eerder wil ik aannernen dat Wallraff ongewild laat zien hoe kort van
memorie de linkse beweging kan zijn, nu blijkt dat de resultaten en
mislukkingen van tiers jaar geleden, opgenomen in een kollektieve
ervaring, niet in politieke winst kunnen worden omgezet. Tevens laat
dit zien hoe kortademig links aktivisme is wanneer het zich zo weinig
geleden laat liggen aan theorie.
7
Van de vele publikaties uit de jaren zestig over Bild Zeitung wil ik er
hier een noemen: Der Untergang der Bild Zeitung, het verslag van een
onderzoek dat door een kollektief uit de socialistiese studentenorganisatie SDS was opgezet ter voorbereiding van de Springerkampagne. Terwij1 men bezig was Bild te analyseren op taalgebruik,
op de behandeling van diverse thema's (als de Grosse Koalition,
vakbeweging, China, Black Power, studenten enzovoort) ontdekte
men dat er al een studie over Bild Zeitung bestond, zij het dat deze
analyse uit 1965 gemaakt was in opdracht van het Springer-koncern
zelf. Daarin werd met psychoanalytiese begrippen de verhouding
tussen de lezers van Bild en de samenstelling van de krant
geformuleerd op een manier die door de tegenstanders niet verbeterd
leek te kunnen worden. (Ook Wallraff citeert eruit in zijn Bild-verslag,
overigens zonder er veel meer mee te doen dan met de citaten
aangeven hoe cynies Bild journalistiek in elkaar wordt gezet.) Het
bestaan van een wetenschappelijk receptenboek was voor het
studentenkollektief voldoende reden om vast te stellen dat 'Springer
die wij willen onteigenen, ons eerst onteigend heeft'. De konklusies
die inderhaast getrokken werden mogen signifikant heten.
Gekonstateerd werd dat de wetenschap korrupt was, dus niet langer
bruikbaar, en dat de studenten verraden waren door de Kritiese
Theorie, alsof de Springer-onderzoekers echt het krities
instrumentarium gestolen hadden en niet gewerkt hadden met een
allegaartje van psychoanalytiese begrippen die, theoreties volstrekt
onaanvaardbaar, op kollektieven werden toegepast om de macht van
Bild te bewijzen. De konklusie was dat verder onderzoek overbodig
was en dat men beter de fabriek in kon gaan (Basisarbeit). Het
ongeduld dat tot deze vlucht voor de theorie leidde kon even
gemakkelijk een ongefundeerd optimisme teweegbrengen, waarvan de
titel al blijk geeft: de Meiberoeringen in Parijs beloofden in hun ogen
zelfs automaties het einde van Bild Zeitung, waardoor al hun moeite
-
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niet eens meer nodig zou zijn. Deze politieke kortzichtigheid staat in
schril kontrast tot de vaak treffende observatie die het onderzoek ten
aanzien van de inhoud van de krant opleverde. Misschien ook weer
niet zo merkwaardig, als men in aanmerking neemt dat over de
politieke, ekonomiese en sociaal-psychologiese funktie van Bild in het
geheel van de bewustzijnsvorming niet meer dan vage en algemene
noties werden geformuleerd. Maar een ding had men begrepen:
onthullingen op zich hadden weinig te betekenen indien niet tevens
de machtsvraag werd gesteld.
8
Wat de verbinding van theorie over algemene maatschappelijke
ontwikkelingen met detailonderzoek betreft is Waliraff geen
centimeter verder gekomen. De beperking van zijn onderzoeksobjekt
mag dan ingegeven zijn door een realistiese beoordeling van zijn
mogelijkheden, het blijft een beperking die elk onderzoeksresultaat
vrijwel betekenisloos maakt. Wanneer hij voor de werkwijze van
Bild uiteindelijk geen andere benaming heeft dan de term
`manipulatie', valt hij achter zijn voorgangers uit de jaren zestig terug,
die Bild in elk geval nog zagen als instituut dat een van de
uitvoerende organen was van repressieve staatsapparaten. Het begrip
manipulatie wordt door een passage als deze alleen nog maar
ondoorzichtiger: Ten BILD-redaktie kun je met recht een
professionele vervalserswerkplaats noemen. Men moet het zich alleen
niet zo voorstellen dat er een officiele, misschien wel schriftelijke
opdracht wordt gegeven om dit of dat te vervalsen. Er worden ook
geen mondelinge aanwijzingen gegeven in de trant van: verzin dat
verhaal eens even, of: zuig dat eens even uit je duim. De vervalsing bij
BILD ontstaat zogezegd systematisch, zonder dat er een woord aan
wordt vuil gemaakt.' (p.150)
Het begrip manipulatie suggereert teveel dat er gebruik gemaakt
wordt van truuks, technieken en bewuste ingrepen door figuren die
precies weten wat ze aanrichten bij een massa van onwetenden en
misleiden. Het impliceert ook dat de ontmaskeraar tot de verlichten
van geest behoort, in tegenstelling tot het domgehouden lezerspubliek waarvoor hij als plaatsvervanger optreedt. Wanneer het
uiteindelijk gaat om `slachtoffers' van Bild onder lezers, skribenten
en misbruikte nieuwsobjekten, wordt met die aanduiding de
moralistiese teneur versterkt ten koste van de vraag of het sukses
van Bild misschien minder met domheid of verblinding van de lezers
te maken heeft dan met hun politieke en sociale onmacht.
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`In zijn verhalOn schuilt een macht waaraan hij (de afzonderlijke
Bild journalist, jfv) noch zijn lezers zich kunnen onttrekken.' (p.106)
Maar wat deze, niet door individuen bewust geproduceerde
(aantrekkings)kracht nu precies is en hoe ze mogelijk is, weet
Wallraff niet nader aan te geven. flij laat zien hoe grof en brutaal de
leugenverhalen in elkaar worden getimmerd, maar op de subtiliteit
van een stelselmatige beInvloeding heeft hij geen enkele greep. Op
zijn minst had hij toch, in plaats van de termen uit de door Bud zelf
geensceneerde analyse te illustreren, een parallel kunnen aangeven
tussen de wijze waarop de artikelen geproduceerd worden, als
stukwerk door journalisten die in haast werkend veelal niet meer dan
ruw materiaal leveren waaruit door anderen (de redaktiechef en
daarna de centrale redaktie) het gewenste verhaal gebrouwen wordt,
en de wijze waarop de behoeften van de lezers tot stand komen, in
de eerste plaats namelijk door het produktieproces waarin die lezers
gekenmerkt door dezelfde fragmentatie, arbeidsdeling,
onpersooniijke sfeer, produktiedwang enzovoort. Een dergelijke
verbinding zou tot een andere aanpak leiden en niet uitgaan van vage
begrippen als onwetendheid, infantiele behoeften en angsten bij het
lezerspubliek. Bovendien kan dan ook niet meer zo gemakkelijk
gesproken worden over effekten en invloeden van afzonderlijke
inhoudelijke elementen, waartoe de inhoudsanalyses vaak beperkt
blijven. In dat verband doet het wat hulpeloos aan wanneer Wallraff
zijn schuldgevoel over de door hem als Esser geschreven artikelen in
Bild probeert te neutraliseren door er afwijkende details in te
smokkelen: 'Het is mijn verhaal niet meer dat de andere dag in de
krant staat maar het is toch meer dan wat men gewoonlijk in Bild
leest.' (p.51)
Ook een politieke beoordeling van bewustzijnsvorming en
-misvorming zou gebaseerd moeten zijn op inzicht in de wijze waarop
ervaringen en meningen tot stand komen en zich manifesteren (wat
niet hetzelfde hoeft te zijn). Elke vereenvoudiging op dit punt leidt
niet alleen tot een konstruktie van onbetrouwbare hypothesen, maar
ook tot illusies in politieke akties. Op zijn minst moet men er
rekening mee houden dat meningen zelden veranderen door
argumenten alleen, dat een verandering van visie alleen tot stand kan
komen als de `waarheid' hanteerbaar is — informatie moet in de
ervaring kunnen worden opgenomen en er moet een reele
mogelijkheid zijn om de konsekwenties van nieuwe informatie op
zich te nemen. Omdat die mogelijkheid er voor de meeste mensen
niet is, ontwikkelen zij kontrareakties die altijd meer inhouden dan
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de letterlijke betekenis van onwil, behoudzucht en agressie.
Het is daarom lichtelijk idyllies te veronderstellen dat het
rechtzetten van leugens alleen al toereikend is om mensen de ogen te
openen. Wallraff schijnt daarvan uit te gaan. Al in Neue Reportagen
(1972) schreef hij een aantal `Gegengeschichten zur Bildzeitung'
waarin hij verhalen van Bild konfronteerde met de ware toedracht
van de zaak. Uiteraard heel nuttig, maar enigszins kortzichtig als
verondersteld wordt dat bedrog en werkelijkheid zo duidelijk te
(onder)scheiden zijn. (Ook bier: de opvatting over de taalweergave
houdt een opvatting over de werkelijkheid in.) De `tegenberichten'
worden besloten met de volgende mededeling: 'In een koncern in
Hessen publiceerde de voorzitter van de personeelsraad in het
mededelingenblad voor de arbeiders voortdurend de tegenberichten
bij Bild Zeitung. Bij een recente enquete blijkt dat van ongeveer
1500 arbeiders nog maar 35 Bild zijn blijven lezen. Alle anderen
waren zich bewust geworden dat Bild alles doet behalve hun belangen
vertegenwoordigen.'
-

9
Het enige echt interessante aan het Bild-boek is Wallraffs
persoonlijke ervaring. De identifikatie met de Bad-journalist waartoe
hij zichzelf gedwongen heeft, bezorgt hem binnen de kortst
mogelijke tijd problemen met zijn eigen identiteit. Het beangstigt
hem in hoe korte tijd de aanpassing zich voltrekt, na vier maanden
begint hij al een vreemde voor zichzelf te worden en hoort hij zichzelf
wij zeggen als hij het over de redaktie heeft. Pijnlijker is misschien
nog dat hij al snel de betere is in het sinistere gezelschap. 'Het was
een onwaardige vertoning', schrijft hij na een misselijke opdracht te
hebben uitgevoerd, 'nu ik er van een afstand op kan terugkijken, kan
ik niet meer begrijpen dat ik zo volledig tegen mijn eigen gevoel in
heb kunnen handelen en functioneren.' (pp.48-49) Als er iets
duidelijk wordt door deze inleving/inlijving is het wel de 'Sprachregelung' waaraan de journalist, zoals later de lezer, onderworpen
wordt. Wallraff vermijdt een konklusie wanneer hij heeft vastgesteld
hoe snel en hoe vaardig hij het taalgehakt van Bild leert produceren.
Duidelijk is echter dat het zelfs sporen in zijn verslag heeft
achtergelaten, bijvoorbeeld als hij alinea's als deze schrijft: 'In
Schwindmanns eikehouten boekenkast staat het verzameld werk
van Thomas Mann. Naast boeken van Simmel. Thomas Mann is zijn
lievelingsschrijver, heeft hij Alf eens verteld. Wat een
tegenstrijdigheid. Thomas Mann tegenover het infantiele gebrabbel
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en de platvloersheid van Bild. Waar geen bijgedachte en geen bijzin
wordt toegelaten. Waar slagwoorden worden gebruikt als knuppels.
Waar met vooroordelen en stereotypieen in het onderbewustzijn van
de massa wordt ingebroken. Waar gevoel, inzicht en hoop door valse
getuigenissen geexecuteerd worden.' (p.29) En ook in de struktuur
van het boek zijn echo's waarneembaar: korte inkijkjes,
uiteenlopende voorbeelden aaneengeregen.
Misschien is de hypothese gewettigd dat de stij1 van schrijven =
denken van Bild een uitzondering is wat de onverhuldheid ervan
betreft, maar anderzijds niet meer is dan een variant van het
schrijven = waarnemen dat inherent is aan alle journalistiek die de
werkelijkheid in overzichtelijke verhalen wil weergeven. Minder
algemeen gesteld: de grofheid van middelen waarmee Bild werkt
wekt de indruk alsof we met een exces te maken hebben dat
hoognodig bestreden moet worden. Voor een strategie op het gebied
van de openbaarheid is het echter belangrijk te stellen dat de
vervalsingen die zo ostentatief bij Bild gepleegd worden,
hoogstwaarschijnlijk hetzelfde patroon vertonen, zij het veel
eenvoudiger, als dat wat in alle redaktieburo's van kranten en andere
massamedia gebeurt. Die Zeit is wellicht een minder dankbaar objekt
van onderzoek, maar niet minder belangrijk.
Maar zoals Wallraff steeds minder het gewone kapitalisme is gaan
beschrijven, heeft hij ook wat de industrie van meningen betreft
gekozen voor het buitensporige. Dat slaat in de publiciteit
ongetwijfeld beter aan, maar hoeft politiek niet het gunstigste
aangrijpingspunt te zijn.

10
De akties tegen Springer in de jaren zestig hebben weliswaar weinig
uitgericht tegen de macht van het koncern, ze hebben belangrijke
lessen opgeleverd voor degenen die er bij betrokken waren. Men had
de verstrengeling van de diverse private en openbare machtsorganen
aan het werk gezien en daaruit kunnen opmaken in welk verband de
kommerciele meningsproduktie funktioneert. De materialiteit van
meningen en maatschappelijke beelden was evident. Een van de
strategiese konklusies moest zijn dat manipulatie, daar ze niet
eenvoudig de uitvoering van een plan van verborgen verleiders is, niet
door ontmaskering is te bestrijden.
Wallraff lijkt niet in deze lijn verder te zijn gegaan. Was dat wel het
geval geweest, dan zou hij niet eens aan deze onderneming zijn
begonnen. Nu hij het wel heeft gedaan is daar, behalve de
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relativerende opmerkingen die ik hierboven gemaakt heb, bij wijze
van positieve beoordeling van te zeggen dat het in de eerste plaats
misschien niet eens een onthullende (laat staan ontledende) aktie is
geweest maar een symboliese, plaatsvervangende demonstratie (zeker
nu zijn werk zo snel is afgebroken). Symbolies in meerdere opzichten.
Allereerst demonstreert Wallraff de konsekwenties van zijn methode
als opererend schrijver in het hoofdkwartier van de
bewustzijnsindustrie, hij overschrijdt de grenzen van wat een
individuele schrijver/reporter normaal kan doen. Daarmee
demonstreert hij tevens wat een individu — of het nu als journalist
of als lezer is — tegen een dergelijk massief medium vermag; dat hij
niet bij voorbaat machteloos hoeft te zijn. De rabiate en hardnekkige
wijze waarop Springer terugslaat en zich aanvallend verdedigt bewijst
in elk geval zijn onzekerheid — ondanks zijn macht. En misschien zal
Waliraffs aktie vooral de macht van Bild bewijzen, zoals zijn boek
inhoudelijk al heeft gedaan.
Afgezien van wat de reeks van processen gaat opleveren, ook
afgezien van wat Wallraff verder nog in deze zaak voor schrijfplannen
heeft, geeft het symboliese aspekt van zijn onderneming aanleiding
tot vergelijking met een soortgelijke affaire bijna vijftig jaar geleden,
namelijk het proces dat Brecht voerde tegen een filmmaatschappij
over de verfilming van zijn Driestuiversopera. Brecht deed hiervan
verslag in Driestuiversproces (nederlandse vertaling SUN, 1975). De
inzet van het proces was de rechtspositie van de auteur: kon hij
verhinderen dat er van zijn skript een film gemaakt werd die in strijd
was met de opzet ervan? Ofschoon hij wist dat hij tegenover het
kapitaal van de filmmaatschappij, dat gesteund werd door de
rechtspraak, als individu machteloos was, ging hij de publieke
konfrontatie toch aan om te laten zien met welke middelen openbare
instellingen (rechtbank, pers) de macht van een ekonomies bedrijf
beschermen. In dit geval vooral interessant omdat er met ideologiese
en kulturele begrippen moest worden gewerkt. Brecht noemde zijn
proefondervindelijke konfrontatie met een kultureel instituut een
`sociologies experiment' dat hij als volgt definieert:
Wij spreken van een "sociologies experiment", wanneer door gepaste
maatregelen (een gepaste houding) de tegenspraken worden
geprovoceerd en waarneembaar gemaakt die aan deze maatschappij
inherent zijn. Een dergelijk sociologies experiment is tegelijkertijd
een poging om het funktioneren van de "kultuur" te begrijpen. Er
wordt een kollektief denken op gang gebracht, en het speelt zich of
volgens een bepaalde rolverdeling. Het gaat bijna letterlijk om een

183

denkproces. Het onderzoeksmateriaal is hier levend, het funktioneert,
en is niet louter objekt van beschouwing. De onderzoeker zelf leeft
eveneens, niet buiten maar binnen de ontwikkelingsprocessen. Het
sociologies experiment is een procede dat de mogelijkheid biedt om
de "algemene toestand" in zijn ontwikkeling te laten zien. (...) Het
sociologies experiment maakt de maatschappelijke antagonismen
zichtbaar zonder ze op te lossen. De onderzoekers moeten dus in
het krachtenveld van de tegenstrijdige belangen zelf een
belangenpositie innemen, een volstrekt subjektief en absoluut
partijdig standpunt. (...) De rechterlijke macht en ook de pers
zouden systematies en op grote schaal bij het opzetten van
sociologiese experimenten betrokken moeten worden. Daar de
officier van justitie in de burgerlijke staat op generlei wijze de
belangen van de gemeenschap vertegenwoordigt, en daar de belangen
van het benadeelde individu tevens de belangen van de grote massa's
zijn, kunnen juist rechtszaken gebruikt worden om de dieperliggende,
minder zichtbare sociale processen, die voortdurend aan het werk
zijn en die de burgerlijke praktijk vormen, tot het bewustzijn van het
publiek door te laten dringen. Het begrijpen van het sociologies
experiment betekent "greep krijgen". Het komt niet tot stand op
grond van alleen maar kijken, het eindigt evenmin met het tot stand
komen van een zienswijze. Konkrete ervaring dient hier de werkbasis
te zijn.' (Driestuiverproces, pp. 62-65).
Bij Wallraff gaat het, of dit nu van te voren gepland en
ingekalkuleerd is of niet, om een vergelijkbare aanschouwelijke
konfrontatie. Daarvoor is het verslag niet meer dan een aanleiding.
Wat nu in het geding komt is de vraag of Wallraff dezelfde methoden
als door Bild gebruikt worden op Bild zelf mag toepassen, of, anders
geformuleerd: slaagt Springer erin anderen zelfs juridies te laten
verbieden wat hij aan zichzelf heeft voorbehouden? Als het
sociologies experiment tot een dergelijk leerproces leidt, komt
Wallraffs Bild-verslag in een ander politiek licht te staan. Zijn
individuele strijd tegen het massamedium is in zijn verslag een
mislukking. Ook al zijn lessen in vervalsen altijd nuttig, het
eventuele nut ervan wordt volledig ongedaan gemaakt door de
nederlaag die hij — impliciet — heeft moeten erkennen: in het
koncern was hij volstrekt machteloos en sprakeloos, wat zijn
neerslag in het boek gevonden heeft, helaas zonder al te veel
reflektie. Als aktie van buitenaf, waarvoor het verslag 'brandstor
is, zal het sociologies experiment slechts voor een klein deel van
Wallraff afhangen, al heeft hij nog wel huiswerk te verrichten:
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daarover een boekje opendoen dat wel theoreties gefundeerd is.
Ten slotte wil ik nogmaals Brecht aanhalen om aan te geven wat de
konsekwenties zijn van Wallraffs literaire ontwikkeling in de richting
van ‘publiciteitsbewerking', waarvoor het schrijven nog slechts een
onderdeel is. Taal- het tenslotte om grote instellingen als pers,
rechtbank enzovoort gaat, is voor dit soort experimenten een bedrijf
nodig, dat systematies en volgens een interne werkverdeling te werk
gaat om datgene wat te zien is voor iedereen zichtbaar te maken. De
hele schrijverij wordt immers, omdat ze door individuen wordt
bedreven, steeds twijfelachtiger.' (p. 8)
maart 1978
Verschenen in: Bzzlletin, nr. 56, mei 1978; het betreft hier: Gunther Waliraff,
Verslaggever van Bild. Amsterdam (Van Gennep).
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Change/Charge: Kommentaar in de marge

Een dokumentatie in Raster van een geprononceerde groepering in de
huidige franse literatuur als Change impliceert nog niet direkt
verwantschap tussen Change en Raster, die is er hooguit wat betreft
enkele onderwerpen. Change verdient de aandacht vanwege het voor
een literaire groep brede skala van aktiviteiten. Zo werden er
afleveringen van Change besteed aan de praagse strukturalisten,
russiese formalisten, montage, geweld, vertalen enzovoort en werd
geprobeerd het werk van Jakobson, Eisenstein, Chomsky te
verbinden met nieuwe schrijfwijzen. Als ik nu een paar nurkse
opmerkingen maak naar aanleiding van een in Raster opgenomen
vraaggesprek met Jean Pierre Faye (verder geciteerd als Antwoorden)
is dat niet om het blad Change van nul en gener waarde te verklaren.
Een polemiek met het tijdschrift zou ook alleen zin hebben als het
een nederlands blad was. Ik voel me alleen geprikkeld door de
pontifikale grootspraak van Faye die sinds 1968 in talloze
`verklaringen' van Change een stoottroep van de wereldrevolutie
probeert te maken. Wanneer ik zijn spreuken uit deze periode overzie,
geloof ik dat hij nog het best is te karakteriseren met een uitdrukking
van Biermann, namelijk als 'alchemist van de revolutie'. Enkele van
zijn rituele termen wil ik enigszins in het gelid zetten, het woord is
aan Faye.
-

Change —wisseling, verandering (verander imperatief). In de uitgaven
van het tijdschrift is change een soort uitroepteken geworden. Overal
waar het voorkomt, in artikelen, manifesten, citaten en motto's
wordt het trefwoord vetgedrukt, van topos wordt het tot rituele
formule. (Ik sla een zojuist in de serie 10/18 verschenen uitgave van
de geschriften van Laure open en voorafgaand aan een voorwoord
van Faye vind ik een zin van Laure aangehaald, een zin waarin het
woord 'change' voorkomt.) Met een variatie wordt het woord ook
gebruikt om het ontstaan van Change als beweging tot een magies
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moment te maken: 'Les choses avaient commence par l'envoi de
poemes —par un echange, done, de lectures allant de "Couleurs
pliees" a "Appartenant a". La rencontre orale allait tourner autour
de transformationnisme.' (1973). Het woord change wordt de eerste
term van vele kettingreakties.
Geboortejaar Tanaf de lente van 68 spatte de gesloten situatie van
de voorafgaande jaren op wereldschaal uiteen.' (Antwoorden) In
1968 maakten Faye en de zijnen zich los van Tel Quel dat zich in die
tijd vrijwel volledig identificeerde met het standpunt van de PCF.
Tel Quel koos partij voor de Partij, Change gaf zich over aan de
Beweging. Wanneer Sollers zich recentelijk, na een maolsties
avontuur, tot het anti-kommunisme van de Nieuwe Filosofen heeft
bekeerd en deze in radikaliteit overtreft, is dat goedbeschouwd
slechts een voortzetting van de verbale radikaliteit van tien jaar
geleden . Change, dat zich onderdeel voelt van een beweging die even
allesomvattend als ondefinieerbaar is, heeft zoveel bewegingsvrijheid
dat zij haar ontwikkeling telkens, zonodig met terugwerkende kracht',
kan spiegelen aan het verloop (change) van de wereldrevolutie.
Bataille wordt aangehaald: 'De enige autoriteit die ontzag inboezemt
is die van de katastrofale verandering.' Wat Change en Tel Quel in elk
geval gemeen hebben is het poneren van autoriteiten, het installeren
van schutspatronen en het naar hun hand zetten — op papier althans —
van de geschiedenis. In een prelude voorafgaand aan een ouverture bij
een colloquium in 1973 (getiteld Changement de Forme, Revolution,
Langage) stelt Faye: 'Want dit "kollektief 68" dat bij het eerste
optreden tijdens het grote mondiale revolutiejaar gevormd werd door
het Kollektief Change, is tussen de zomer van 73 en het jaar daarop
zelf veranderd in een "beweging 74". Mouvement du "change des
formes".' (Change de Forme, dl. 1, 1975, p. 11). Zie Het grote jaar.
—

geen suggestiever, wendbaarder en ongrijpbaarder woord
dan dit. Faye is een ware grootmeester in het sprokkelen van termen
die stilstand en verstarring moeten tegenspreken. Beweging staat
tegenover Partij met alle bijbehorende konnotaties; het woord biedt
— zoals change zelf — ruimte voor elke lading, het heeft in de tien
jaar dat Change bestaat dan ook heel wat moeten vervoeren. Na 1968
is van 1973/1974 een nieuw draaipunt gemaakt, begonnen met het
colloquium waaraan vier groepen deelnamen (varierend van lingulsten
tot personen die in het leger agitatie bedreven — met als enige
samenhang, zo lijkt het, de wil om `revolutionaire krachten' te
Beweging

—
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verenigen — zie Stervorm). Wat eerst zoiets was als een `geheim
genootschap' wordt opeens een internationale beweging, en dat
uitsluitend krachtens een Verklaring. Het woord Beweging heeft
inderdaad grote voordelen, het ontslaat de bewogenen van iedere
konkrete analyse van de literaire en politieke situatie en van hun
eigen positie daarin. Maar ja, analyse betekent immers inventarisatie
en klassifikatie. Hoewel Change politiek gezien weinig weer is dan
een zoveelste splintergroep, beschouwt zij zichzeif als een magneet die
alles aantrekt wat met haar intenties overeenstemt; het is alleen een
kwestie van willen. 'De permanente kern van het kollektief brengt
een voortdurende interferentie teweeg van cercles, of van bredere
kollektieven waardoor manifest gemaakt wordt dat wat Mallarme
aanduidt als de vibrerende aktiviteit van het denken' (Manifestion
du Collectif Change, 1972, in Change 13). Uit het feit dat alle partijen
en organisaties afgewezen dan wel buiten beschouwing gelaten
worden mag worden'afgeleid dat Change haar Beweging als de
enige politieke motor ziet — `dat alles bij elkaar behoort tot de
beweging van de geschiedenis', wordt in het vraaggesprek gezegd.
Niet toevallig heeft Faye het ergens (1973) over 'het wereldtoneel'.
Verrassende samenhang —verrassend omdat het een verborgen
samenhang is die aan het licht komt (zie Antwoord 1), een samenhang
tussen soortgelijke initiatieven overal elders in de wereld. Meteen
wordt de globe erbij gehaald en het adres van een vriendenklub wordt
aangegeven met de naam van een wereldstad —Faye staat voor zijn
stafkaart als een generaal zonder leger. Tot zijn verbazing bevindt hij
zich in een netwerk van 'ontwikkelingen'. Zo schrijft hij in 1973
terugblikkend (in een van de vele manifesten waaronder een
buitenlandse plaatsnaam staat, in dit geval Uppsala): lets is ons bij
toeval overkomen—sommigen van ons. Dat iets leek in onze ogen
volstrekt toevallig van acrd tot het moment waarop ons is gebleken
dat door het toeval in feite een hevige schok plaatsgreep die de
relaties van de percepties en de relaties van de koncepten door elkaar
gooide en in beroering bracht —en dat deze schok die ons zomaar
overkwam verder ging dan een verrassende samenhang: dwars door de
konvergentie van pogingen, vanaf de zeer brede dispersie van
herkomsten.'
Tijdens het reeds genoemde colloquium van 1973 sprak Faye een
`manifeste narratif' uit, getiteld Tout sur la revolution et la contrerevolution. Het is weer Beweging voor en na, het resultaat is een
gekrioel van tautologieen als palingen in een pot snot: '...wat ons
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verbindt is een beweging (...) zij steunt op verbindingen die zelf
bewegen en verbanden aangaan: omdat zij verbonden is met
bewegingen, ook al zijn die niet waarneembaar, steunt dit netwerk
van veranderingsbewegingen een beweging die reeds kollektief is en
die alles met zich meebrengt wat verandert.'
zie Beweging, zie Change, zie Vormverandering. Ook dit
is een woord dat overal op van toepassing is. Change lijkt wel een
wisselkantoor waar grote woorden als pasmunt over de toonbank
gaan. Het woord wordt gebruikt voor zowel wetenschappelijke als
literaire of politieke verschijnselen. Dit is politiek symbolisme
waarvoor revolutie een fetisj is, een teken zonder betekenis maar met
voor de gebruiker een onuitsprekelijke gevoelswaarde. Overigens lijkt
revolutie voor Faye vaak synoniem met 'kulturele revolutie', waarvan
onduidelijk is of het de revolutie van, door of in de kultuur is.
Revolutie

—

Het grote jaar zie Geboortejaar. Soms heet het eenvoudig mei 68,
dan weer Het grote jaar of Het mondiale revolutionaire jaar. Hoewel
ik in Change nimmer een analyse van de `gebeurtenissen' in dat jaar
—

heb aangetroffen wordt het zonder blikken of blozen in een adem
genoemd met 1789 en1917.
`Welke theorie? Welke revolutie? Het jaar dat inzette met de rede
van 2 januari op het kongres van Havanna, gevolgd door het
Tetoffensief in Zuid-Vietnam, door de gebeurtenissen in maart-april
in Tunis, door "de volksbeweging en de stakingen van april-mei 1968"
in Brazilie, door de stakingen van Venezuela, door de Berlijnse 1 mei,
"eerste antikapitalistiese manifestatie die Berlijn heeft gekend sinds
het nazisme", door de uitbarstingen in een hele reeks hoofdsteden (die
ik met een kleine letter zal schrijven) (en niet zonder de mikrohoofdsteden ertoe te rekenen, de amerikaanse campussen) milaan
berkeley columbia harvard parijs warschau praag belgrado zagreb —
tenslotte gekenmerkt door de kulminatie van de kulturele revolutie
in Azie—dat jaar intrigeert ons als de sfynx zonder Oidipous van de
hete geschiedenis...' (Faye, Le Trefle, in Change 20, 1974).
Symbolen: het volstaat om te zeggen `de rede van 2 januarr, de naam
van Castro hoeft niet eens meer te worden genoemd. Havanna zelf is
al een herkenningsteken. Het kollektief manifesteerde zich voor het
eerst in 1968 in Havanna, 'bedreigde, belegerde plaats van de wereldrevolutie'. Zie Mondiaal.
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Mondiaal —Faye besluit zijn inleiding bij een bloemlezing uit vijf
jaargangen Change aldus (voor de couleur locale laat ik het maar
onvertaald): `Desormais, la bataille dans les egouts de l'economie
comme la lutte et detournements aeriens du langage, masse par
masse, s'articulent mondialement et se joignent. La jonction dans la
divergence—la dis-jonction qui engendre—, voici qu'elle relie les
frappes differentes du proces revolutionnaire dans l'etoffe du langage
et sur le sol de l'histoire.' De (franse) wereld is Change te klein. In
nummer 20, dat veelzeggend Change mondial heet en niet 'change
international', worden auteurs uit andere landen aan de lezer
voorgesteld als leden van den grote familie. Enkele voorbeelden:
Jack Spicer— Notre frere en Transformations'
Kwa Tamani—Tedie aux "freres derniers poetes", it est notre
frere en Change. Avis a qui retrouve sa trace'
Massa Diabate — `Experimentateur du grande change parole /
ecriture: notre frere en ca'
Algui —Notre frere dans la sorcellerie'
GOran Sonnevi — Notre frere dans la nouvelle langue'
Inger Christensen —`Soeur de Collebert dans le ca'
Miron Bialoszewski— Notre frere dans l'insurrection' enzovoort.
Archipel van verandering topografies kent Faye, waar het erom gaat
zijn eigen plaats en die van zijn blad respektievelijk beweging te
bepalen, geen grenzen en geen gene. Soms denk je met vaderlandse
grootmeesters van het politiek symbolisme te doen te hebben
(Mulisch-Donner-Schat). Bijvoorbeeld een zin als deze: `...want ik zie
deze reeks interventies niet zozeer als een "colloquium" in de
gebruikelijke zin van het woord maar als een archipel van verandering
—vergelijkbaar met die van de Argonauten van de Stille Zuidzee die
Malinowski onderzocht heeft. Waar, verbonden door een bijzonder
proces van ruil en verkeer, verschillende eilanden zich aftekenen.'
(Ouverture bij het Colloquium van juli 1973.)
—

Diaspora het lijkt vervelend te worden, deze opsomming. Het is ook
vervelend en bovendien irritant zoals Faye, ook met dit begrip weer,
de verstrooiing, zijn eigen positie door analogieredeneringen
uitvergroot. Allereerst is er de verstrooiing van bewegingen vanuit het
jaar der jaren,—een projektie. Dan is er (ook in Antwoord 3) de
verstrooiing van ideologiese versies sinds de griekse demokratie—een
opvatting van ideologie die er een puur taalkundig fenomeen van
maakt. Volgt de verstrooiing van de kulturele revolutie van Lenin tot
—
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Mao. Nog duisterder is de kontaminatie met joodse diaspora. Er vindt
een associatie plaats van over de wereld verspreide en vervolgde joden
met de illegale strijders van de Beweging waartoe Change zich rekent.
Censuur is een van de spookbeelden die worden opgeroepen om van
onderdrukking te kunnen spreken. Wanneer longe revolutionaire
schrijvers' geweigerd worden heten ze meteen `verboden'. Er is al
een — even kontaminerende —vergelijking geweest (in Antwoord 1)
met de `geheime' arbeidersverenigingen' in Parijs ten tijde van Marx;
en dat terwij1 er bij Faye nooit sprake is van arbeidersbeweging,
socialisme of kommunisme, alleen van (kulturele) revolutie, beweging,
vormverandering en van diaspora. Lingulsten, psychoanalytici,
dichters, gastarbeiders en aktivisten in het leger zijn de nieuwe joden
van een mondiale revolutionaire beweging, de nieuwe ondergrondsen.
De strategie die wordt aangekondigd is navenant (Antwoord 4 en 5):
een `strategie van verspreiding' die kennelijk vooralsnog bestaat uit
het opzetten van zoveel mogelijk verschillende tijdschrift- en
boekenreeksen met schreeuwende titels.

Klaverblad dit is de titel van een verklarende inleiding van Faye bij
het nummer Change mondial. Bedoeld is de trits poezie-theoriepolitiek. Op zich een uitdagend hypothetiese verbinding, nuttig als
werkprogram, maar in de bewoordingen van Faye neemt het meteen
alweer de magiese vorm van analogieen aan. Praag—poezie: Nezval,
Teige; theorie: Jakobson, Cercle linguistique; politiek: het Leva
Fronta, Teige. Een vergelijkbare trits werd eerder al gevormd door
`de drie dimensies van de grote beweging van de revolutionaire
russiese avantgarde': Majakowski, Jakobson, Lef. Ze is in 1935 terug
te vinden bij Breton. En nu dan Change enz. De moeilijkste vraag
evenwel — hoe poezie, theorie en politiek zich ten opzichte van
elkaar verhouden en wat ieders specifieke werkterrein is — blijft open.
Het beeld van het klaverblad zegt kennelijk genoeg.
—

Stervorm —een ander zinnebeeld van konvergenties. Wederom de
meer suggestieve dan inhoudelijke situering in een historiese reeks
van revoluties die elkaar treffen: psychoanalyse-surrealisme;
fenomenologie -geengageerde literatuur; strukturalisme -nouveau
roman. En nu transformationisme en Beweging van `verandering van
vormen'.
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Stamboom —inderdaad zijn de reeksen meestal alleen maar suggestief.

Zoals de opsomming van brandhaarden overal ter wereld, ongeacht
hun verschillen, die van het jaar 68 een hoogtepunt maken. Zoals de
opsomming van literaire, theoretiese, politieke brandpunten overal
ter wereld na 68 een kumulatieve beweging suggereert. Zoals het
klaverblad een organiese eenheid van theorie, literatuur en politiek
symboliseert, en de stervorm een ontplooiing van aktiviteiten vanuit
een lichtend centrurn. Zoals de reeks parallelle revoluties in de
theorie en de taal. Zo ook de reeks verbanden tussen surrealisme en
Oktoberrevolutie, tussen geengageerde literatuur en antifascisties
verzet, tussen nouveau roman en verzet in Algerije en
antikolonialistiese strijd, bekroond met de osmotiese relatie tussen
Internationale revolutionaire beweging van het jaar 68' en de
Beweging van de `verandering van vormen' waarvan het perspektief
zich al aankondigde in januari 68 in de Deklaratie van Havanna'. Het
kan niet op. En wat staat er in Change 20: `Zoals de surrealistiese
beweging de onderzoeker wilde zijn van het onbewuste psychies
automatisme, is de beweging van de verandering van vormen de
exploratie van het onbewuste van de talen in de wereld: Echange,
Transformation, Battements de l'entre langues.'
-

Vormverandering —Uit het eerste deel van Das Kapital —door Faye
Eerste Boek' — wordt een oppositie van twee
aangeduid als
begrippen gehaald die telkens weer wordt ingezet om de grote sprong
voorwaarts (of 'La Longue Marche du recit') to evoceren: de
dialektiek tussen change de forme en change materiel. Zoals er elders
door Faye zelden iets geanalyseerd wordt en in plaats daarvan op
suggestieve wijze begrippen, namen en citaten aan elkaar geplakt
worden, gaat het ook hier niet om een verbinding van ekonomiese
theorie (waarin de begrippen van Marx thuishoren) met een analyse
van andere sociale praktijken (zoals taal en literatuur) maar alleen om
een verbale analogie zoals bijvoorbeeld de vergelijking tussen Marx en
Chomsky (in Antwoord 2). Een nieuwe term wordt gesmeed:
`critique de l'economie narrative'. Iemand die kritiekloos begrippen
uit verschillende gebieden kontamineert is als theoretikus
onbetrouwbaar. Wat Faye in zijn Antwoorden doet met begrippen als
ideologie, kulturele revolutie en dialektiek bevestigt dat.
Dialektiese terugslag dialektiek is voor Faye van de nood een deugd
maken. Getuige wat hij in Antwoord 4 beweert gaat hij uit van een
—

soort Terelendungstheorie': wanneer iets maar voldoende
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onderdrukt wordt ontsnapt er jets nieuws, jets positiefs—de
wonderbaarlijke vermenigvuldiging van Change-reeksen en de
krujsbestujving van revolutjonaire cellen, kringen, groepen, bevrjende
of verwante bewegingen, ontstaan tegen de verdrukking (van de
censuur) in, zelfs dank zij die verdrukking. Faye dixit. Dialektiek is
zoiets als een springveer.

Regressieve variant —Faye gedraagt zich als een regisseur van de
geschiedenis (steeds meer gelijkgesteld aan 'narration') van revoluties.
Hij rekent het kennelijk ook tot zijn taak te waarschuwen voor de
judas van de messianistiese beweging (Sollers) en voor diegenen die
ogenschijnlijk met hetzelfde bezig zijn als de Change-groep, maar
omdat ze afvalligen zijn met een verbasterde versie voor de dag
komen. Het is een bekend mechanisme bij groepsvorming: minimale
verschillen met naaste konkurrenten zorgen voor maximale
wrijvingen. Het is misschien ook een bijverschijnsel van het
isolement. In Antwoord 1 heeft Faye het over de tekstkultus, `een
regressieve versie van het strukturalisme', op andere plaatsen gebruikt
hij nog robuustere kwalifikaties, en hij rust niet voordat hij ook voor
de bastaardvormen een stamboom heeft opgezet (een ware boom van
goed en kwaad). Wanneer hij in zijn inleiding bij de bloemlezing van
Change een genealogie van theoretiese, literaire en politieke
revoluties schetst, worden meteen de regressieve varianten vermeld.
Jean Pierre Faye— in elk geval sluit Faye aan bij een bekende traditie
in Frankrijk, die van de literaire hogepriester. Wat Breton was voor de
surrealisten, Sollers voor Tel Quel, en wat Ricardou probeert te zijn
voor de Nouveau Roman (die zich achteraf opwerpt als Beheerder
van een groep waartoe hij alleen diegenen rekent die aanwezig waren
op een door hem zelf georganiseerd kongres over de nouveau roman,
degenen dus die samen met hem op de foto staan) is Faye voor de
Beweging Change des Formes: dezelfde versmelting van persoonlijke
intenties en doelstellingen van de groep, dezelfde megalomanie,
dezelfde hang naar zuiverheid in de leer, dezelfde rabiate houding
tegenover afvalligen en konkurrenten. Wat Faye vooral kenmerkt,
dat moeten de voorbeelden duidelijk hebben gemaakt, is een
metaforiek die de plaats inneemt van analysen. Niet op basis van een
theorie maar met analogieen worden linguistiek en literatuur,
ekonomie en taaltheorie, politiek en poezie onder een noemer
gebracht. Met formules wordt de problematiese positie van het
schrijven en de literatuur dusdanig bezworen dat de schrijvers
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van Change automaties revolutionairen worden en Change een
ferment van de wereidrevolutie. Change —een wereld in boekvorm.
Verschenen in: Raster 8, 1978.
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Verkaveling

`Het is een mythe dat de pers-onvrijheid toeneemt met de grootte van
de uitgeverskoncerns. Zelfs niet een enkel begin van een deugdelijk
bewijs voor deze stelling is geleverd. De grote verscheidenheid van
dagbladen (100), publieksbladen (5000) en boektitels (50.000) alleen
al in Nederland, doet het omgekeerde vermoeden.'
Aldus R.E.M. van den Brink (voorzitter raad van bestuur Elsevier)
in Het geheim van de uitgever. Dit boekje, uitgegeven ter gelegenheid
van het afscheid van Rienk Visser als direkteur van Kluwer,
verrast vooral door de welhaast idyllies onbekommerde toon van de
bijdragen. Nagenoeg alle auteurs voelen zich, getuige hun bevindingen
van het boekenbedrijf, lekker bij de huidige gang van zaken. En
waarom ook niet, ze leven er immers van. Hoe de organisatie van de
boekenproduktie en-distributie ook, vooral in technies opzicht,
verandert, die verandering wordt ofwel bij voorbaat als
onontkoombaar beschouwd of zonder meer gezien als verbetering; in
beide gevallen aksepteert men de voldongen feiten en worden
vervolgens alleen die vragen zinvol geacht die zich beperken tot
techniese aspekten. Al het andere is spekulatie, niet ter zake kundig
dan wel onzakelijk. Van den Brink kan de vermeende samenhang
tussen koncernvorming in de uitgeverswereld en pers-onvrijheid een
mythe noemen dank zij een andere mythe, die van het getal en de
pluriformiteit, uitgerekend twee faktoren die voor de onvrijheid
bepalend zijn. Het is maar wat je onder pers vrijheid verstaat. Die
schijnt voor mensen als Van den Brink reeds gewaarborgd als er
globaal genomen voldoende is: voldoende bladen, tijdschriften, titels
(ongeacht of die, wat al de praktijk is, allemaal door slechts enkele
papierfabrieken geleverd worden) en voldoende variatie in het
assortiment (verscheidenheid = keuzemogelijkheid = vrijheid). Maar
voldoende van wat eigenlijk? Over de inhoud wordt zelden
gesproken. Daarom kan het deugdelijk bewijs waar Van den Brink het
over heeft nooit en to nimmer geleverd worden, daarvoor is immers
-
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een ander gezichtspunt nodig. De visies die dat oplevert zullen, met
Elseviers maatstaven gemeten, altijd ondeugdelijk zijn. Hiermee is het
niet anders dan met de parlementaire demokratie, waarvan de
formele pluriformiteit door degenen die erbij zweren gelijkgesteld
wordt met reele vrijheid. Aan anderen om het tegendeel te bewijzen.
Ook met cijfers kan op dit punt weinig bewezen worden. De
Stichting Speurwerk betreffende het Boek (lange tijd trouwens
staande onder voorzitterschap van Van den Brink) levert al sinds
1960 stromen cijfers over de boekensektor. Zelden bewijzen ze iets
anders dan wat men bewezen wil zien. En het breed opgezette
Struktuuronderzoek Boeken, dat al sinds jaar en dag gaande is en
naar verluidt binnenkort zal worden afgesloten, verschaft
ongetwijfeld zeer veel cijfermateriaal maar, gezien de deelstudies,
waarschijnlijk zinledige interpretaties. Begrippen als vraag en aanbod,
behoeften, motivatie enzovoort worden gehanteerd alsof ze iets
exakts aanduiden. Uitgeverij en boekhandel dienen zich, zo luidt vrij
vertaald het advies van een der deelstudies, aan te sluiten bij het
veranderende konsumentengedrag, alleen dan hebben ze kans op
overleven. En het gedrag van Koning Klant is uiteraard het resultaat
van diens behoeften, wensen, persoonlijke smaak en keuze. Geen
ondernemer, dus ook geen (grote) uitgever, die binnenskamers nog
in deze mythe zal geloven. Niettemin wordt ermee gewerkt. Hoe
mooi ziet alles eruit wanneer men aanneemt dat hetgeen men graag
gelooft ook bestaat: een schrijver die in vrijheid schept wat en hoe hij
verkiest, een lezer die in vrijheid leest waar hij behoefte aan heeft, en
de uitgever en boekhandelaar die de service verzorgen.
Een hele verzameling frasen op dit gebied —hoe groter de
kommerciele belangen hoe duurdere woorden er gebruikt worden,
zie Het geheim van de uitgever kan gevoeglijk terzijde geschoven
worden door vast te stellen dat informatie, meningsvorming, kultuur
en amusement grotendeels handelsobjekt van kommerciele
instellingen zijn geworden, waarvoor uiteindeiijk maar een kriterium
geldt: konsumeerbaarheid, dus verkoopbaarheid. Schaalvergroting,
vaak met techniese argumenten gemotiveerd, maakt massale
konsumeerbaarheid noodzakelijk. wat men dan ook ziet, in de media
(ook de niet direkt kommerciele) zo goed als in de uitgeverij, is dat
bij alles wordt ingespeeld op veronderstelde, massaal te bevredigen
wensen en behoeften. Voor al het andere heeft men het scheldwoord
`elitair' klaarliggen, bij voorkeur gebezigd door intellektuelen.
Koncernvorming is dan misschien niet de oorzaak van een rnassale
marktstrategie op het gebied van de publicistiek, maar wel een
—
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voorwaarde, in elk geval de enige vorm om de diversiteit van het
assortiment (boeken, tijdschriften, bladen en binnenkort andere
zachte waar, alle met hun onderscheiden genres en dito publieksgroepen) optimaal te exploiteren. Niet uit de zucht om de zwakke
onderdelen ervan, de literatuur bijvoorbeeld, koste wat kost te
steunen of meer kansen te geven. Nee, eerder omgekeerd: om ook
het geld dat in literatuur zit eruit te halen, en is het niet het grote
geld, dan valt er op zijn minst toch goodwill voor het bedrijf in zijn
geheel uit te peuren.
Als ik wat artikelen van mezelf van een jaar of acht geleden over
de boekenmarkt herlees, dan blijkt er eigenlijk weinig veranderd. Er
is voornamelijk een bestendiging te zien van ontwikkelingen die zich
in de jaren zestig in een razend tempo hebben voltrokken. De
sanering .is inmiddels een voldongen feit. De uitgeverswereld floreert,
wordt gezegd, maar naar ik vrees, hoofdzakelijk op de beurspagina.
Indertijd werd er op de fuseringen en dreigende standaardisering
of cynies gereageerd Of uitsluitend moralisties. Wat het laatste betreft
waren de trefwoorden: informatieverschraling, bedreiging van 'het'
woord, 'het' boek. De verkommercialisering werd als iets uitwendigs
gezien, men was er niet op bedacht, dat die tot in het lezen en
schrijven zelf doordringt, tot in de waarneming, ervaring en
werkelijkheidsbeleving. Dat is inderdaad niet met cijfers aan te tonen,
het gaat namelijk veelal om iets wat men niet eens (meer) kan zien.
De verontrusten konden toen, evenals nu getuige Van den Brinks
uitspraak, gerustgesteld worden met een verwijzing naar de diversiteit
van het aanbod.
Het aantal literaire fondsen is niet drasties verminderd, dat is waar,
grote koncerns handhaafden hun literaire afdelingen of zetten zelfs
nieuwe op. Er lijkt dus niets veranderd. Veranderd niet, versterkt
wel: alle literaire fondsen zijn, op een enkele toevallige uitzondering
na, variaties van hetzelfde, offreren dezelfde hapklare konsumentenliteratuur bestemd voor dezelfde markt, voor hetzelfde publiek. Er is
nauwelijks ruimte voor riskante uitgaven, voor experimenten van
welke aard dan ook; uitgaven die het moeten hebben van de lange
termijn zijn nagenoeg onmogelijk geworden. Wanneer De Bezige Bij
zou ophouden te bestaan, dat tekent de situatie, zou er in Nederland
voor een belangrijk deel, uiteraard niet het gemakkelijkste deel, van
de literatuur geen bestaansmogelijkheid meer zijn, het zou domweg
niet meer worden uitgegeven. Wat de boekhandel betreft is de helft
van wat er aan literatuur geschreven wordt (en hoe lang zal het nog
duren dat het geschreven wordt) een uitstervende diersoort. Juist
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omdat het met de literaire markt zo goed gaat neemt voor
`minderheden' de vrijheid af, want wat floreert is de onverplichte
lektuur, vervaardigd per strekkende meter. Die verdringtletterlijk de
alfabetiese literatuur uit de uitgeversfondsen, uit de boekhandel,
uit de media, uit het literatuuronderwijs, en straks uit het bewustzijn
en de schrijfmachine. Menig literair boek kan nu al niet meer zonder
subsidie worden uitgegeven (de kosten van het schrijven neemt de
uitgever sowieso nooit voor zijn rekening, zodat het schrijven nu al
bijna geheel van subsidie afhankelijk is — tot een regulier schrijversloon heeft dit evenwel nog niet geleid). Een bepaalde literatuur
wordt binnen afzienbare tijd ekonomies vrijwel onmogelijk. Vanwege
de beperkte oplage worden juist die boeken te duur. Een beperkte
oplage is op zich niets rampzaligs, ze wordt echter als een
(onoverkomelijk) bezwaar gezien wanneer populaire verkoopcijfers
als norm gelden. In vergelijking met andere kunstprodukten en
kultuurmanifestaties is een oplage van duizend exemplaren best
akseptabel, temeer daar boeken (steeds meer) geleend worden.
Ekonomies wordt een dergelijke oplage echter onverantwoord
geacht, gemeten namelijk naar de produktiekosten van populaire
uitgaven. Terwijl er de laatste jaren minder boeken gekocht worden,
is het aantal titels dat wordt uitgegeven sterk uitgebreid. Het is dus
dringen geblazen. De uitbreiding van het aantal titels is geen
uitbreiding van soorten boeken maar van variaties van hetzelfde
(sukses). Voor de uitgevers is het werken in de breedte, meerdere
titels en kleinere oplagen, een spreiding van risiko; voor het boek, en
dus ook voor de schrijver, is het risiko (om weggedrukt te worden)
evenredig groter geworden. Vrijheid blijheid. Diversiteit, dat mooi
ogende woord, betekent dus helemaal niet een veelzijdiger keuzemogelijkheid voor de lezer, geen grotere bereikbaarheid van nietpopulaire uitgaven, maar is enkel een veelvuldiger opdringen van
steeds hetzelfde genre in alle soorten en maten. Pluriformiteit is
in feite amorfiteit, waarin het afzonderlijke boek dat niet over
natuurlijke aantrekkingskracht beschikt (aktualiteitswaarde, .
bekendheid van de auteur enzovoort) als in het niets verdwijnt.
Nogmaals, de koncernvorming is misschien niet een rechtstreekse
bedreiging van niet-kourante boeken, ze helpt wel geducht mee aan
het doen verdwijnen ervan.
In de literaire fondsen zullen uitgaven die verlies opleveren of
alleen maar niets opleveren niet lang getolereerd worden. Elke
uitgave dient op eigen kracht te kunnen voldoen aan de norm van de
markt (die trouwens inmiddels danig verhoogd is). Daarin werken de
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niet-ekonomiese faktoren in de verspreiding van literatuur als
`versterkers': literaire kritiek, onderwijs, bibliotheken, media.
Er heeft in de literatuur de afgelopen jaren, naar het zich laat
aanzien, een regelrechte verkaveling plaatsgevonden tussen genres.
De scheidslijnen tussen fiktie en non-fiktie, literatuur en lektuur,
boeken en tijdschriften zijn inmiddels kloven. Maar ook binnen de
literatuur zijn er steeds minder overlappingen van groepen lezers voor
verschillende soorten literatuur: bepaalde genres (die op zichzelf
helemaal geen genres zijn maar dat gemaakt zijn, bijvoorbeeld
moeilijke, zogenoemde experimentele literatuur) vinden hooguit nog
kleine groepen geInteresseerden; daarbuiten bestaan ze eenvoudig
niet. Het is al te gemakkelijk, dat uitsluitend aan de moeilijkheidsgraad te wijten. Soortgelijke scheidslijnen zijn getrokken tussen lezers
van literatuur en van theoretiese of politieke geschriften. Dat vindt
men weerspiegeld in het besprekingsbeleid van kranten. In vrijwel
geen enkele krant of weekblad worden bijvoorbeeld boeken van
uitgeverijen als Van Gennep en de SUN besproken; informatie over
verschenen titels blijft beperkt tot advertenties. Buiten het (gesloten)
circuit van aktief geinteresseerden vinden die boeken nauwelijks
lezers, en de lezers vinden die boeken niet. Toch dienen ook deze
uitgaven te voldoen aan dezelfde ekonomiese normen. In elk geval
zijn ze onderworpen aan de ekonomiese regels van de verspreiding
door de boekhandel. Wanneer daarom de pluriformiteit als bewijs
voor persvrijheid moet gelden is dat zonder meer bedrog te noemen
(hoe eerlijk ook, gemeten naar de eisen van het zakenleven).
Een citaat uit een samenvatting (in het Nieuwsblad van de
Boekhandel) van een deelstudie van het Struktuuronderzoek Boeken:
`Gebleken is dat titels met een hoge oplage meer en meer
terechtkomen bij grotere uitgeverijen. Non-fiction voor een
betrekkelijk kleine groep geInteresseerden, fiction van debutanten en
van minder gelezen auteurs zijn met name het werkterrein voor de
kleinere uitgeverij. Zowel naar profiel als naar kostenstruktuur en
arbeidsklimaat sluiten deze ook beter daarbij aan. Aangezien is
gebleken, dat er steeds weer nieuwe uitgeverijen worden opgericht,
elk met een eigen gezicht, behoeft voor verschraling van het aanbod
in het algemeen niet te worden gevreesd. Wel dreigt gevaar voor de
fiction-uitgeverij, omdat de consument in toenemende mate overgaat
tot het lenen van fiction-uitgaven. Het produceren van veel titels
behoeft overigens niet per se positief beoordeeld te worden. Er kan
zeker ook sprake zijn van overtolligheid. En er kan een vicieuze cirkel
ontstaan, doordat voor sommige segmenten de vraag daalt, waardoor
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de verkochte oplage afneemt. Sommige uitgevers trachten dit te
compenseren door meer titels uit te geven, waardoor bij een gegeven
markt de verkochte oplage nog verder daalt. De uitgave-beslissing
wordt ook nog te vaak bepaald door kostprijsoverwegingen in plaats
van door een rale inschatting van de afzetmogelijkheden'.
Ook hies wordt ogenschijnlijke diversiteit, verzorgd door de kleine
gespecialiseerde uitgeverijen, gezien als jets dat de vrees voor
verschraling ongegrond maakt. Maar zoals de afzonderlijke
onrendabele uitgave in een fonds uitermate kwetsbaar is en hooguit
getolereerd wordt, zo is ook de kleine uitgeverij een fragiel jets,
afhankelijk van partikulier initiatief en inzet, in ekonomies opzicht
zeer kwetsbaar. Wanneer bepaalde sektoren van nieuwsvoorziening,
wetenschappelijke, politieke, belletristiese literatuur uitsluitend zaak
worden van min of meer gespecialiseerde kleine uitgeverijen, zullen
die sektoren zelf even kwetsbaar zijn als die uitgeverijen. Net zoals
wanneer men voor andere essentiele levensbehoeften uitsluitend
aangewezen zou zijn op konjunktuurgevoelige boetieks. En misschien
is het al zover. Is er in een kleine plaats naast de kiosk, kantoorboekhandel of inloopzaak geen boekhandel die risiko's aandurft, dan
zijn bepaalde kranten, tijdschriften en boeken niet eens te krijgen. En
toch maar zeggen dat praten over pers-onvrijheid elke grond mist. Ik
kan tot slot alleen maar herhalen wat ik in 1971 schreef: 'Maar het
probleem ligt waarschijnlijk minder in de produktie dan in de
distributie. Door goedkopere produktie- en reproduktiemethoden is
vandaag de dag iedereen in staat boeken te produceren. Maar het
zwaartepunt van de markt ligt in de verspreiding, en daarin speelt het
opkopen van reeksen boekhandels door uitgeverijen en de
centralisatie van bibliotheken een belangrijke rol. Daar wordt juist de
vraag urgent: wat voor soort boeken en welke informatie het meest
bedreigd worden (. ..) Daar de meeste boekhandels vooral een snelle
doorstroming vereisen, zullen de boeken die een langere
aanloopperiode vragen uit de stoet vallen. Temeer daar de
boekhandels nu al vaak de tijdsduur, dat een boek in de winkel mag
staan of liggen, afmeten naar het aantal centimeters dat het
betreffende boek inneemt; slechtverkopende boeken zullen volgens
deze berekeningen soms niet Langer dan twee weken in voorraad
gehouden kunnen worden. Men kan dan wel mooi praten over
altematieve uitgeverijtjes en wat al niet meer in de stij1 van een links
partikulier initiatief, maar de realiteit is dat de mogelijkheden voor
informatie en literatuur die niet beantwoorden aan de eisen van
massakonsumptie, zoals politieke literatuur en alle vormen van
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tegen-informatie, afhankelijk zijn en steeds meer afhankelijk zuilen
worden van de koncerns die de informatiemedia en publiciteitskanalen beheersen.'
Verschenen in: Bzzlletin, nr. 65, april 1979.
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De taak van de schrijver

Carel Peeters: Stellingen
1. De ontbrekende dimensie van de literatuur van dit moment is de
visie : de persoonlijke samenhangen, syntheses en inzichten van een
schrijver. Het is niet onredelijk te denken dat heel wat wetenschappen,
zoals psychologie, sociologie en politikologie, op schrijvers
ontmoedigend werken, omdat zij voor een deel hetzelfde terrein
bestrijken als de literatuur. Maar deze ontmoediging is misplaatst,
want — zoals Saul Bellow in zijn rede bij de aanvaarding van de Nobelprijs zei—'How poorly they represent us'. Deze wetenschappen
isoleren verschijnselen, en iedere wetenschap houdt zich in principe
bij haar eigen gebied. Maar dat is precies wat de literatuur niet deed:
daarin werden de samenhangen getoond, daarin vond een synthese
van kennis plaats die geen enkele wetenschap kon bieden.
Literatuur is wat op geen enkele andere manier kan worden gezegd.
2. Men kan onmogelijk beweren dat de nederlandse literatuur van de
laatste jaren aanzet tot nadenken, laat staan dat er iets van
kultuurkritiek in te vinden is.

3. Het gaat in literatuur om tegengestelde belangen: iemand wil iets
dat de ander niet wil, iemand vindt iets dat een ander doet steigeren,
iemand gelooft iets, de ander niks, de een is een rationalist, de ander
is `gevoelsmens' en allebei maken ze brokken; het ene personage
neemt een gewichtige en moedige beslissing, de ander weet maar niet
wat hij moet beslissen. Zulke voorbeelden van abstrakte aard zijn
eindeloos te vermeerderen; het gaat er maar om een indruk te geven
van waar het in de literatuur ook om zou moeten gaan. Het is deze
dimensie, waarbij voor de schrijver de geschiedenis van ideeen zowel
als de kulturele geschiedenis van zijn tijd komt kijken, die nagenoeg
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afwezig is in de recente nederlandse literatuur en die er een plaats in
zal moeten krijgen, willen we niet nog langer ons inzicht moeten
ontlenen aan de abstrakties van sociologen dan wel agogen.
De taak van de schrijver is de taak die hij zich zelf stelt. Maar de
meeste schrijvers stellen zich geen taak, behalve de uitzonderingen
natuurlijk.
4. Een blik op de literatuurgeschiedenis leert dat de literatuur van
betekenis altijd de artikulatie is geweest van ideeen en sentimenten
die in een bepaalde periode leefden en die verder reikten dan die
periode. Dat `artikuleren' betekende dat de schrijvers op de hoogte
waren van de essentiele thema's van filosofiese en kulturele aard.
Maar nu moet de eerste roman over een rationalist in de industriele
samenleving nog geschreven worden. Het intellektuele gehalte van de
literatuur is uiterst gering.
5. Binnen elke generatie ontstaat wel een roman waarin de
ambivalente verhouding van een schrijver tot de samenleving wordt
beschreven. Het gros van de jonge schrijvers leeft nu echter niet op
gespannen voet met de maatschappij, omdat ze zich hebben
neergelegd bij de positie van gelokaliseerde outcast in de
maatschappij, een fatalistiese bereidheid zich in een marginale en
onschadelijke provincie te laten duwen.
6. Het bewustzijn van een schrijver van filosofiese en psychologiese
problemen hoeft helemaai niet zo manifest te zijn. Het is de
onnadrukkelijke aanwezigheid ervan in zijn werk die overtuigingskracht oplevert. Daardoor kan een schrijver impliciet een kritikus van
zijn kultuur worden. Aileen die literatuur is echt een genoegen om
te lezen, waar veel ongenoegen uit spreekt.

Reaktie op Peeters' stellingen
Carel Peeters neemt het woord visie sinds jaar en dag zo vaak in de
mond dat ik het een ronduit vies woord begin te vinden. Beter zou
hij voor hetgeen hij bedoelt het woord `televisie' kunnen gebruiken
want het gaat vrijwel altijd om vergezichten: ik zie, ik zie, wat jij niet
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ziet. De visies van Peeters moeten wel jets heel partikuliers zijn, wat
ik een visie zou noemen ben ik bij hem namelijk nog nooit
tegengekomen. Om die reden zou ik op zijn twee artikelen over De
Taak, een soort geloofsbrief, waaraan de zes stellingen ontleend zijn,
uit eigen beweging nooit hebben gereageerd. Zo ze mij al prikkelen,
dan toch niet direkt tot nadenken. Ze ergeren me hoofdzakelijk als
een beschamend mengsel van gemeenplaatsen, wage algemeenheden
en lone maar desondanks apodiktiese beweringen, met een gewichtig
air geserveerd. Mij waren de twee stukken niet meer waard geweest

dan per regel een vraagteken. De Revisor schijnt ze evenwel serieus
genoeg te nemen om er een debat aan te besteden. Dat verbaast me,
te meer als ik bedenk hoeveel zinniger stellingen de afgelopen jaren
met volstrekt stilzwijgen zijn begroet, als ze al ter kennis werden
genomen. Maar'daar gaat het hier niet om. Het gaat om visies, en
vooral over het ontbreken ervan in de (nederlandse) literatuur.
Misschien had De Revisor het beter kunnen hebben over het
ontbreken van aandacht voor visies.
Wat het laatste betreft allereerst toch nog een opmerking terzijde
over de kontekst van de Stellingen. Het eerste artikel werd
geschreven naar aanleiding van twee boeken : de bundel interviews
Het Nieuwe Proza en On Moral Fiction van John Gardner. 'Naar
aanleiding van' is al te veel gezegd. Peeters vat het boek van Gardner
samen met een kwalifikatie: het zou een moralistiese kruistocht zijn
tegen onwaarachtige literatuur. Dat blijkt meteen ook alle informatie
te zijn die hij erover geeft. Of de auteurs waartegen Gardner zich richt
diens opmerkingen al of niet rechtvaardigen, zegt Peeters niet te
kunnen kontroleren, zodat hij het voorts uitsluitend met diens
uitspraken en mening moet stellen. Een vergelijking met het eigen
werk van Gardner is er niet bij, ofschoon nog niet eens zo lang
geleden een omvangrijke roman van Gardner werd vertaald, De
Duivelbanner. Via een vergelijking had wellicht jets meer over
de inhoud van Gardners visie gezegd kunnen werden, en over de
uitwerking ervan in literaire vormen. Wat Peeters nu met Gardner
doet is alleen maar slapstick te noemen: het woordgebruik van
Gardner kan hij om te beginnen al niet gebruiken, toch zit er
wel wat in, in Gardners bedoelingen, eigenlijk zit er niks in, maar
Peeters is in staat er jets mee te doen, namelijk over hetzelfde
onderwerp een pontifikaal artikel schrijven. `Toch heeft het boek
van Gardner zijn nut' schrijft Peeters welwillend, 'want een van zijn
beweringen luidt: "art instructs".' Je moet wel gauw tevreden zijn als
een boek al dank zij twee woorden voldoet. Hoewel, ook van die
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twee woorden vindt Peeters nog, dat ze wat zorgvuldiger hadden
moeten zijn. Laten we wel wezen: Peeters interesseert zich blijkens
het artikel helemaal niet voor de ideeen van Gardner, hij doet ook
niet de moeite ze behoorlijk weer te geven, zomin als hij dat doet
voor de andere erbij gehaalde literatuur, hij is alleen geInteresseerd in
het debiteren van eigen meningen. Dat bedoel ik met 'het ontbreken
van aandacht voor visies'.
In Het avontuurlijk uitzicht (197 6) ging Peeters op precies
dezelfde wijze te werk om zijn visie in het gelijk te brengen. Hij
kritiseerde in dat boekje Oversteegen, Verdaasdonk, Vogelaar en
anderen. Maar wat hij attakeerde was niets anders dan zijn eigen
weergave van hun opvattingen en methoden. Niettemin meende
hij ze afdoende weerlegd te hebben. Hij had kennelijk niet eens de
moeite genomen om zich voldoende van zijn onderwerpen op de
hoogte te stellen. En dat praat alsmaar over intellektueel nivo, dat
vraagt om ideeen, dat vraagt om kennis van dit en kennis van dat,
maar ziet er, zoals in twee Vrij Nederland artikelen, geen been in,
over de moderne literatuur, de literatuurgeschiedenis, de sociologie,
het marxisme enzovoort te schrijven, zonder enige specifikatie, en het
duidelijk alleen maar over zijn eigen idee daarvan te hebben. Peeters'
redeneertrant lijkt me nog het best getypeerd door een zin uit
Stelling 3: 'De taak van de schrijver is de taak die hij zich zelf stelt'.
Deze tautologie, voorgesteld als een inzicht, wordt in het tweede
artikel nog eens nadrukkelijk.herhaald. Ze is bovendien een adekwate
samenvatting van wat Peeters over de taak van de schrijver te zeggen
heeft, zelf ook een grote tautologie: visie in de literatuur is wat
volgens Peeters visie genoemd mag worden. Dat komt hoofdzakelijk
neer, zo blijkt, op spiritualiteit, en dan nog een spiritualiteit die,
eveneens tautologies, weinig meer beoogt dan demonstreren welk
een spirituele geest hier aan het woord is. Wat Peeters Intellektueel
gehalte' in de literatuur noemt is niets anders dan vertoon, vertoon
van eruditie —zie Stelling 4 en 6.
Ik ga nu de stellingen langs.
-

Stelling 1
`De literatuur van dit moment'. In haar algemeenheid is de bewering
dat het de huidige literatuur aan visie zou ontbreken klinkklare
nonsens. Over welke literatuur gaat het? Uit hetgeen aan dit citaat,
hier in stelling gebracht, voorafgaat, valt op te maken dat het om de
literatuur van een jongere generatie gaat, en dat dan nog beperkt tot
(enkele) schrijvers die in de jaren zeventig begonnen met publiceren.
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Voor een groot aantal van deze schrijvers gaat de opmerking, dat zij
zich afzijdig houden van wat er in de buitenwereld gebeurt, zeker op.
Globaal kan er zelfs gesproken worden van een subjektivistiese
stroming in de nederlandse literatuur. Het is evenwel een
waarnemingsfout wanneer opmerkingen over een stroming van
toepassing geacht worden op de hele hedendaagse literatuur. Toch is
dat wat Peeters voortdurend doet. Hij had zijn beweringen minstens
moeten specificeren, en waarschijnlijk zou een nader onderzoek van
het verschijnsel (dat juist een jongere generatie schrijvers terugvalt op
een traditioneel autobiografies schrijven en op de vertelling, en de
aandacht vrijwel uitsluitend richt op een persoonlijke belevingswereld)
andere begrippen noodzakelijk hebben gemaakt dan 'het ontbreken
van visieVontbreken van stoutmoedig denken', `ontbreken van grote
tegenstellingen en tegenstrijdigheden'. Je kunt niet ongestraft,
volgens een konventie die literatuurgeschiedenis voorstelt als een
opeenvolging van generaties, de literatuur van dit moment'
gelijkstellen met een rits aan de weg timmerende debutanten. De
literatuur van dit moment is alles wat er nu geschreven wordt en niet
alleen de toevallig vigerende mode.
Visie dus, verderop vertaald als `een synthese van kennis', het
tonen van samenhangen die elders, in de wetenschappen met name,
niet zichtbaar gemaakt (kunnen) worden, persoonlijke samenhangen
vooral. Het is zowaar alsof ik Lukacs lee's, hoewel ik mag
veronderstellen dat Peeters daar zijn mosterd liever niet haalt. Toch is
het dezelfde eis aan literatuur: dat ze een totaliteit moet uitbeelden,
een samenhangende visie op de werkelijkheid (die voor Peeters vooral
blijkt te zijn samengesteld uit Ideeen en sentimenten'). Lukacs'
model was de negentiende-eeuwse roman, zijn voorbeeld voor de
moderne literatuur was Thomas Mann. Peeters' uitzicht vertoont
hetzelfde perspektief. Wanneer het tonen van samenhangen de taak
bij uitstek van de schrijver genoemd wordt, kan dit alleen gesteld
worden op basis van een geloof. Het geloof namelijk dat die
samenhangen (hoe kan anders over `tonen' gesproken worden)
bestaan—zij het niet altijd even duidelijk natuurlijk, er is immers het
genie van de schrijver voor nodig (`stoutmoediger' denkend 'clan wie
ook') om ze te artikuleren. Die samenhangen bestaan inderdaad,
maar alleen als fiktie, als konstruktie; en de ellende is dat ervan
uitgegaan wordt dat ze reeel bestaan, als een natuurlijke kohesie, als
een natuurlijke harmonie zelfs. Daarbij hoort, haast automaties zou
ik zeggen, een `natuurlijke' literatuur die uitdrukking is van de
werkelijkheid, al is het maar de persoonlijke werkelijkheid van de
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auteur. Vulgair-burgerlijke en vulgair-marxistiese opvattingen over
literatuur blijken elkaar wonderwel te dekken. De visie van de
schrijver, aldus Peeters, bestaat uit ideeen, syntheses en wat al niet
meer, die op hun beurt bij lezers `een samenhangend beeld' doen
ontstaan. Ja, zo gesteld tref je in de literatuur van dit moment weinig
auteurs met visie aan, des te minder visie zelfs naarmate het om
werkelijk belangrijke auteurs gaat. Visie betekent in de versie van
Peeters alleen maar het beschikken over zo oorspronkelijk mogelijke
opvattingen, denkresultaten, meningen dus. Waarom nu juist de
schrijver ertoe is voorbestemd `stoutmoediger' te denken dan anderen
(het woord alleen al!) en samenhangen te kunnen tonen, is mij een
raadsel. Maar waarom Peeters dat gelooft is minder een raadsel; het past
bij een opvatting van literatuur als een holistiese vorm van filosoferen.
De taak die hij aan de literatuur toekent en aan de schrijver oplegt is wat
voorheen de funktie van filosofie was, het doen van universele
uitspraken over de essenties van het leven, een funktie waartoe zich
heden ten dagenogmaarweinig filosofen bij machte voelen, en dan nog
voornamelijk amateurfilosofen die hun wijsgerigheid bij voorkeur in
kranten botvieren. En dergelijke ideeenliteratuur zou in feite een
bevestiging van het kolumnistendom zijn, van het kursieve denken.
Wanneer Peeters graag een achttiende-eeuwse mengvorm van
literatuur en filosofie hersteld wit zien is dat legitiem, mits wordt
nagedacht over de redenen van die breuk tussen literatuur en
wetenschappen. In dat geval redt hij het niet met journalistieke
algemeenheden over 'de abstrakties van sociologen dan wel agogen'.
Dan redt hij het evenmin met een beroep op een als rationalisme
vermomde gezond-verstand-filosofie, waarvoor de betekenis van
reele verschijnselen alleen een kwestie is van goed kijken.
Belangrijke literatuur van dit moment toont geen samenhangen,
ziet zichzelf niet als medium voor meningen en denkbeelden, maar
verzet zich juist, op grond van ervaring, tegen de illusie van de
samenhang. Dat is dan ook geen literatuur waarin gedachten worden
geartikuleerd, daar het allereerst over het denken en artikuleren gaat,
over de voorwaarden van het denken en over de faktoren die denken,
voelen, ervaren, artikuleren, spreken, kommuniceren blokkeren. Waar
het in de literatuur werkelijk om gaat is niet denkresultaten, met
behulp waarvan de skribent zichzelf kan verkopen als originele geest,
maar de produktie van taal en bewustzijnsvormen. Als daarom
Peeters het over visie in de literatuur heeft, opgevat als het aan de
orde stellen van belangrijke thema's en onderwerpen, opgevat als
schitterende denkbeelden en verrassende (syn)thesen, als het
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zichtbaar maken van hetgeen in een bepaalde tijd voor de nietschrijver ongeartikuleerd bestaat, moet hij wel zwijgen over schrijvers
als Thomas Bernhard, Samuel Beckett, Julio Cortazar, hoewel (of
juist: omdat) zij op het intellektuele vermogen zelf reflekteren, met
een totale inzet.
Stelling 2

Een uitspraak als deze kan alleen gedaan worden bij gebrek aan
kennis of met een enge opvatting van kennis en aanzet tot denken.
Juist de laatste jaren, meer dan voorheen, is er menig nederlands
literair werk dat tot denken aanzet en bovendien kultuurkrities
gericht is. Aileen, er moeten wel lezers zijn die willen denken, die
kunnen lezen, die iets willen leren kennen en niet alleen herkennen.
Om maar enkele namen te noemen: Ferron, Ten Berge, Schierbeek,
Faverey, Van Marissing, Boon, Gils, Ritzerfeld, Bloem, Polet, Northe,

Robberechts, Michiels, Roggeman, Hamelink, Bernief, Kouwenaar.
Stelling 3

Ook uit deze stelling blijkt dat Peeters' dimensie van de ideeen in de
literatuur alleen expliciete meningen en redeneringen beheist. Geen
spoor van twijfel bij hem omtrent de mogelijkheden, middelen en
instanties van het denken en de bewustzijnsartikulatie. Literatuur
wordt opgevat als een onaangetast optimaal medium; of het optimaal
gebruikt wordt is slechts afhankelijk van de stoutmoedigheid van de
auteur bij de keuze van zijn thematiek. Alles zou slechts afhangen
van de vrije keuze van de schrijver, van zijn persoonlijkheid. Wanneer
Peeters het over de relatie van het schrijven met de werkelijkheid
heeft wordt hij onvermijdelijk ethies en hanteert hij in feite de
terminologie van het engagement: het is aan de auteur te beslissen
of hij partijdig is of niet, alles hangt of van intenties. Peeters praat
over schrijvers, niet over het schrijven, zoals hij het in verband met
ideeen ook over personages heeft en niet over de konstruktie van een
werk —uitgangspunt is voor hem de subjektiviteit van de auteur of
van diens ideeendragers, de personages.
Voorzover Peeters denkt in termen van engagement is hij wel
beducht voor schone handen. Geengageerd dat wel, maar op
voorwaarde dat de schrijver alle handen vrij houdt. Hij is immers zelf
degene die zichzelf een taak stelt, of niet; het belangrijkste is dat hij
zijn eerstgeboorterecht, de vrijheid, niet prijsgeeft — de vrijheid om
boven de hoofden van anderen te zweven en over hun doen en laten
zijn persoonlijke zegje te doen, de vrijheid van de heilige geest die
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voortdurend onbevlekte ontvangenissen teweegbrengt. (Vrijheid —
zelden hoor je iemand dit woord in verband met kunst gebruiken
of er moet per se bij gekwijld worden: 'Brecht loste het probleem op
door te sympathiseren met het marxisme. Het daarin gestelde ideaal
gaf hem een taak.' Waar praat Peeters over, van Brecht weet hij
kennelijk niets, van het marxisme evenmin wanneer hij als drijfveer
een `ideaal' veronderstelt. 'Nu het politieke marxisme steeds
onaantrekkelijker wordt voor schrijvers, omdat het hun
— je moet aannemen dat zo'n
geboorterecht, vrijheid, ontneemt
uitspraak gewonnen is uit studie en observatie, ik neem aan dat het
de kombinatie van vooroordeel en vrome wens is.)
De taak die Peeters aan de schrijver toedicht is, zoals gezegd, die
van de huiskamerfilosoof die vanuit een vogelperspektief de wirwar
van het menselijk bedrijf aanschouwt —per definitie er niet in
verwikkeld (alsof hij dat voor het zeggen heeft), dus niet partijdig
—en zijn bevindingen te boek stelt. Hoe die schrijver daarboven op
die unieke uitkijkpost belandt is een mysterie, het mysterie van de
literatuur. Eerder ben ik geneigd dit mysterie te zien als een
voortvloeisel van de ideologie van de auteur als subjekt. Dat wordt
door Peeters met evenzoveel woorden ook gezegd: de taak die de
schrijver zichzelf stelt 'is gebaseerd op zijn persoonlijke drijfveren en
motieven, waarin de verwerkelijking van zijn eigen ideeen en
sentimenten het middelpunt moet zijn'. Zoals Peeters zonder enig
voorbehoud in een gedateerd soort rationaliteit gelooft, en in
rationele samenhangen van de werkelijkheid die gerealiseerd worden
in de geest, zo gelooft hij eveneens in een literatuur die samenhangen
kan doen zien en in het (uitzonderlijk) subjekt van de auteur die de
genade van het inzicht ontvangen heeft, als iemand die zich in
tegenstelling tot anderen boven de werkelijkheid kan verheffen.
Stoutmoedige gedachten, dat moet gezegd, te meer daar ze met de
feitelijke ontwikkelingen van de moderne literatuur, zo goed als met
die van de maatschappelijke positie van literatuur en schrijven,
weinig te maken hebben.
Stelling 4

Een blik op de literatuurgeschiedenis is dan ook voldoende om
bewijzen te vinden, een blik, liefst niet meer, want je zou eens
moeten vaststellen dat er dozijnen romans te noemen zijn waarin
over `een rationalist in de industriele samenleving' geschreven wordt,
zij het misschien niet over een rationalist van Peeters' snit, en
misschien ook niet direkt over een rationalist, daar het in de werken
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met enig intellektueel gehalte juist gaat over rationaliteit en de
industriele samenleving, de tegenspraken van de vermeende identiteit
van beide, over de relativiteit van het individuele bewustzijn en van
individualiteit als zodanig. Laten we het eigenlijk Bever niet over de
taak van de schrijver hebben, maar over het huiswerk van de zich
essayist noemende kranteschrijver. Laat Carel Peeters, voordat hij
deze zelfde stelling nog eens overschrijft ten behoeve van een uitgave
in boekvorm, werk van de volgende auteurs bekijken en dan de
stelling nog maar eens opnieuw formuleren : Robert Musil (Der Mann
ohne Eigenschaften), Max Frisch (o.m. Homo faber), Oswald Wiener
(Die Verbesserung von Mitteleuropa), Helmut Heisenbattel
(d'Alemberts Ende), Thomas Bernhard (o.m. Korrektur), Elias
Canetti (o.m. Die Blendung), Brecht (passim), Carl Einstein (o.m.
Bebuquin), Giorgio Manganelli (Nuovo Commento; Hilarotragoedia),
Valery (o.m. Monsieur Teste), Julio Cortazar (o.m. Rayuela), Arno
Schmidt (alles), Samuel Beckett (alles), en noem verder maar op:
Broch, Dos Passos, Butor, Joyce, Weiss, Enzensberger, Kluge, Maurice
Roche, Gustafsson enzovoort.
Het intellektuele gehalte van de moderne literatuur is uiterst
gering, beweert Peeters (hij bedoelt misschien dat van een handjevol
jonge nederlandse schrijvers maar pretendeert het over de moderne
literatuur te hebben). Hij is op zoek, zo lijkt het, naar een
nederlandse Thomas Mann of John Fowles (vrijwel de enige namen
die hij noemt). Maar van literatuur die werkelijk ernst maakt met het
intellekt, die het denken zelf permanent proefondervindelijk ter
diskussie stelt, ontleedt en de mogelijkheden respektievelijk
onmogelijkheden ervan beproeft, en bovendien haar eigen werkwijze
tot instrument van denken maakt, wil Peeters niets weten, die
literatuur is hem kennelijk te intellektueel, omdat ze niet zomaar
gelegenheid geeft tot ijdel spiegelen van visies; de literatuur die van
denken ernst maakt noemt hij van de weeromstuit `te gekonstrueerd';
de literatuur die inderdaad een taak op zich wil nemen, zij het niet
die van uitzender of zendeling van grootse visies, heet partijdig en
dogmaties; en literatuur die zijn bewustzijn echt verstoort en het
beeld van hemzelf uit balans brengt dringt niet eens tot hem door,
omdat hij die klaarblijkelijk niet leest. Wie durft anders te beweren
dat er geen romans bestaan waarin `repressieve tolerantie' en
`gelijkheid' worden uitgebeeld. Maar wel Lenz van Peter Schneider
noemen als positief voorbeeld, een modieus flodderig produkt van de
herkenningsindustrie. Wachter, wat is er van de nacht!
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Stelling 5
Huiswerk!
Stelling 6
Expliciet, maar liefst impliciet; lastig maar niet opdringerig;
geengageerd maar niet partijdig; sociale taak jawel, maar door jezelf
opgelegd; overtuigen, maar dan wel door iets zo min mogelijk nadruk
te geven —hier komt de dialektikus in Peeters om de hoek kijken, al
lijkt het me eerder een angsthaas. De kontekst van deze stelling: de
meeste schrijvers hebben geen visies, stellen geen belangrijke
problemen aan de orde, laten geen grote tegenstellingen zien, gaan
elke taak uit de weg. Gerrit Krol wordt daartegenover gesteld als
loffelijke uitzondering. `Hoewel het werk van Gerrit Krol niet
overloopt van ideeen over de wereld (o nee, elke pagina wemelt
ervan, jfv) heeft het zo'n dwingende samenhang, en lijkt zo
doelbewust tot stand te komen, dat de aangename sensatie ontstaat
met iemand te doen te hebben die greep heeft op vitale gebieden
van wat nu gedacht kan worden.' De kursiveringen zijn van mij. De
samenhang moet dwingend zijn, dat wel (in de betekenis
waarschijnlijk van onontkoombaar, sluitend), maar mag ook weer
niet opdringerig zijn. Kritiek is een vereiste, maar hoe implicieter hoe
beter (anders zou de schrijver maar een dogmatikus zijn), het moet
immers aangenaam zijn, kritiek moet niet irritant en echt lastig
worden, het ongenoegen moet wel een genoegen blijven, het exquise
genoegen namelijk van de leden van de loge die elkaar moeten
bewijzen hoe goed zij hetgeen daarbuiten, op het wereldtoneel, gebeurt
wel doorhebben. Voor dat genoegen moet de schrijver zorgen, dat
is zijn voornaamste taak: de intelligentie van de zelfgenoegzame lezer
een spiegel voorhouden.

Carel Peeters: reaktie op de reaktie
(...) Bij een aantal schrijvers betekent de Ruckzug ins Private een
surplus en een visie. In Nederland is geen schrijver te vinden die met
overtuiging een roman of een aantal verhalen heeft geschreven 'ins
Private', `zonder ideologie' zoals Kooiman het noemt, omdat nog
geen schrijver dat `zonder ideologie' tot zijn visie heeft gemaakt of als
noodzakelijk voor zijn persoonlijke ontwikkeling als schrijver heeft
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ervaren. Dat idee heeft in Nederland niet postgevat. Het ironies
realisme zeker en het skepties realisme in mindere mate, zijn niet
ontstaan uit inzicht in de werkelijkheid; het ironies realisme is
ontstaan uit een minimum aan reflektie op de wereld, het skepties
realisme is ontstaan uit een preokkupatie met literatuur, met literaire
voorbeelden, gevoeligheid voor de verhouding van literatuur en
werkelijkheid. In mijn artikelen heb ik deze preokkupaties niet
weggewuifd, integendeel, ik vind het een waardevolle basis voor een
literatuur die uiteindelijk verder zal moeten gaan dan deze
preokkupaties.
Daarom vind ik ook dat het zogenoemde ironies en skepties
realisme het in zich hebben literatuur van betekenis voort te brengen.
Dat is Vogelaar niet met mij eens. Hij spreekt van de `subjektivistiese
stroming'. Het verschil in opvatting tussen Vogelaar en mij wordt in
al zijn omvang bij mij opgeroepen als ik zie hoe gemakkeiijk hij het
heeft over `subjektivistiese literatuur', alsof het gaat om de
stamelende en frobelende kinderen van Hermann Hesse. Er spreekt
zo'n totaai geniis van begrip uit voor wat literatuur is, dat ik het soms
onheilspellend vind. Zo mogelijk nog bloedelozer en meer vervreemd
van waar het in literatuur om gaat is zijn kompaan Anthonie Mertens,
die een luguber gebrek aan onderscheidingsvermogen en intelligentie
ten toon spreidt in een artikel in Raster 9, waarin hij zulke
onvergelijkbare schrijvers als Sauer, Vervoort, Biesheuvel, Meijsing,
Hotz en Komrij over den kam scheert. Met dit artikel — Tanoptikum.
Het subjektivisties proza van de jaren zeventig' — is de scheiding der
geesten definitief geworden. Hoe groot is de kloof tussen Vogelaar/
Mertens en de literatuur van de jaren zeventig? Onoverbrugbaar. Het
gebruik van de kwalifikatie `subjektivisties' houdt een ontkenning in
van iets dat ik als essentieel beschouw voor literatuur: dat zij
gemaakt wordt door personen die relatief uniek zijn, niet te
verwarren met andere personen, omdat ze anders denken, een andere
geschiedenis hebben, iets anders willen, een andere sensibiliteit
hebben, van anderen verschillen in belangstelling, ontwikkeling en
karakter. En omdat ze de dingen die ze meemaken met meer begrip,
ontvankelijker, met meer aandacht, met meer behoefte aan inzicht,
met een grotere obsessie beschouwen dan anderen. In mijn ogen is
elke schrijver een soevereine geest, hoe zijn soevereiniteit ook wordt
belaagd door persooniijke, historiese of kulturele omstandigheden.
Deze soevereiniteit is totaal afwezig in de opvatting van Vogelaar
over het schrijverschap: bij hem is de schrijver een radertje dat in
beweging wordt gezet door de grotere raderen van de post-industriele,
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laat-burgerlijke samenleving. Hij is het `produkt' van deze
samenleving. en dat blijkt uit elk woord dat hij zegt of schrijft, hem
onderscheidt niets van anderen. Vogelaar en Mertens gebruiken het
woord `subjektivisties' uitsluitend in pejoratieve betekenis; het is
verderfelijk te schrijven over je eigen gedachtenwereld en daar een
estethies verantwoorde vorm aan te geven. Wie dat doet is in hun
ogen kinderachtig, zich niet bewust van de grote maatschappelijke
tegenstellingen, want als hij dat wel zou zijn, zou hij zichzelf zien als
een stofje op het gestreepte pak van de multinationale direkteur. En
de konsekwentie van dit bewustzijn zou dan zijn, dat hij zich gaat
bezighouden met de `produktie' van `tekst' waaruit blijkt dat die
direkteur uitsluitend bestaat uit dat gestreepte pak, en wat er in dat
pak zit, ja dat is het militair-industrieel komplex, de inflatie, de
kapitalistiese samenleving. Dat wisten we nog niet. Dat was Bertolt
Brecht ons toch maar vergeten te vertellen.
Als er in mijn artikelen sprake was van 'de literatuur van dit
moment' dan worden daar de schrijvers mee bedoeld die aan het
woord komen in het boek Het nieuwe proza; er kan de suggestie van
uit zijn gegaan dat ik daar alle literatuur van de laatste jaren mee heb
bedoeld, inklusief het zogenaamde `kontraproza', maar dat was niet
de bedoeling. Natuurlijk staat Vogelaar dan op zijn achterste benen
en hij heeft gelijk dat de literatuur die hij belangrijk vindt niet
gespeend is van `visie'. Maar wat is de visie in dit `kontraproza', ook
wel 'ander proza' genoemd? Die bestaat er voornamelijk uit dat men
heeft besloten niet meer te schrijven in een taal die een redelijke
mate van begrijpelijkheid heeft en in een vorm die bestaat uit stukjes
van verschillende legpuzzels, waarvan de uiteindelijke afbeelding een
trivialiteit is. Een ander aspekt van deze `visie' is dat men overal tegen
is en nergens voor, dat elke lach beschouwd wordt als het produkt
van burgerlijke zenuwen, een onthullend voorbeeld van konformisme
aan de `bestaande verhoudingen'. Nog een ander aspekt van deze
puriteinse avantgarde is de neiging om elk boek waarvan meer dan
honderd exemplaren worden verkocht te wantrouwen als iets dat de
lage sentimenten van het yolk wel zal strelen.
1k wil niet al te zeer ingaan op de mate van stoutmoedigheid in het
denken van de kontraprozaIsten, maar het is niet mijn begrip van
moed als een schrijver uitsluitend omdat hij een ongebruikelijke vorm
voor zijn proza kiest en zich tegen de konsumptiemaatschappij keert,
denkt een bij uitstek `krities schrijver' te zijn. 1k vind het
konformisties en gemakkelijk —en ik denk hierbij niet aan Vogelaar,
maar in het algemeen—aan een ongebruikelijke vorm en ideologie
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literaire kwaliteiten toe te dichten, laat staan een kritiese hooding.
Stoutmoedig vind ik een schrijver die zich persoonlijke ideeen
verwerft en die verwerkt in een roman of verhalen op een manier
waardoor ik ervan overtuigd raak dat hij iets op het spoor is waarvan
ik niet zo'n scherp besef had. Vogelaar vindt deze opvatting
ongetwijfeld `romanties' zoals hij 'talent' iets vindt dat niet bestaat.
Immers, het idee van de moedige en eventueel `gekwelde schrijver' is
teveeHets waarover mensen in interviews graag lezen. Gegeven de
makkelijke `konsumeerbaarheid' van het gekwelde schrijverschap in
interviews, kan de schrijver niet meer iemand zijn die iets te
verwerven heeft. Vogelaar en Mertens zijn allergies voor de schrijver
als iemand, en ze zijn niet bereid zich in te leven in zijn ideeen- en
gedachtenwereld.
In mijn opvatting van literatuur zou een schrijver erop uit moeten
zijn een visie te verwerven als een belangrijk onderdeel van wat hij
verder nog te vertellen heeft. Onder visie verstond ik `persoonlijke
samenhangen, syntheses en inzichten'. Vogelaar vindt dat het
verwerven van een persoonlijk wereldbeeld uit de tijd is, want alles is
zo verwarrend, daar kan een schrijver geen greep meer op krijgen. Ik
vind het ook heel erg gekompliceerd om mij heen, maar juist daarom
vind ik dat er een aantal mensen moet zijn dat probeert enige
samenhang te ontdekken of dat laat zien hoe de zaken liggen. Die
inzichten van de schrijver zijn suggesties: zo zou men het kunnen
zien. Vogelaar denkt hier geheel anders over. `13elangrijke literatuur
van dit moment', schrijft hij, `toont geen samenhangen, ziet zich niet
als medium voor meningen en denkbeelden, maar verzet zich joist, op
grond van ervaring, tegen de illusie van samenhang. Dat is dan ook
geen literatuur waarin gedachten worden geartikuleerd, daar het
allereerst over het denken en artikuleren gaat, over de voorwaarden
van het denken en over faktoren die denken, voelen, ervaren,
artikuleren, spreken, kommuniceren blokkeren. Waar het in de
literatuur werkelijk om gaat is niet denkresultaten, met behulp
waarvan de scribent zichzelf kan verkopen als originele geest, maar de
produktie van taal en bewustzijnsvormen.' 1k vind het vanzelfsprekend
dat een schrijver zich bezighoudt met de voorwaarden van het
denken en alles wat Vogelaar nog verder noemt, maar dat is een fase
in zijn ontwikkeling en overigens iets waar hij voortdurend mee bezig
is. Er zijn zelfs schrijvers die er hun hele leven mee bezig blijven en
die het tot het onderwerp van hun werk hebben gemaakt. Maar het is
mij te kollektief om deze zorg tot de belangrijkste preokkupatie van
de literatuur te maken. Vogelaar heeft het zo denigrerend over de

214

`scribent' die zijn `denkresultaten' als een `originele geest verkoopt'.
Dus dat is wat Doris Lessing, Joseph Heller, Nadine Gordimer, Botho
Strauss, Peter Handke doen, zich verkopen als `originele geest'. Wie
zo over de ernst van behoorlijke schrijvers denkt is in mijn ogen het
kontakt kwijt met de begane grond en is hoog in een boom bezig met
de produktie van bewustzijnsvormen. Vogelaar illustreert deze
manier van denken ook in zijn artikel over Peter Handke in Raster 9;
met een geigerteller is hij op zoek naar zinnen en uitspraken waaruit
zou blijken dat Handke gemakkelijk inspeelt op de `konsument'. Uit
dit artikel spreekt een fanatisme om alles wat lezers van Handke's
werk zou kunnen aanspreken bij voorbaat tot het bedenkelijke
`subjektieve levensgevoel' te degraderen. De geestloosheid en
koelbloedigheid waarmee Vogelaar te werk gaat viel zelfs J. Bernlef
op. Dan moet er wel lets aan de hand zijn. Bernlef ziet scherp dat
Vogelaar de neiging heeft de literatuur en de podzie te amputeren
door alles wat naar mensen en menselijkheid neigt te negeren en te
degraderen tot iets wat niet belangrijk is: `Misschien is dat wel wat
mij het meest ergert aan Vogelaars kritiek: de wat harteloze distantie
die emit spreekt. Iedere spontane reaktie wordt onmiddellijk door de
kritiese reflektie (bijna zou je zeggen reflex) geneutraliseerd.'
Vogelaar noemt het de Ideologie van de auteur als subjekt', als ik
de schrijver en zijn denkwereld de basis van literatuur noem. De basis
voor literatuur is voor hem het bewustzijn van de laat-kapitalistiese
samenleving, dus niet jets individueels, maar lets wat wij allemaal
gemeen hebben. In mijn ogen heeft de schrijver inderdaad jets van
een 'huiskamerfilosoof die vanuit een vogelperspektief de wirwar van
het menselijk bedrijf beschouwt'. Maar Vogelaar verbindt daar de
konklusie aan dat zo iemand niet `partijdig' is of kan zijn. Dat
filosoferen in de huiskamer is natuurlijk maar heel relatief, een
schrijver heeft de neiging de wereld in zijn huis te halen. Maar dit
soort partijdigheid, van Mary McCarthy tot Peter Handke, noemt
Vogelaar niet `partijdig', ook al zijn deze schrijvers zich goed bewust
in wat voor maatschappij, in welke kulturele sfeer en door welke
politieke omstandigheden ze worden beInvloed. Partijdigheid
betekent bij Vogelaar schrijven vanuit het bewustzijn dat we
onderdeel zijn van bewustzijnsvormen. Ik beschouw een dergelijk
bewustzijn als een onderdeel van alles waarmee een schrijver rekening
houdt en waardoor hij bepaald wordt. En zo zien zelfs een aantal
schrijvers die Vogelaar waarderend noemt het ook: Max Frisch,
Robert Musil, Hermann Broch, Lars Gustafsson, schrijvers die ik
evenzeer waardeer als Vogelaar dat doet. Maar de nederlandse
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schrijvers voor wie hij in het krijt treedt noemt Vogelaar `partijdig'.
Dat betekent dan dat zij zich hebben afgescheiden en vanuit een
afzijdige positie experimentele pijlen afschieten op de maatschappij
waarvan ze zich hebben afgekeerd. 1k zeg niet dat vanuit een
dergelijke positie geen goede literatuur geschreven kan worden, ik zeg
dat het puriteins is te denken dat romans die niet overlopen van
maatschappelijk bewustzijn en geen ongebruikelijke worm hebben
niet krities zouden zijn en niet het onbehagen en ongenoegen zouden
kunnen weergeven. Elke behoorlijke schrijver stelt zijn eigen manier
van denken en het denken in het algemeen 'permanent
proefondervindelijk ter diskussie', maar als een onderdeel van waar
hij mee bezig is. Dat weigert Vogelaar te zien, hij vindt dat het het
enige is wat een schrijver moet doen.
De literatuur zoals ik die zie noemt Vogelaar het `ijdel spiegelen
van visies', alsof een visie jets is dat men ergens kan kopen of gratis
ophalen, en niet iets dat men in een ontwikkeling verwerft. Er
spreekt een totaal onbegrip uit de manier waarop Vogelaar het over
`visie' heeft. Voor Vogelaar lijkt het kreatief proces niet meer te
bestaan, want anders zou hij toch moeten weten hoe iemand aan zijn
woorden en ideeen komt. Het proza waar Vogelaar zich bij thuis
voelt is dan ook niet het resultaat van een wisselwerking tussen de
kennis en gevoelens van een schrijver en alles wat er om hem heen
gebeurt, het bestaat voomamelijk uit het verzamelen van materiaal
uit die werkelijkheid. Dat materiaal wordt geordend vanuit het
principe dat er bewustzijnsvormen mee geproduceerd moeten
worden. 1k vind dit een steriele bezigheid, geknutsel zonder passie.
Vogelaar heeft natuurlijk ook alles tegen mijn idee van vrijheid,
omdat daarin de schrijver als een soevereine geest wordt gezien. 1k
denk inderdaad niet zo erg deterministies, omdat ik vind dat een
schrijver zich moet keren tegen invloeden van historiese of kulturele
aard die hem niet bevallen. Die vrijheid heeft hij, hoe drukkend die
invloeden ook kunnen zijn. Juist door de relatieve vrijheid die in de
literatuur te vinden is kan een schrijver zijn passie en zorgelijkheid
koncentreren op iets waarin hij `partijdig' is, al is het dan niet de
partijdigheid van Vogelaar. De literatuur is het rijk van de vrijheid;
een schrijver die zich niet vrij voelt zal zich die vrijheid verwerven om
te laten zien dat hij niet alleen maar een proof is van het lot en de
omstandigheden. Het is een van de belangrijkste eigenschappen van
literatuur, dat zij mensen een indruk kan geven van de verhoudingen
tussen noodlot en vrijheid. Zij toont op alle mogelijke manieren de
onvrijheid. Maar juist daardoor, door het inzicht dat men krijgt, kan
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het gevoel en het idee ontstaan dat er nog mogelijkheden zijn voor de
vrijheid. Dat zou het resultaat kunnen zijn van het lezen van Celine.
Door deze vrijheid kan een schrijver 'a new element into the
intellectual universe' brengen, zoals Wordsworth zegt. Maar hoe kan
men 'a new element' aanbrengen als men niet weet uit welke
elementen het bestaande is opgebouwd? Dat bedoel ik als ik het heb
over literatuur die een artikulatie is van ideeen en sentimenten die in
een bepaalde periode leven en die verder reiken dan die periode. Dat
nieuwe element is de geslaagde roman van een schrijver, want daarin
is verwerkt wat hij gezien en gedacht heeft en daarin komen de
nieuwe kombinaties voor die zijn geest heeft voortgebracht. Het is
aan de schrijver om de belangrijke kulturele thema's te herkennen op
zijn manier. Jacob Groot zegt dat mijn kritiek op de recente
nederlandse literatuur is ontstaan omdat ik mijzelf er niet in herken.
Dat is zo, en dat komt omdat ik sterk de indruk heb dat uit die
literatuur blijkt dat het inzicht in de kultuur gering is, waardoor de
invloeden, de tegenstrijdigheden, de vigerende ideeen niet worden
gezien. Elke schrijver en zeker een kritikus of essayist zal het heden
moeten ontdekken, om de titel van Harold Rosenbergs boek

Discovering the Present te gebruiken. Groot—en ook Kooimandenken dat het onmogelijk is om van 'de geschiedenis van zijn tijd'
te spreken, dat men alleen maar achteraf jets over een bepaalde
periode kan zeggen wat zinnig is. Dat zou betekenen dat men zijn
eigen tijd als een golf over zich heen zou moeten laten gaan. Waar het
om gaat is dat een kritikus probeert te ontdekken wat uiteindelijk
van belang zal blijken te zijn voor de geschiedenis, ook al heeft hij
niet de afstand die historici meestal hebben.
In de stellingen en de artikelen 'De ontbrekende dimensie' en 'Het
literaire ongenoegen' heb ik beweerd dat er naar mijn idee te weinig
wordt nagedacht in de literatuur, en dat intellektuele en morele
problemen niet worden gezien omdat het perspektief van de schrijver
te beperkt is. Er werd misschien te weinig aandacht besteed aan de
esthetiese kanten van de literatuur, maar dat was dan ook niet mijn
speciale zorg. Er is ook moeilijk in zijn algemeenheid over te
schrijven, omdat vorm en toon inderdaad Intrinsiek' zijn aan het
werk, zoals Jacob Groot zegt. Het is nog steeds mijn overtuiging dat
de aandacht voor de `ontbrekende dimensie' in de literatuur kan
voorkomen dat de schrijver alleen maar een directeur des plaisirs
wordt, een plezier dat hem uiteindelijk zal opbreken.
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Diskussie of proces-verbaal?

`De taak van de schrijver: een diskussie', ja prachtig, maar voor een
diskussie is wel iets nodig, mijne heren. Om te beginnen een zinnig
onderwerp. In mijn kommentaar op de stellingen van Peeters heb ik
al gezegd (naar aanieiding van Stelling 3) dat we het beter over de
mogelijkheden en funktie van het schrijven kunnen hebben dan over
de taak van de schrijver. Dat zou het onderwerp drasties veranderen.
In plaats van moralistiese standpunten te betrekken zouden we het
dan immers over de kondities van de literaire produktie (en
intellektuele aktiviteiten in het algemeen) moeten hebben. Van dat
onderwerp blijkt Peeters niet gediend, zodat ik gedwongen word het
voor alles te hebben over de taak van een kritikus. En wanneer we
een andere voorwaarde noemen waaraan een behoorlijke diskussie
behoort te voldoen, namelijk dat de diskussiepartner over kennis
van zaken beschikt en minimaal kennis neemt van de argumenten van
zijn tegenspeler, moet ik zeggen dat Peeters, blijkens zijn reaktie op
mijn kommentaar, ook niet uit is op een diskussie, althans niet met
mij. Hij heeft een bekeuring uitgeschreven, dus moet ik het hebben
over het onderwerp : wat doet een kritikus als politieagent? Ik (een
schrijver) zit fout, ik heb een overtreding begaan, naar de toon van
het proces-verbaal te oordelen niet zomaar een lichte
verkeersovertreding maar een ernstig delikt, ik zal moeten
voorkomen. En met een man van de wet, met een sterke arm wordt
uiteraard niet gediskussieerd: meneer, daarmee maakt u uw zaak
alleen nog maar erger. Goed, ik zal netjes blijven en hier alleen
bekijken op welke literaire verkeersregels Peeters zich beroept.
Wanneer dat enige ruimte vergt is het vooral omdat ik hem letterlijk
moet citeren om mijn protest in de marge leesbaar te maken, hoewel
leesbaarheid — dat heeft de reaktie van Peeters weer eens te meer
bewezen — in de eerste plaats van iemands leesbereidheid afhangt.
`Daarom vind ik ook dat het zogenoemde ironies en skepties realisme
het in zich hebben literatuur van betekenis voort te brengen. Dat is
Vogelaar niet met mij eens. Hij spreekt van de "subjektivistiese
stroming". Het verschil in opvatting tussen Vogelaar en mij wordt in
al zijn omvang bij mij opgeroepen als ik zie hoe gemakkelijk hij het
heeft over "subjektivistiese literatuur", alsof het gaat om de
stamelende en frobelende kinderen van Hermann Hesse. Er spreekt
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zo'n totaal gemis van begrip uit voor wat literatuur is, dat ik het soms
onheilspellend vind. Zo mogelijk nog bloedelozer en meer vervreemd
van waar het in literatuur om gaat is zijn kompaan Anthonie Mertens,
die een luguber gebrek aan onderscheidingsvermogen en intelligentie
ten toon spreidt in een artikel in Raster 9 (...). Met dit artikel —
"Panoptikum. Het subjektivisties proza van de jaren zeventig" — is de
scheiding der geesten definitief geworden. Hoe groot is de kloof
tussen Vogelaar/Mertens en de literatuur van de jaren zeventig?
Onoverbrugbaar.'
Er gebeuren in deze alinea waarin van Kooiman naar mij wordt
overgestapt vreemde dingen, nogal onfrisse dingen. Over 'ironies
realisme' en `skepties realisme' heb ik het uiteraard niet gehad, het
zijn loze noemers die alleen de klassifikatiezucht dienen. De inhoud
die Peeters er in de voorafgaande passages aan geeft is al even luchtig:
`De schrijvers in deze verhalen houden zich voornamelijk bezig met
de werkelijkheid', 'Het ironies realisme is ontstaan uit een minimum
aan reflektie op de wereld'. Vogelaar is het met de eerste zin van de
aangehaalde alinea alleen al niet eens omdat ze onmogelijk een
konklusie uit het voorafgaande kan zijn, evenmin is hij het er mee
oneens, daar hij niet weet over wie het gaat. Peeters' veronderstelling
dient echter om de volgende wending geloofwaardig te maken: ik ben
het niet met hem eens omdat ik het een `subjektivistiese stroming'
noem — meteen kan de kraan 'in al zijn omvang' worden
opengedraaid. Gesuggereerd wordt dat ik alle auteurs die onder deze
twee realistiese noemers gerangschikt worden integraal naar de
mesthoop zou hebben verwezen. Met `subjektivistiese stroming' had
ik in mijn kommentaar een tendens in de nederlandse literatuur van
het laatste decennium aangeduid, die ook door Peeters werd
gekonstateerd toen hij opmerkte dat veel nieuwe auteurs zich afzijdig
houden van wat er in de buitenwereld gebeurt. Waar ik me tegen
verzette was dat een stroming (of mode) vereenzelvigd werd met 'de
literatuur van dit moment', daar die Loch niets meer of minder is dan
het geheel van wat op dit moment geschreven, gelezen en herlezen

wordt. Peeters was in zijn stellingen te algemeen en weinig exakt; hij
maakt nu, naar het zich laat aanzien willens en wetens, dezelfde fout.
Nu is het evenwel een truuk, te doen voorkomen dat hij mild en wijs
wikkend en wegend in verschillende stromingen positieve elementen
ontwaart, terwiji ik ze luid blaffend zou veroordelen. De toevoeging
over Hesse's kroost moet bewijzen hoe grof en stompzinnig ik te
werk ga zodat met gespeelde verontwaardiging kan worden
uitgeroepen dat mij alle begrip voor wat literatuur is ontbreekt.
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Eerste bewijs dat ik het bordje Verboden toegang voor
onbevoegden heb genegeerd. En om het nog erger te maken: ik heb
mij niet zomaar alleen op verboden terrein gewaagd, ik word
vergezeld door `een kompaan' die zo mogelijk nog verdachter ruikt.
Met die broeder in het kwaad heeft Peeters trouwens al eerder
afgerekend in zijn eigen krant; hij kon niet wachten want als
journalist kun je zo'n smakelijke kluif natuurlijk niet laten besterven
in een literair tijdschrift, zeker niet als Komrij zich er ook al vrolijk
over heeft gemaakt. Om te bewijzen met welk een ondeugdelijke
vlooienkam Mertens zulke onvergelijkbare schrijvers over den kam
schoor voegde Peeters er voor de veiligheid maar enkele namen aan
toe, die in het bewuste Raster-artikel niet eens genoemd waren. Dit
verraadt iets van de motieven. Wellicht is het ook een indikatie, enige
intelligentie ontzeg ik Peeters namelijk niet, dat hij wel degelijk
nattigheid voelde; van de citaten die Mertens op een rij zette (en het
artikel bestaat voornamelijk uit citaten) kan immers moeilijk gezegd
worden dat ze verzonnen zijn. Het ging Mertens ook niet om
kwaliteitsverschillen maar om een in het oog springende tendens in
de literatuur en in de publiciteit rond literatuur. Maar iemand die
een kritikus een scheidsrechtersrol toekent is waarschijnlijk niet in
staat analyses van het instituut literatuur te onderscheiden van
oordelen over en veroordelingen van personen. Dat kenmerkt nu juist
een subjektivistiese literatuurbenadering.

Intussen heeft Peeters wel een nieuwe truuk uitgehaald : het had er
de schijn van dat hij op mij reageerde, na twee zinnen heeft hij het al
tegen een duo, in Vrif Nederland legde hij bovendien nog een
suggestieve verbinding met De Volkskrant, en voor we het weten
trekt hij parmantig ten strijde tegen een horde kultuurbarbaren:
marxisten dus. Een alinea is kennelijk genoeg om de oorlog te
kunnen verklaren, 'de scheiding der geesten is definitief' —Mertens en
Vogelaar dienen als ongewenste elementen uit de literatuur (van de
jaren zeventig) te worden verwijderd. Hier spreekt al niet meer een
megalomane agent, hier is een veldheer aan het woord, een soeverein
die voorschriften uitvaardigt. Van wie is de literatuur eigenlijk?
`In mijn ogen is elke schrijver een soevereine geest, hoe zijn
soevereiniteit ook wordt belaagd door persoonlijke, historiese of
kulturele omstandigheden. Deze soevereiniteit is totaal afwezig in de
opvatting van Vogelaar over het schrijverschap : bij hem is de schrijver
een radertje dat in beweging wordt gezet door de grotere raderen van de
post-industriele, laat-burgerlijke samenleving. Hij is het "produkt" van
deze samenleving en dat blijkt uit elk woord dat hij zegt of schrijft, hem
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onderscheidt niets van anderen. Vogelaar en Mertens gebruiken het
woord "subjektivisties" uitsluitend in pejoratieve betekenis: het is
verderfelijk te schrijven over je eigen gedachtenwereld en daar een
estheties verantwoorde vOrm aan te geven. Wie dat doet is in hun ogen
kinderachtig, zich niet bewust van de grote maatschappelijke
tegenstellingen, want als hij dat wel zou zijn, zou hij zichzelf zien als
een stofje op het gestreepte pak van de multinationale direkteur. En de
konsekwentie van dit bewustzijn zou dan zijn dat hij zich gaat
bezighouden met de "produktie" van "tekst" waaruit blijkt dat die
direkteur uitsluitend bestaat uit dat gestreepte pak, en wat er in dat pak
zit, ja dat is het militair-industrieel komplex, de inflatie, de
kapitalistiese samenleving. Dat wisten we nog niet. Dat was Bertolt
Brecht ons toch maar vergeten te vertellen.' Op deze potpourri nog
kommentaar geven is de lezer onderschatten. Nu echter is afgekondigd
dat de scheiding der geesten kompleet is kan ik maar beter niet al te
zeer op de helderheid van geest van de Revisor lezer vertrouwen. Mijn
exkuses, lezer!
Over de soevereiniteit van de schrijver zou ik ook liever zwijgen;
na vijftien jaar het beroep van schrijver te hebben uitgeoefend, heb ik
nog nooit ervaren over een `soevereiniteit' te beschikken die `gewone
mensen' zouden ontberen. (Het antwoord hierop van Peeters kan ik zelf
wel bedenken, laat maar zitten.) Die soevereiniteit heeft ook nooit
bestaan, alleen als my the, en als zodanig heeft die fiktieve kwaliteit zeer
zeker een reele funktie gehad. Wanneer deze illusie van de
uitzonderlijke kunstenaar thans nieuw leven wordt ingeblazen heeft dit,
juist omdat van een zuiver ideeel kunstbegrip wordt uitgegaan, eveneens
een funktie, zoals elke restauratie trouwens: er wordt een (zelfs een
centrale) plaats voor literatuur opgeeist waar ze volledig vrij is, die Naar
rechtens, van nature, toekomt omdat ze, mits van kwaliteit (die
gedachtensprong maakt Peeters namelijk in de voorafgaande alinea,
waar soevereiniteit eerst een wezenskenmerk van literatuur wordt
genoemd en vervolgens een superieure kwaliteit van bepaalde personen
of zo men wil een voorrecht van superieure personen), tot de orde
behoort van een hogere waarheid. De schrijver heeft tot taak, zich
boven het maatschappelijk leven te verheffen. Helaas geeft Peeters geen
gebruiksaanwijzing hoe de schrijver de ballon moet opblazen die hem
tot in die ijle hoogten zal verheffen, maar ik vermoed met eigendunk,
hoogmoed, zelfoverschatting en holle woorden, met wind dus.
In het begin van zijn antwoord kwam Peeters al met de bewering dat
de kultuur weer terrein aan het winnen is, hetgeen zou inhouden dat er
beter geluisterd wordt naar de schrijvers (Kousbroek, Krol, Brakman,
-
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Komrij) die dank zij still intiemer kontakt met de waarheid hebben dan
anderen. Verderop wordt, wederom zonder zelfs maar de schijn van
bewijs, gesteld dat visie, `een persoonlijke verworvenheid van de
schrijver', zich onttrekt aan de ideologie.
Soevereiniteit, waarheidsoktrooi, visie vrijgesteld van ideologiese
bevangenheid — stuk voor stuk zijn het wensen waarvan verondersteld
wordt dat ze reeel bestaan of te realiseren zijn (indien een schrijver
maar wil!). Wat Peeters daarmee lijkt te willen bezweren is de
ongewenste maar onloochenbare realiteit dat kunst en literatuur
geenszins soevereine intellektuele aktiviteiten zijn, zomin als welke
andere ook; dat de aanspraak van literatoren, als zouden zij het
geweten van alien zijn en universele waarheden formuleren, door de
maatschappelijke ontwikkeiing van de laatste twee eeuwen ontkracht is;
dat het begrip `persoonlijke visie' zelf bij uitstek ideologie is geworden.
Peeters miskent het feit dat literatuur een marginaal verschijnsel is
geworden (zo ze dat al niet altijd is geweest) en wil kennelijk niet onder
ogen zien dat het opblazen van pretenties haar onmacht slechts groter
en potsierlijker maakt. Het tegendeel is niet zelfverachting en
zelfdestruktie, maar een meer konkrete omschrijving van haar
mogelijkheden en taken als (in principe zeker niet onbelangrijke)
konstituerende maatschappelijke faktor, waarbij een afbakening ten
opzichte van andere media onontbeerlijk is. Alleen al om die reden is de
aandacht voor literair materiaal en techniek en onderzoek van
denkprocessen niet zomaar een face van de literaire produktie, zoals
Peeters steit, maar een bestaansvoorwaarde voor moderne literatuur, die
immers gedwongen wordt haar positie volledig te herzien. Het is dan
ook niet waar dat 'veel schrijvers (...) geen zicht hebben op de of te
leggen weg omdat ze niet werkelijk iets te zeggen hebben', schrijvers
hebben even veel of even weinig te zeggen als andere taalgebruikers,
eerder is het zo dat ze weinig zeggen omdat ze in de illusie verkeren dat
het er in de literatuur alleen maar om gaat iets uit te drukken en
weigeren krities over hun middelen na te denken. Realisme is in dit
verband een van de onbegrippen die geheel opnieuw doordacht moeten
worden want met die term is juist het kennisvermogen van literatuur in
het geding; realisme in mimetiese zin met alle bijbehorende prothesen
als visie, afbeelding, fiktie, herkenning, subjekt enzovoort.
Voor alle duidelijkheid wil ik erbij zeggen, omdat het nodig schijnt te
zijn, dat ik soevereiniteit, persoonlijke visie, vrijheid, waarheid niet als
zodanig afwijs. Omdat ze echter niets meer inhouden dan heimwee naar
een periode waarin de literator een aanzienlijke sociale positie leek te
bezitten, zijn het in mijn ogen fiktieve grootheden die, als normen
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gehanteerd, remmend werken waar het nodig is om de aktuele
mogelijkheden van literatuur vast te stellen. Deze konstatering —
meer dan een konstatering is het niet — heeft niets te maken met de
radertjestheorie die Peeters (wie weet zelfs bedoeld als verwijzing naar
Lenin) mij met deze passage in de schoenen schuift. 1k hanteer
overigens histories voorbarige termen als post-industrieel en laatburgerlijk nooit; ze behoren tot het jargon van degenen die een
karikatuur van het marxisme wensen op te hangen. Peeters probeert
vanuit zijn klichevoorstelling van marxisten van mij een
gelijkheidsapostel te maken, een determinist, fanatikus en gevaarlijke
voorschrijver van verbodsbepalingen, — die demagogiese echolalie zij
hem gegund, zelfs wanneer hij in de gauwigheid nog een ander kliche
gebruikt, dat gewoonlijk voor het vormingstoneel gereserveerd is, om te
benadrukken hoe belachelijk mijn visie is. 1k heb gelukkig Peeters niet
nodig als souffleur, laat staan als stand-in. Zijn hele antwoord is
opgehangen aan het woord subjektivisme, bij mij een terloopse
opmerking. Natuurlijk weet Peeters zelf ook best dat subjektivisties iets
anders is dan subjektief, hij doet echter alsof ik (`wif zou ik in zijn
terminologie moeten zeggen) tegen eigen gedachten, persoonlijke
gevoelens en subjektieve beleving in de literatuur ben. Die zou ik
kinderachtig vinden in het licht van de grote tegenstellingen, het
streepjespak van de direkteur en de kapitalistiese tekst van de
inflatieproduktie met een militair-industrieel komplex of hoe was het
ook alweer,
weten we nog niet' — nee, dat wist ik inderdaad nog
niet, Peeters, want zulke onzin heb ik nog nooit uitgekraamd en dan
moet er ook niet iemand met zijn eigen braaksel gaan venten alsof het
waar van mij zou zijn, dat is geen zuivere koffie zou ik zeggen
wanneer ik literair agent was. Een ding weet ik wel: dat Peeters, die
het voortdurend heeft over visie, gehalte, `kennis over het
filosofies punt waarop een beschaving of kultuur zich bevindt',
domweg niet op de hoogte blijkt van essentiele filosofiese
vraagstukken waarvan sommige al meer dan een eeuw oud zijn. Een
daarvan is de subjektiviteitsproblematiek. Ongehinderd door kennis
of zelfs maar twijfel jongleert hij rustig door met zijn idealistiese
termen, stelt gemakshalve individu maar gelijk aan subjekt, weet wat
literatuur en kommunikatie is, vraagt om literatuur waaruit
ongenoegen spreekt en die zijn bewustzijn verstoort maar noemt als
het erop aankomt ongenoegen nihilisties en wordt rabiaat zodra hij
met ordeverstorend werk gekonfronteerd wordt of noemt het
gestoord, en in de diskussie kan hij alleen maar diffamerend wijzen
op mijn antihumane, deterministiese, fanatieke werkwijze. Waar
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praten we over — hoe moet ik iemand serieus nemen die geen flauw
benul schijnt te hebben van diskussies over moderne literatuur die
internationaal al een halve eeuw worden gevoerd? Peeters doet ook
geen enkele moeite om te weten te komen in wat voor termen ik
precies denk, voor zijn doel heeft hij aan vooroordelen genoeg — dat
heeft hij trouwens met zijn vrienden Poll en Nuis gemeen. In Raster 7
bijvoorbeeld stond een opstel over ideologie-literatuur-onderwijs met
een inleiding waarin verteld werd welke nieuwe theorieen over
ideologie, met name door Gramsci, Althusser en voor de literatuur
door Macherey en Balibar, ontwikkeld worden. Peeters schijnt er niet
eens naar gekeken te hebben, getuige wat hij over ideologie zegt.
De kloof lijkt inderdaad onoverbrugbaar wanneer hij er geen been in
ziet om uiteenlopende vormen van niet-konventioneel proza aldus
op een hoop te vegen en te karakteriseren : 'Maar wat is de visie in
dit "kontraproza", ook wel "ander proza" genoemd? Die bestaat er
voornamelijk uit dat men heeft besloten niet meer te schrijven in een
taal die een redelijke mate van begrijpelijkheid heeft en in een vorm
die bestaat uit stukjes van verschillende legpuzzels, waarvan de
uiteindelijke afbeelding een trivialiteit is. Een ander aspekt van deze
"visie" is dat men overal tegen is en nergens voor, dat elke lach
beschouwd wordt als het produkt van burgerlijke zenuwen, een
onthullend voorbeeld van konformisme aan de "bestaande
verhoudingen". Nog een ander aspekt van deze puriteinse avantgarde
is de neiging om elk boek waarvan meer dan honderd exemplaren
worden verkocht te wantrouwen als jets dat de lage sentimenten van
het yolk wel zal strelen. Ik wil niet al te zeer ingaan op de mate van
stoutmoedigheid in het denken van de kontraprozalsten, maar het is
niet mijn begrip van moed als een schrijver uitsluitend omdat hij een
ongebruikelijke vorm voor zijn proza kiest en zich tegen de
konsumptiemaatschappij keert, denkt een bij uitstek "krities
schrijver" te zijn.' Enzovoort.

Deze wartaal bewijst dat Peeters geen weet heeft van de zaken
waarover en waartegen hij schrijft. Al evenmin is hij in staat te lezen
wat ik in mijn antwoord geschreven heb over visie en samenhang.
Natuurlijk heb ik niet gezegd dat de voor mij belangrijke literatuur
geen samenhangen toont omdat alles zo verwarrend zou zijn, zo
verwarrend is alles helemaal niet, en ik richtte me vooral tegen een
bedrieglijke eenvoud en overzichtelijkheid. Ik had het dan ook over
de illusie van samenhang, over wereldbeelden waarin een samenhang
voorondersteld wordt, op basis van welk (goedbeschouwd religieus,
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want op geloof gevestigd) syntheties geschieds- en wereldbeeld de
maatschappij georganiseerd en het handelen gericht wordt. 1k had het
over een geloof in samenhang, waarmee niet gezegd is dat er geen
verbanden zouden zijn aan te wijzen. Met het geloof in een — al of
niet verborgen, al of niet harmonieuze — samenhang van de
geschiedenis korrespondeert de idee dat literatuur die samenhang
zou moeten tonen (de realistiese illusie) en het medium voor ideeen
zou moeten zijn. Ik herhaal alleen maar wat er al gedrukt staat.
Samenhang moet eerst nog gemaakt worden, politieke strijd op alle
gebieden bestaat uit de bevrijding van een wereldbeeld dat dermate
samenhangend, totaliserend en gesloten is dat het in de vorm van
instituties, kodes, regels en konventies (ook literaire) het hele
rnaatschappelijke leven beheerst, tot in de meest persoonlijke
waarnerning en beleving — een wereldbeeld gebaseerd op
denkbeelden als vrijheid, individu, waarheid, soevereiniteit (welke
denkbeelden op zich niet onwaar zijn maar wel de veronderstelling
dat ze in deze maatschappijvorm zijn gerealiseerd), niet een
laat-burgerlijk en post-industrieel wereldbeeld, maar een
humanisties-kapitalisties wereldbeeld. Ook de literatuur die ik bepleit
staat daar niet buiten, dat besef werkt als het goed is tot in de stof
en interne organisatie van het werk door. Termen als konformisme
en persoonlijke visie zijn volstrekt inadekwaat omdat ze uitgaan van
een individuele vrijheid (dat is nu juist de ideologie) terwijl het nog
alleszins de vraag is of de kondities daarvoor aanwezig zijn.
Literatuur kan daarom geen projektor van (pseudo)samenhangen

zijn, geen kantiaanse synthesizer, ze kan immers geen ordening
kreeren waar geen ordening is maar alleen een fiktieve ordening
geensceneerd wordt om de werkelijk bestaande anarchie te
rechtvaardigen. Maar als taal- en bewustzijnsproduktie, juist omdat
ze niet zoals de wetenschap met begrippen werkt maar processen van
waarneming, beleving, verbeelding en denken laat zien, is ze in staat
om het religieus-humanisties wereldbeeld te demon(s)t(r)eren. Dit
houdt geenszins een programme in voor een bepaalde schrijfmethode,
er bestaat ook geen recept voor montageproza of konstruktieliteratuur.
Als Peeters experimenteel proza van deze eeuw goed gelezen had zou
hij weten hoe grout de onderlinge verschillen zijn. Het betekent
anderzijds wel dat heel wat literaire konventies en literatuuropvattingen
ongeschikt zijn met het oog op de veranderde plaats en mogelijkheden
van literatuur. En het betekent ook dat literaire middelen en vormen,
alsook de taalkommunikatie, niet als vanzelfsprekend worden gezien
en behandeld; het gaat in de moderne literatuur juist om het
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(gebroken) verband tussen taal en bewustzijn en tussen de
signifikanten en objekten. Dan red je het niet met 'common sense'maatstaven als `redelijke mate van begrijpelijkheid' en dergelijke.
Als Peeters wat minder zeker van zijn zaken zou zijn en meer
bereid te luisteren naar wat andersdenkenden werkelijk zeggen, zou
er ook niet zulke onzin verkocht hoeven te worden als `Partijdigheid
betekent bij Vogelaar schrijven vanuit het bewustzijn dat we
onderdeel zijn van bewustzijnsvormen'. Ook mijn artikel over
Handke heeft hij verkeerd gelezen, waarschijnlijk omdat ik daarin
een zelfde religieus-mythiese literatuuropvatting kritiseer, wat niet
hetzelfde is als het `verderfelijk' vinden van gevoel en subjektieve
beleving. En hoe ik over solipsisme in de literatuur denk had hij
bijvoorbeeld in mijn artikel over Mijnheer Teste van Valery in De
Groene kunnen lezen, als hij De Groene ooit inkijkt, of in Raadsels
van het Rund dat onder meer over deze materie handelt.
Tat betekent dan dat zij (de nederlandse schrijvers voor wie hij, ik
dus, in het krijt treed(t), jfv) zich hebben afgescheiden en vanuit een
afzijdige positie experimentele pijlen afschieten op de maatschappij
waarvan ze zich hebben afgekeerd. 1k zeg niet dat vanuit een
dergelijke positie geen goede literatuur geschreven kan worden, ik zeg
dat het puriteins is te denken dat romans die niet overlopen van
maatschappelijk bewustzijn en geen ongebruikelijke vorm hebben
niet krities zouden zijn en niet het onbehagen en ongenoegen zouden
kunnen weergeven.' Nogmaals, Peeters meent over dingen een
oordeel te kunnen uitspreken zonder zich ook maar in het minst te
informeren. Misschien is dat wat hij onder visie en soevereiniteit
verstaat, die hem voorts in staat stellen uit te maken wie zich van wat
heeft afgescheiden (en wie hij daarmee buitenspel plaatst) en wat de
gebruikelijke vorm is die als maatstaf fungeert. Met evenveel recht
kan ik zeggen dat driekwart van de nederlandse literatuur een
ongebruikelijke vorm heeft wanneer ik het meest geavanceerde nivo
in wetenschap, filosofie en kunst tot maatstaf neem. Maar nog even
het adjektief ‘puriteins'; de goedlachsheid en geestloosheid hadden
we al gehad. Al meer dan tien jaar stet ik met nadruk en tot vervelens
toe, dat het maatschappelijk gehalte van literatuur niet in de eerste
plaats gezocht moet worden in expliciete meningen, uitspraken en
onderwerpen, maar vooral in schrijfmethode en materiaalverwerking.
Daarom heb ik mij ook steeds verzet tegen een platte opvatting van
politieke kunst die alleen andere onderwerpen kiest en verder er van
uit blijft gaan dat het effekt van een werk het gevolg zou zijn van een
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persoonlijke keuze van de schrijver. Dat heeft Peeters kennelijk niet
bereikt. Overigens blijkt hij er een niet minder simplistiese opvatting
over engagement en partijdigheid op na te houden. Mijn vergelijking
met Lukacs was dus niet uit de lucht gegrepen. Hij spreekt over het
`weergeven' van ongenoegen en het `verweven' of `verwerken' van
ideeen in de stof. Ik was even vergeten dat voor mij 'het kreatief
proses niet meer bestaat'.
`Het proza waar Vogelaar zich bij thuis voelt is dan ook niet het
resultaat van een wisselwerking tussen de kennis en gevoelens van een
schrijver en alles wat er om hem heen gebeurt, het bestaat
voornamelijk uit het verzamelen van materiaal uit die werkelijkheid.
Dat materiaal wordt geordend vanuit het principe dat er
bewustzijnsvormen mee geproduceerd moeten worden. Ik vind dit
een steriele bezigheid, geknutsel zonder passie.' Over welke werken
heeft Peeters het wanneer hij zegt dat ze voornamelijk materiaal
uit die werkelijkheid verzamelen, het lijkt wel alsof hij de
journalistiek bedoelt. De zin die er op volgt gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Leest Peeters wel eens iets anders dan
Lessing, Heller, Gordimer, Strauss, Handke? 1k betwijfel het.
`Door deze vrijheid kan een schrijver "a new element into the
intellectual universe" brengen, zoals Wordsworth zegt. Maar hoe kan
men "a new element" aanbrengen als men niet weet uit welke
elementen het bestaande is opgebouwd? Dat bedoel ik als ik het heb
over literatuur die een artikulatie is van ideeen en sentimenten die in
een bepaalde periode leven en die verder reiken dan die periode. Dat
nieuwe element is de geslaagde roman van een schrijver, want daarin
is verwerkt wat hij gezien en gedacht heeft en daarin komen de
nieuwe kombinaties voor die zijn geest heeft voortgebracht. Het is
aan de schrijver om de belangrijke kulturele thema's te herkennen
op zijn manier.' Zijn die `elementen waaruit het bestaande is
opgebouwd' geen materiaal uit de werkelijkheid? Zijn die nieuwe
kombinaties geen geknutsel, of is het geknutsel met passie, of ligt het
aksent soms op `zijn geest'? Dan ligt daar wellicht ook de kern van
de scheiding der geesten. Voor Peeters staat vast wat literatuur is: een
vrijplaats van waaruit de schrijver over zijn tijd oordeelt en orakelt.
Een opvatting waarvoor begrippen als oorspronkelijkheid, auteur,
kommunikatie, stijl, (homogene) visie enzovoort onontbeerlijk en
dus ondiskutabel zijn. Peeters verdedigt een literair prive-domein met
alle privileges die er voor de vrije burgers van zijn republiek der
letteren lijken te zijn weggelegd, in weerwil van het feit dat deze
literatuur allang door de maatschappelijke ontwikkelingen is opgelost,
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of men dat nu betreurt of niet. 1k wil in dit verband verwijzen naar
de opmerkingen die Michel Foucault (in Raster 10) maakt over de
universele pre.tenties van dit type intellektuelen en literatoren.
Peeters mag dan verklaren dat mijn soort schrijfwerk zich buiten
de orde heeft geplaatst en zijn ideaaltypiese schrijver een plaats in
een hogere orde hebben toegedacht, in mijn visie daarentegen is de
literatuur hoe dan ook een maatschappelijke aktiviteit (zelfs in zijn
meest partikuliere vorm) omdat ze deel uitmaakt van de produktie
en reproduktie van bewustzijn (waarvoor het dus belangrijk is haar
verhouding te bepalen tot wetenschap, journalistiek, kunst, media,
onderwijs en verschillende vormen van taalgebruik). Juist haar
randpositie — maar ook dan blijft ze onderdeel van het sociale leven
— zou dan wel eens haar sterkte kunnen zijn : als overschrijding van
normerende grenzen van taal en bewustzijn, als deviant taalgebruik
markeert ze de grenzen van de `normale' kommunikatie en geeft ze
stem aan alles wat er aan wensen, beelden, herinneringen, ervaringen,
gevoelens en vermogens onderdrukt wordt terwille van de
ongestoorde prolongatie van de gevestigde maatschappijordening, die
zich legitimeert door een vermeend samenhangend wereldbeeld.
Misschien wordt nu duidelijk met welk reglement in de binnenzak
van zijn uniform de literaire politieagent Peeters mij sommeert de
literatuur te verlaten. Misschien wordt ook duidelijk waarom sinds
jaar en dag door andere leden van zijn korps een klopjacht wordt
gehouden op een handjevol anderswerkende schrijvers. Het gaat
namelijk om subversieve elementen die met welke middelen dan ook
monddood moeten worden gemaakt. En dan hebben we het toch
weer over politiek, of we willen of niet. Onwetendheid,
zelfgenoegzaamheid, arrogantie — ik verbaas me er niet over, aan het
woord zijn immers mensen die menen het in de literatuur voor het
zeggen te hebben en macht uit te oefenen, die in elk geval geen
enkel belang hebben bij een andere literatuur, integendeel. Een echte
diskussie moet wat mij betreft nog beginnen.

De stellingen en de reaktie erop verschenen in De Revisor van 2 april 1979, de
beide volgende stukken in het nummer van 4 augustus 1979. Aan deze diskussie
werd verder deelgenomen door Dirk Ayelt Kooiman, Jacob Groot, Willem Jan
Otten. De derde ronde bestond uit een betoog van Carel Peeters.
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Peter Handke — een overschat schrijver?

`Hij sprak vol droefheid, en ik hoorde hem zonder medeleven aan:
wie was de schuldige?' (De last van de wereld', p. 177)

Het gevoel `gevoel'
In Handke's journaal De last van de wereld komt naar schatting
duizend keer het woord gevoel voor, en er zijn nauwelijks
aantekeningen waarin niet gewag wordt gemaakt van gevoelens.
Alvorens mijn kommentaar te geven of, zoals De Winter dat noemt
`mij huichelachtig achter schijnbaar objectieve uitspraken te
verbergen', laat ik Handke zelf aan het woord; het zijn betrekkelijk
willekeurig gekozen citaten in chronologiese volgorde.
`Het ene na het andere doen, met de grootst mogelijke bewustheid:
aan het brood ruiken, aan de drank ruiken, het papier vouwen — dat
is de redding' (p. 23)
Plotseling de gedachte dat een oorlog me rust zou geven, doordat
hij mijn diepste innerlijk naar buiten zou keren; problemen met de
tijd en de onwerkelijkheid zouden niet meer bestaan: onwerkelijke
gedachte' (p. 44)
`... bitterheid, wanhoop, onmacht, erbarmelijkheid, ellende, en
nu, terwijl ik dit opschrijf, op zijn minst droefheid' (p. 49)
`De dode auto's voor het raam 's avonds' (p. 57)
Teelden tussen slapen en waken: alleen die bestaan nog, geen
binnen en geen buiten meer; ze vullen alle ruimte als gevoel op, en
ik ben in het gevoel geborgen; als gaven ze het gevoel, dat geen
nadere aanduiding meer behoeft: het gevoel "gevoel"' (p. 63)
`13ij het zien van de boomstammen buiten in de zon allengs een
opstijgende warmte binnen in mij, die me met buiten
verbindt' (p. 86)
Ploteling een zodanig geluksgevoel, dat elk van de anders
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misschien hinderlijke, storende lichaamsfuncties tot dit geluk
behoort' (p. 101)
'1k wilde geen acht slaan op een kleine angst, en onmiddellijk
ontstond er een onwerkelijkheid waarin de angst toen reusachtig
werd' (p. 110)
`De laatste dagen soms al een gerustgesteld gevoel; nu een gevoel
van rust, en de angst lijkt jets volkomen onmogelijks' (p. 117)
`De kortstondige voorstelling dat alle leven, ook het kleinste
plantaardige, een vorm van ziekte is van het paradijselijk dode
universum' (p. 118)
'Hij ondergaat inmiddels alles wat hij vroeger eenmaal als
"opwinding", "angst", "bedruktheid", "verveling" enzovoort ervoer,
allereerst lichamelijk: als "pijn"; evenals hij "tevredenheid", "geluk",
"vrolijkheid", en "lust" lichamelijk ondergaat als "herademen" (Old
Man Blues)' (p. 129)
'Er liep een vrouw voorbij, en mijn hart bleef stilstaan' (p. 142)
'Het werd heel plotseling donker — alsof de wereld beledigd
was' (p. 171)
`De trieste piano's in huizen, als symbolen van een uitzichtloze
situatie' (p. 179)
'Als bewoog ik me de afgelopen paar dagen nog slechts schimmig,
"na mijn dood", door het landschap: een vredig gevoel' (p. 205)
'Door mijn moede hoofd dwarrelde mijn existentie snorrend rond
als vleermuizen in de schemering: tragisch en klaaglijk'. (p. 206)
'Ik dacht dat iedereen me de dood toewenste, en zodoende wenste
ik mezelf ook de dood toe' (p. 213)
'Plotseling en voor de eerste keer de wens om eeuwig te leven, en
ook het vertrouwen dat ik dat volhoud (op het moment toen het
miezeren opeens overging in regen en dit de bewegingen van de
mensen overal op het plein een ruk gaf)' (p. 257)
'Een dag geheel zonder angst (en het overwinnen daarvan door
wegdenken, uitdenken) doorgebracht en daarna het idee (nee, de
ervaring) "vandaag geen rustige nacht verdiend te hebben"; de zo
lang weggewuifde angst ondergaan als voile varkensblaas in je borst,
waar van alle kanten op werd gedrukt' (p. 275)
`Zuiverste, sterkste gevoel = doodsbesef (mijn "realiteitsbesef":
het besef van de onmiddellijk nabije dood)' (p. 278)
`De "kleine annonces" van de voorsteden lezen
("Postzegelverzameling te koop", "Huisbar aangeboden") en
meegetrokken worden in de diepe neerslachtigheid van anderen'
(p. 280)
•
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`Het van je afgehakte verleden, dat nog altijd, "bij zonsondergang"
(daarna bewegen ook de dode slangen zich niet meer), zijn
niet-normatieve kop opsteekt om je weer tot zijn enormiteit te laten
inbinden' (p. 289)
`Weer een keer welhaast de wensvoorstelling van een oorlog: dat
er een oorlog nodig was om de buitenwereld te ontregelen, de dode
huid of te stropen — en de volgende ochtend een anti-oorlogservaring
bij de aanblik van een klein theezeefje: dat dat een voorwerp tegen
de oorlog was en dat de uitvinder ervan een waar man van de vrede
geweest moest zijn (plotseling lichtend verschijnen van alle
nadrukkelijke kleine vredesvoorwerpen om me peen)' (p. 298)
`Blik op de notitieboekjes, en ik word van een rustige zekerheid
vervuld, van binnen uit, vanuit het midden van de borst; gevoel van
kracht enkel en alleen doordat er zich binnen in mij iets zachts
afspeelt ("Mijn persoonlijke epos" dacht ik)' (p. 306)
Met zulke gewaarwordingen kun je als lezer weinig tinders doen dan
er eigen gevoelens tegenover stellen. Daar vraagt het boek ook om.
Stelt Handke immers niet, nadrukkelijk op een afzonderlijke paging,
`voor wie het aangaat'? Maar ook als het mij niet aangaat mag ik de
vraag stellen wat deze gevoelsuitingen en -indrukken te betekenen
hebben. Wanneer Handke in het ziekenhuis ligt (na een hartinfarkt?
— zoals vaker wordt ons zelfs de meest elementaire feitelijke
informatie onthouden) leest hij Kafka: `13ij het leven van Kafka's
dagboek: ik merk dat zijn geklaag en zijn zelfbeschuldigingen me niet
meer interesseren, alleen nog maar zijn beschrijvingen' (p. 88). Een
half jaar later schrijft hij : Ten precies, gevoelvol verhaal: het gevoel
ligt in de precisie van hetgeen er verteld wordt, en niet in het
beschrijven van gevoelens' (p. 245). Aan dat kriterium voldoet
Handke zelf echter niet, integendeel. De pagina's van het Journaal
lopen over van gevoelens maar waarop die gevoelens betrekking
hebben blijft vreemd genoeg vrijwel in alle gevallen duister. Handke
heeft het veelvuldig over angst, het blijft een vormloos woord omdat
er niet precies verteld wordt waarvoor hij bang is en waardoor die
angst ontstaat of zulke proporties aanneemt. Gevolg is dat ik ook
(of juist) bij de grootste woorden als dood, leven, angst, schoonheid,
geluk, pijn, verdriet onverschillig verder lees. De enige bindende en
betekenisgevende faktor van de eindeloos achter elkaar geplaatste
losse invallen, observaties, sensaties en emoties is Handke's leven. Dat
veronderstelt nogal wat: er wordt een beroep op de lezer gedaan, de
autenticiteit van Handke niet in twijfel te trekken, zich in te leven
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in de genoemde emoties en te geloven dat het om emoties gaat
waarvoor hij dezelfde woorden zou gebruiken. Bovendien
veronderstelt het dat de persoon die `ik' zegt voldoende autoriteit
bezit (voldoende naam heeft) om die volgzaamheid van de lezer te
vragen.
Wat maakt een piano triest, en waardoor wordt die triestheid een
symbool van een uitzichtloze situatie? Toch alleen door de stemming
van degene die piano's als triest ondergaat? Daar wordt niet iets
precies verteld, er wordt een gevoel over dingen heengestulpt.
Uiteraard is ook de gewaarwording zelf iets, maar die gevoelsindruk,
aan dingen opgedrongen, wordt zelf evenmin exakt beschreven. Er
wordt alleen een sfeer opgeroepen, er wordt aan mensen en 'dingen
die voorwerp van observatie (?) zijn een betekenis gehecht waardoor
ze ten behoeve van een gevoelscentrum dat `ik' heet worden
toegeeigend. Inderdaad vertelt een zin als 'Er liep een vrouw, en
mijn hart bleef stilstaan' alleen iets over de notulist: a) dat hij bij het
zien van sommige vrouwen (welke?) een soort hartverzakking krijgt,
b) dat hij deze sensatie niet anders kan weergeven dan met een
gemeenplaats, c) dat hij die niettemin van voldoende betekenis acht
om haar op te schrijven en vervolgens ook nog te laten lezen.
`ik
Gevoel heeft soms de eenvoudige betekenis van 'het lijkt
had de indruk', 'het was aisof' (wat bij Handke in het duits vaak
driedubbelop gebruikt wordt: Mir scheint alsob + konjunktief,
Ich babe das Gef-Ohl als ware...). Wat hij waarneemt wordt gekleurd
weergegeven, dat heet dan persoonlijke observatie. Die observaties
worden achter elkaar geplaatst, alles krijgt evenveel gewicht. Dit
kan effektief zijn om een voorgeschreven hierarchie van waarden te
doorbreken, het wordt koketterie als de verhoudingen alleen maar
worden omgekeerd: het toevallige en bijkomstige krijgt importantie;
wat daarbij vooral wordt aangedikt is het observatievermogen van
degene die op de kleintjes let. Verbindingen worden niet aangebracht,
of het moet zijn door herhaling. Ook wordt op niets doorgedacht;
een gedachte wordt als inval geregistreerd, ze heeft niet meer
betekenis dan welke andere gewaarwording. Op plaatsen waar wel
geredeneerd wordt ontstaat een klonterige tekst. De witregels tussen
de opmerkingen zijn evenzovele suggesties. Waarvan is onduidelijk,
een enkele keer wordt na een zin gezegd `ook zo begint een verhaal'.
Als er een zin staat als Ten vrouw die haar geslachtsdelen lelijk
vindt' blijft de lezer maar een vraag over: ja, wat is er met die vrouw,
vertel dat verhaal dan. In plaats van een antwoord volgt een andere
staarde me aan aisof hij mijn gezicht in zijn geheugen
opmerking:
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wilde prenten om me later aan te geven', wat niets over dat
aanstaren zegt maar alleen iets over de geobserveerde observeerder
en over diens neiging, van elk detail onmiddellijk literatuur te maken.
Dat heet in de Opmerking vooraf: 'Ik trainde mij er nu in om op alles
wat op mij afkwam onmiddellijk met taal te reageren', dat is meestal:
met (literaire) gemeenplaatsen, ondanks zijn ervaring dat 'het
spontaan noteren van niet doelgerichte waarnemingen' hem bevrijdde
`van gegeven literaire vormen'. Een ervaring die trouwens meer
beoefenaars van het dagboekgenre vOOr hem hebben opgedaan, maar
Handke voelt zich wel in meer opzichten een uitvinder.
Gevoel is dus het opdoen van indrukken, vaker nog: het drukken
van een stemming op voorwerpen, situaties en personen in de
buitenwereld. `Zo kan iemand (...) een langstelige roos tegen de
morgenhemel alleszins als trots ervaren', zo verdedigt hij een
antropomorfe beschrijvingskunst. Dat kan iemand zeker doen, de hele
traditionele literatuur doet niets anders, de kasteelroman heeft er
zelfs haar bestaan aan te danken. Gevoel heeft echter nog een veel
omvattender betekenis: `De gewaarwording (het gevoel, de
voorstelling, het idee, de fantasie, het besef, alles samen)...' (p. 284)
`Ik verdiep me in datgene wat ik op het moment voel, om het te
bewaren voor de dreigende betekenisloosheid, het een betekenis te
geven die niemand anders, geen enkele andere instantie nodig heeft
dan ik alleen
(p. 187). 'Alsof in de poezie herinnering en
verlangen, denken en voelen, lichaam en ziel, individu en samenleving
tot een gevoel samenspannen...' (p. 132). Dit `gevoel' is een
levenshouding en wereldbeeld ineen — het is een moment waarop
binnen en buiten samenvallen, woord en ding, bewustzijn en
handelen. Gevoel is in het beste geval geluksgevoel, vaak zelfs een
mystieke eenwording. `Zo stomvervelend als hij aandeed met zijn
dwang om de wereld elke keer weer dadelijk naar zich toe te vertalen
— en ik had in zijn aanwezigheid de wens niets anders te beleven dan
een bescheiden, onsymbolische alledaagsheid' (p. 187) schrijft hij
over een jonge schilder. Was het maar waar, het is echter precies zijn
eigen betrekkingswaan die daar geformuleerd wordt. Waren het maar
onsymboliese banaliteiten, je zou dan soms getroffen kunnen worden
door een verrassend detail, een opmerkelijke observatie, en de rest
gevoeglijk kunnen afdoen als ballast van de wereld, nodig om er een
lijvig boek van te kunnen maken. Maar hoe triviaal iets ook is, het
wordt door het licht vanuit een mythies centrum een ster aan een
firmament. Ja, zo verschrikkelijk als ik het nu formuleer, vaak nog
veel afschrikwekkender. Handke mag zichzelf dan zien als een
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fotograferend schrijver, zoals hij met een notitieboekje gewapend door
het stadsleven gaat, zichzelf daarmee in de positie van een
buitenlander piaatsend; wanneer hij op een andere plaats noteert
de aanblik van de man, niet in staat tot ook maar een vriendelijke
blik, vluchtte ik in de observatie; ik observeerde hem', wordt
duidelijk dat het observeren behalve een toeeigenen van de
buitenwereld tegelijkertijd een poging is om van de buitenwereld of
te komen. De buitenwereld is iets vijandigs. Werkelijkheid is evenals
geschiedenis een verfoeilijk begrip voor hem: het zijn (taal- en
gedrags-) vormen die het individu worden opgelegd. Dat belet hem
evenwel niet om het doodgemoedereerd te hebben over 'het lever.' en
`de eeuwigheid'. Misschien is dat wel wat mij in het boek het meest
irriteert. Enerzijds de huiver om bepaalde woorden te gebruiken
omdat ze tot een bepaald gedrag (pose) zouden dwingen; vooral als
het woord `geschiedenis' gehanteerd wordt reageert hij rabiaat.
Anderzijds de argeloosheid waarmee grote woorden, hoe grotere hoe
legere woorden, gebruikt worden (krankzinnig, angst, katastrofe,
dood, leven, wanhoop) en er kwistig adjektieven worden opgeplakt.
Een voorbeeld:
`De muziek in een luchthavenrestaurant, die je met Naar dode,
tetterende opgewektheid nog de laatste illusie ontneemt; de ieder
apart aan een tafeltje gezeten gasten kijken met bepaalde
tussenpozen, telkens op verschillende momenten, de kant van een
ander uit en verachten die, en zo gaat het over en weer, in een
vreugdeloze vereeuwiging; mensen met gezichten, klaarblijkeiijk van
hun geschiedenis, liever gezegd: van hun avontuur waarvoor ze leken
voorbestemd, beroofd, hangen troosteloos naast hun zwarte
diplomatenkoffertjes terwiji buiten de regendruppels op de ruiten
trillen, en roeren met onderdrukte weerzin in hun koffie: niets is met
die mensen hier mogelijk dan alleen maar uit-de-weg-gaan.
De grote stad ligt in het landschap als de in een willekeurige
spreiding in de bossen neergesmakte puinhopen van een gigantische
catastrofe, en er stijgt een damp van op, alsof het allemaal nog niet
zo lang geleden is gebeurd.' (p. 215).
Zo schrijft iemand die zich elders ten doel stelt 'De vergeten,
anonieme taal van alle mensen hervinden, en zij zal schitteren in
vanzelfsprekendheid (mijn werk)' (p. 70) Hervinden, een weg terug
dus,' -weg van de .normerende taalvornien en gedragsregets, -Op zoek
naar een verzadigingspunt waar alles verzaligd samenvalt, `momenten
(...) dat je inderdaad een soort wereldziel voelt in plaats van je eigen
beperkte ziel' (p. 99), 'Steeds weer vooruitdenken aan die paar
,
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momenten op een dag, dat de pijnlijk sprakeloze, stamelende wereld
uitspraakrijp is' (p. 189). Handke is op zoek naar `een nieuwe
omgangstaal' (p. 253), hij wil de wereld `poetisch doordringen'
(p. 92), kennelijk zonder enige twijfel ten aanzien van een dergelijk
herstel van de poetiese schijn. Hij heeft bij het zien van een bloemen
begietende oude onderwijzeres 'het gevoel dat er een geheim in dit
tafereel verborgen zit, maar dan een geheim dat te ontdekken valt,
door terug te denken' (p. 130), hij is bezig met een tezeten
dagelijkse speurtocht naar de gemeenschappelijke noemer van het
(ons) verborgen leven' (p. 151). 'De wereld van de anderen moet als
het ware worden weggedacht omdat ze alleen maar hinderlijk is
("werkelijkheid") — met een dergelijke aanduiding wordt eer
bewezen aan datgene wat er aan het leven hinderlijk is', (p. 158), en
het enige dat geluk genoemd mag worden is de zelfgenoegzaamheid
van een ik dat de buitenwereld heeft ingelijfd: `zijn zoals ik ben'. Dit
is waar het in De last van de wereld om draait: de buitenwereld, de
wereld van vormen (beelden, taal, kunst, geschiedenis, politiek)
buiten werking stellen om het ik een onbeperkte bewegingsvrijheid
te geven — een waarlijk oceanies gevoel.
Dit extatiese gevoel geeft de schrijver van het Journaal de vrijheid
aan alles zijn eigen betekenis te hechten, want niets heeft op zichzelf
een betekenis, en die vrijheid resulteert alleen in een geluksgevoel op
voorwaarde dat het eigen woorden zijn, niet afhankelijk van welke
kode dan ook. Dat heet innerlijke vrijheid. Het enige dat boven alle
twijfel verheven is, is dat `ik'; en ook zijn eigen taal is van kritiek
ontheven zolang het gevoel bestaat dat ze de spontane, onmiddellijke
uitdrukking is van tewustzijnswederwaardigheden' (p. 5) — een
vrijheid die slechts een kort leven beschoren is, zozeer zelfs dat zij
bestaat bij gratie van het momentane (waarin de evenwichtsstoornis
tussen handelen, bewustzijn, gevoel is opgeheven) dat oplost zodra
het vertrouwd en daardoor nietszeggend wordt: `een ogenblik van
taal'. `Gevoe1' blijkt het sleutelwoord van een solipsisties program
waarvoor maar een maatstaf geldt: het ik en zijn taaluitdrukking.

Het ware gevoel
'Fusser' slapen en waken - — herhaaldelijk wordt in het Journaal deze
toestand geevoceerd als een vredige sfeer waarin, zoals de boven
aangehaalde notitie van p. 63 zegt, geen binnen en buiten meer is.
Menigmaal krijgt men de indruk dat iemand door de stad loopt als
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omgeven door een mist waarin hij slechts door opperste koncentratie
verspreide objekten waarneemt, een toestand van
bewustzijnsverlaging en verhoogde irritatie, of noem het
sensibiliteit. Soms lijkt zijn gedrag dat van een siaapwandelaar of van
iemand in trance; vooral wanneer hij in de stad natuurverschijnselen
beschrijft of de stad zelf als natuur. Beschrijvingen van (het leven in)
de stad Parijs vormen als het ware een psychologies zelfportret,
gepointilleerd want samengesteld uit kortstondige momenten van
gevoel waarin de buitenwereld wordt ingelijfd en buiten even binnen
is en vice versa. De stad is een projektiescherm. Zoals in De korte
brief bij het Lange afscheid het amerikaanse landschap een film is van
zijn gemoedsbewegingen. Was er von der Aussenwelt erwahnte, war
nur ein Zeichen seiner Innenwele (schrijft hij in 1967 over een
persoon in de roman Verstorung van Thomas Bernhard). Ergens in
het begin van De korte brief komt een passage voor waarin 'het
geheim' onder de verschijningsvormen geformuleerd wordt: in een
bar ziet hij, als hij een dobbelsteen gooit, in een flits het getal dat hij
nodig heeft, het aantal ogen dat hij in feite gooit is echter verkeerd.
`Deze korte opflikkering van het juiste getal was zo sterk geweest,
dat het leek of ik het ook werkelijk gegooid had, maar niet nu, doch
in een andere tijd. Deze andere tijd had niets te maken met toekomst
of verleden, maar was in wezen een andere tijd als die waarin ik
leefde en waarin ik vooruit en terug dacht. Het was een sterke
gewaarwording van een andere tijd; een tijd waarin andere steden
moesten liggen op de plaats van die ik nu kende, waarin ook de
gevoelens anders waren dan de gevoelens van nu en men zich zelf op
dit ogenblik de toestand kon voorstellen waarin de onbewoonde
aarde misschien verkeerde, toen na een regenval van duizenden jaren
voor het eerst een druppel viel die niet meteen weer verdampte. Deze
gewaarwording, hoe snel ook verdwenen, was toch zo doordringend
en pijnlijk, dat ik de nawerking voelde in een korte achteloze blik van
de barjuffrouw die meteen op me inwerkte als een niet snel
geworpen, maar ook niet starende, alleen eindeloos wijde, eindeloos
ontwakende en tegelijk eindeloos dovende blik van een andere vrouw
uit die andere tijd; een naar een zachte kreet smachtende blik die het
netvlies leek te willen verscheuren. Mijn leven tot nu toe mocht nog
niet alles zijn! Ik keek op de klok, betaalde en ging naar mijn kamer
boven. Ik sliep diep en droomloos, maar ik voelde die nacht toch aan
mijn hele lijf dat ik hoopvol gelukkig was. Pas tegen de ochtend
verdween dat gevoel.' (De korte brief, p. 20)
Ik citeer met opzet zo uitvoerig, omdat hier het levensgevoel' van
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Handke zo 'exake geformuleerd wordt. Er wordt aangeduid wat
elders het ware gevoel heet. Het uur van het ware gevoel
(Empfindung) is de titel van een roman uit 1975 — het moment van
de ommekeer. Een persattache van de oostenrijkse ambassade in
Parijs droomt dat hij iemand heeft vermoord en dat hij nog slechts
formeel zijn gewone leven voortzet. 'Opeens hoorde hij er niet meer
bij (...) Wakker zijn was even onmogelijk als slapen (...) Er was iets
gebeurd, dat hij niet meer ongedaan kon maken.' Er heeft een
kortsluiting plaatsgevonden, op een onbewaakt ogenblik, namelijk
tussen waken en slapen (wanneer er geen binnen en buiten is), het
begin van een volledige omslag, gevolgd door een pijnlijk
reinigingsproces, tot het evenwicht hervonden wordt: 'een nieuwe
werkelijkheid, een nieuwe gevoelswereld'.
Dit blijkt een vaker terugkerend schema te zijn.
De angst van de doelman voor de strafschop (1969) begint als
volgt: `Toen hij zich 's morgens op zijn werk meldde, werd monteur
Josef Bloch, die vroeger een bekend keeper was geweest, meegedeeld
dat hij ontslagen was. Tenminste, als zodanig legde Bloch het feit
uit dat, toen hij in de deur van de bouwkeet verscheen waar zich
juist de arbeiders bevonden, alleen de voorman van zijn tienuurtje
opkeek.' Niet een feit maar de interpretatie van een gebaar als feit
veroorzaakt hier de kortsluiting, en in een toestand van verdoving
en uiterste geprikkeldheid loopt hij rond, vermoordt en passant een
loketjuffrouw en gaat op reis.
In De rit over het Bodenmeer (1970) wordt de bewustzijnsschok al
door de titel aangegeven, een toespeling op de ballade van Schwab,
waarin een ridder zonder het te weten over het bevroren Bodenmeer
galoppeert en dood van zijn paard valt wanneer hem verteld wordt
welk gevaar hij doorstaan heeft.
De korte brief bij het lange afscheid (1971). In deze roman wordt
de breuk veroorzaakt door een kort briefje van de vrouw van de
hoofdpersoon dat hij vindt bij aankomst in Amerika. De zoektocht
(vlucht) die volgt vindt plaats in een toestand van uitzinnigheid en
eindigt met een verzoening met zichzelf. (Wederom een reis, een
moordaanslag, gebeurtenissen als in een film.)
Ongezocht ongeluk (1972). Na de zelfmoord van zijn moeder is de
hoofdpersoon versuft (gevoelloos) en prikkelbaar — deze toestand
zou net zo goed weg kunnen
klaart hij op door te schrijven
gaan'), '1k houd mij literair bezig, net als antlers, ben als het ware uit
me zelf gestapt en een ding geworden, een herinnerings- en
uitdrukkingsmachine', en komt zodoende (weer) tot zichzelf.
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In Verkeerde beweging (1975) vindt de ordeverstoring plaats door
het zien van een krantefoto waar de hoofdpersoon op staat als
toevallig voorbijganger: Ten paar weken geleden sloeg ik de kraut
open, keek slechts vluchtig naar de foto en herkende opeens mijzelf
(...) Sindsdien ben ik zo lusteloos. Het werd me duidelijk dat ik tot
nu toe al die jaren werkelijk niets anders ben geweest dan die
willekeurige voorbijganger op de foto. De foto was dan ook al alles
wat er over mij te zeggen viel. Ik moet proberen meer over mijzelf
te ontdekken.' (pp. 9-10) En hij gaat na deze verpietterende
bespiegeling op reis, zoals eertijds Wilhelm Meister, verteerd door
Weltschmerz.
De linkshandige vrouw (1976) vertelt op een ochtend tegen haar
man dat ze een soort openbaring heeft gehad `dat je bij me weggaat;
dat je me alleen laat. Ja, dat is het: ga weg, Bruno. Laat me alleen'
(p. 18). Verder niets, vanuit dat niets begint zij een eigen leven.
Vanaf 1970 vertoont elk werk hetzelfde patroon: door een
kortsluiting wordt de normale orde verstoord. Het enige motief is dat
iemand last heeft van de wereld. De scheiding tussen binnen- en
buitenwereld wordt opgeheven in die zin dat alles binnenwereld
wordt, de buitenwereld nog slechts een uitbreiding van een gevoel of
van een wanensysteem zoals in het geval van Bloch in De angst van de
doelman. Gezegd kan zelfs worden dat het autisme van Bloch, door
wiens geirriteerde bilk alles om hem heen geelektrificeerd wordt, in
De last van de wereld een model geworden is. Er vindt geen reflektie
plaats op de voorwaarden waaronder wanen ontstaan en ook in de
taal asociaal funktionerenj. Het ontwortelde bewustzijn wordt
metafories tot voorbeeld van een sensibel bewustzijn zonder meer,
waarna de schrik verdwijnt en nog alleen verwondering resteert, de
argeloosheid als bewuste houding. Een gedragsmodel dat door
Handke eigenlijk al in 1967 is geformuleerd in het opstel 1k ben een
bewoner van de ivoren toren: 'Es interessiert mich als Autor
iibrigens gar nicht, die Wirklichkeit zu zeigen oder zu bewaltigen,
sondern es geht mir darum, meine Wirklichkeit zu zeigen' — zijn
enige Joel (en thema): TTeber mich selbst klar, klarer zu werden,
mich kennenzulernen (...) sensibler, empfindlicher, genauer zu
machen und zu werden, damit ich und andere auch genauer und
sensibler existieren kOnnen, damit ich mich mit anderen besser
verstandigen und mit ihnen besser umgehen kann.'
De Wilhelm in Verkeerde Beweging wil `als schrijver leven'. `Ik
verbeeld me dat ik het vermogen heb tot een erotische blik. Plotseling
valt me lets op dat ik altijd over het hoofd heb gezien. Maar ik zie het
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dan niet alleen, ik krijg er tegelijkertijd ook een gevoel voor. Dat
bedoeHk met erotische blik. Wat ik zie is dan niet meer alleen maar
een object van mijn waarneming, maar ook een heel innig deel van
mezelf.' (p. 61)

Taalgevoel
Was het thema van Handke's proza, poezie en toneel tot ongeveer
1970 `taar, sindsdien gaat het hoofdzakelijk over hemzelf. De vraag
is of daar veel verschil tussen is.
Zoals bekend is zijn scheldkanonnade aan het adres van het
toneelpubliek, Publikumsbeschimpfung, zijn eerste (in 1965
geschreven) toneelstuk, een publiek sukses geworden.
Goedbeschouwd worden evenwel niet de aanwezigen uitgescholden,
maar wordt samen met de theaterbezoekers een fantoom te lijf
gegaan — het fantoom van de schouwburg: de toneelsnob met zijn
hele rollenspel. Schelden doet geen pijn, dat heeft ook het kabaret
altijd weer bewezen. Vervelender is dat Handke in zijn stuk alleen
zijn eigen vooroordeel attakeert, overigens zonder enige vorm van
zelfkritiek. En zoals in vele andere stukken waar hij
oppervlakteverschijnselen oppervlakkig behandelt, heeft hij maar een
procedee tot zijn beschikking: de opsomming, de litanie, de
aaneenrijging van zinswendingen. Omdat hij het begrip schuwt,
willens en wetens. Ook De last van de wereld is een 'outer
nevenschikkende reeks van registraties en invallen. Opmerkelijk aan
Hooggeeerd Publiek (zoals Publikumsbeschimpfung vertaald is) is
dat weliswaar de enige impuls voor Handke geweest lijkt te zijn: zich
afzetten tegen toneelvormen, maar dat deze negatie al van te voren
met een positief tegenbeeld gekonfronteerd wordt. In de `Regels
voor de acteurs', die aan het stuk voorafgaan, krijgen de akteurs
met trefwoorden een andere houding gesouffleerd : ze moeten luisteren
naar katholieke litanieen, geluiden op voetbalvelden, naar de Rolling
Stones en de Beatles, kijken naar Gary Cooper in een bepaalde film,
naar het sterven in westerns enzovoort, klakkeloze signalen van de
toenmalige nieuwe generatie. Dat was alles wathij te bieden had:
signalen van de nieuwe mentaliteit, en dat heeft hem waarschijnlijk
populair gemaakt. Niet de gepretendeerde kritiek, maar het onkrities
aansluiten bij de mode van amerikaanse B-film, popmuziek, camp,
flipperkasten. Een anti-literaire houding die bij uitstek literaire (in de
zin van esthetiserende) vormen heeft aangenomen.
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Opmerking bij mijn spreekstukken eindigt veelzeggend met de
uitspraak: 'Hun doel is niet het teweegbrengen van een omwenteling,
ze willen slechts aandacht opwekken' (aufmerksam machen — ten
onrechte vertaald met bewustmaken). Terwijl er voortdurend de
pretentie is dat taalvormen gefileerd worden, wordt onkrities een
subkultureel taaltje in de mond genomen. Zo gaat het ook met
toneelvormen: geen handeling, luidt de stelling, want elke handeling
is een nabootsing van andere handelingen; idem dito met het verhaal.
Geen vertelling — lees je echter Baas boven Baas, dan blijkt er wel
degelijk een verhaal verteld te worden, namelijk door de
toneelaanwijzingen; geen fiktie neem Hoorspel 2, dan zie je dat
anti-fiktief materiaal door een oneigenlijk gebruik van het citaat en
de kollage metafories wordt, dus fiktie. Handke gebruikt nieuwe
middelen (het citaat, dat alleen zin heeft wanneer metafories en
symbolies praten zinledig geworden is) voor oude doeleinden. Hij
bevestigt het hardnekkige misverstand dat nieuwe middelen (citaat,
kollage, montage, permutatie) slechts dienen om het oude doel
(verhalen) weer een frisse kleur te geven, de kleur van echtheid.
Kritiek (het vragen stellen) mondt bij Handke steeds weer uit in niet
meer aan twijfel onderhevige identifikatie van een figuur met zichzelf,
in een sfeer van verzoening van een ik met een ingelijfde
buitenwereld, in een universum ter grootte van een donkere kamer.
Immer mehr Vehikel fallen weg, die Geschichte wird unnotig, das
Erfinden wird unnotig, es geht mehr um die Mitteilung von
Erfahrungen, sprachlichen und nicht sprachlichen, und dazu ist es
nicht mehr notig, eine Geschichte zu erfinden.' (Elfenbeinturm,
1967) Er hoeft geen geschiedenis (fiktie) meer gekonstrueerd te
warden als geschiedenis (de buitenwereld) tot quantite negligeable is
verklaard, tot last. Ook wat dit betreft geldt (men leze er maar de
plaatsen in het Journaal op na waar hij het over geschiedenis heeft)
dat er iets zonder meer ontkend wordt, zonder er meer mee te doen
dan het tot fetisj te verheffen. Een vorm van denkluiheid, hoe
diepzinnig de losse uitspraken en onverwachte zins(= gedachten)zijn, ook mogen lijken. De vraag
kombinaties, juist doordat ze
is of Handke ooit echt iets tot het absurde heeft willen doorvoeren
of ontmaskeren. In plaats van zinledig taalgebruik tot in het absurde
door te voeren, heeft hij een reklameretoriek in de literatuur toegepast,
en in plaats van de tekens open te knakken wil hij (taal) vormen met
de grootst mogelijke betekenis opladen (angst!), met zijn
hoogstpersoonlijke betekenis namelijk, en een diepere zin vinden
(eenwording en instemming met het zijn van het moment). Of
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hij het over de taal had of over zichzelf heeft, de enige norm blijft de
evidentie van eigen gevoelens. Het resultant van deze omtrekkende
tautologiese taalbeweging is Innerlijke vrijheid' — omdat het zo fijn
is om jezelf te zijn. Geen wonder dat Handke ook nooit begrepen
heeft wat politiek is, het is voor hem niets anders dan korruptie
(politiek is geen kritiese praktijk maar een stelsel van normen, oude
of nieuwe). Op het moment dat zijn generatiegenoten aktie voerden
tegen diverse vormen van maatschappelijke repressie kwam Handke
in opstand tegen de literaire vaders, tegen een literatuur die hem
verveelde (Gruppe 47) en ging hij een spiegelgevecht aan met het
theaterpubliek. Maar toen studenten een analyse publiceerden (in
Die Zeit, 6-12-1968) van de kunst als waar, kon hij alleen reageren op
hun zinsbouw en het over zichzelf hebben. Op dat moment was hij
al een artistiek exportartikel geworden.
`Peter Handke is in het ontluisteren van de taal als algemeen
omgangsmiddel geInteresseerd, want hij haat het soort clichés
waarmee de mensen elkaar begroeten en de geconditioneerde gebaren
die bij de normale maatschappelijke omgang horen', zo vatte
W. Boswinkel in 1971 bij de nederlandse opvoering van De rit over
het Bodenmeer Handke's uitgangspunt samen. In zijn inleiding bij het
stuk had Handke die gedachte zelf al geformuleerd, zo mogelijk nog
slonziger: 'de in deze maatschappij dominerende menselijke
omgangsvormen uit te beelden door een nauwkeurig observeren van
1. de in het vrije spel der krachten schijnbaar vormloos
functionerende dagelijkse levensuitingen bij liefde, werk, koop en
verkoop, en 2. de gebruikelijke vormen waarin deze op het toneel
worden uitgebeeld, die, als ze dit vrije spel der krachten in de
dagelijkse levensuitingen als "tweede natuur", als "uitbuiting"
enzovoort aan de kaak stellen, zelf evenzeer als uitbuiting en even
vormloos, volgens hetzelfde vrije spel der krachten, volgens de
marktbehoeften en marktusances van dat moment, volgens de wet
van vraag en aanbod, functioneerden als de daarin schijnbaar
uitgebeelde levensuitingen (Theater II, p. 31). Het is een program
voor zijn hele werk, en zeker was het expliciet aan de orde in de
vroegere teksten. Tevens vormde het een waarborg voor het kritiese
gehalte. De vraag is echter wel hoever die kritiek reikt. Al was het
alleen maar omdat het juist die veronderstelde taalkritiek is die
aanleiding heeft gegeven Handke als een representant te zien van een
linkse experimentele literatuur. Het is immers zelf weer een
gemeenplaats geworden, bepaalde literatuur in de eerste plaats te
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kwalificeren als taalexperiment, gelijkgesteld met taalkritiek, waarbij
zonder nadere uitieg verondersteld wordt dat het om schrijvers gaat
die door taalkritiek maatschappijkritiek zouden willen uitoefenen of,
nog erger, menen de maatschappij te kunnen veranderen — in het
midden gelaten of deze veronderstellingen uit afwerende of
welwillende motieven voortkomen. Eike literatuur die meer wil
dan afbeelden en uitdrukken komt er zodoende echter uit te zien als
Tormalisties' spiegelgevecht met 'de' teal wereldvreemd, abstrakt en
zelfs onmenselijk. Een niet ongevaarlijke misvatting.
Zinnen zijn levensregels, voorschriften: een taal leren is zich
onderwerpen aan gedragsregels. Op die stelling is Kaspar (1968)
gebaseerd. In De wees wil voogd zijn (Baas boven Baas) wordt
gedemonstreerd dat machtsverhoudingen al in mimiek en gestiek
waameembaar zijn. Dat staat althans in de bijsluiter; in de stukken
wordt die stelling, zelf al niet veel meer dan een signaal, slechts
bevestigd door signalen. Handke laat taalreflexen zien; die vertoning
kan, omdat er alleen maar iets geetaleerd wordt, slechts een reflex
uitlokken: herkenning, instemming (`voor wie het aangaat'). Hij laat
niet het funktioneren van taal zien. De mogelijkheden om zinledige
woorden en wendingen in kwasi-zinvolle zinnen samen te voegen
wordt door hem slechts als prikkeling gebruikt.
In het stuk De rit over het Bodenmeer zwetsen de figuren zich lam.
Ze schrikken zich dood als ze merken dat ze zich als het ware (de
titel maakt het spel immers tot een fabel) op het dunne ijs van een
taal bewogen hebben waaronder zich een gevaarlijke leegte beyond.
De spelers beginnen elkaar de les te lezen (Handke's les: `Allemaal
natuurwetten! Men is begonnen met elkaar om te gaan en het is
gemeengoed geworden (...) Er ontstonden regels en om verder met
elkaar te kunnen omgaan, maakte men deze regels bindend: men
formuleerde ze. En toen men ze geformuleerd had, moest men zich
daaraan houden, omdat men ze tenslotte geformuleerd had. Dat is
natuurlijk, nietwaar?' Theater II, p. 70). Deze simpele natuurlijke
historie legt Handke een van de akteurs, het doet er niet toe welke, in
de mond. In een eerder stadium wordt door de akteurs aan de
vanzelfsprekendheden een halt toegeroepen:
`Henny Porten: "Iemand kijkt regelmatig om als hij loopt: heeft
hij een slecht geweten?"
Elisabeth Bergner: "Nee, hij kijkt alleen maar regelmatig om!"
Henny Porten: "Iemand zit met gebogen hoofd: is hij treurig?"
Elisabeth Bergner neemt voor haar antwoord een mannequinhouding aan: "Nee, hij zit gewoon met gebogen hoofd".'
,
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(Het lijkt wel wat op Bewijsmateriaal van K. Schippers, maar minder
leuk.) De antwoorden brengen een soort 'bevrijding' teweeg bij de
spelers. Tussendoor zijn er ook momenten geweest waarop de 'poses'
weer inhoud kregen: 'Heinrich George: "Toen u die beweging met uw
hand maakte, vielen me plotseling de ringen aan uw hand op en ik
dacht bij mezelf: Ah, ringen! Kijk eens aan: ringen! Waarachtig:
ringen! En toen zag ik de ringen weer, en toen datgene wat ik dacht
en datgene wat ik zag, zo prachtig overeenstemde, was ik een
ogenblik lang zo gelukkig ..." ' (Theater II, p. 41) Dit geluksgevoel,
deze verzoening met de wereld van de dingen, is in het Journaal aan
de orde van de dag.
,

`Ik interesseer me niet voor de zogenaamde werkelijkheid als ik
schrijf. Ze stoort mij. Als ik schrijf interesseer ik mij alleen voor de
taal. Bij het schrijven leidt de werkelijkheid mij alleen maar of en
maakt alles onzuiver' (1966 in Akzente, nr. 5). Dit is beslissend.
Handke denkt dat hij de funktie van taal in zuivere toestand kan
observeren, in laboratoriumtoestand als het ware, louter formeel, als
een mechanisme waarvan de funktie verstoord wordt wanneer
betekenis en vorm niet in elkaar grijpen. Het doet er dan niet toe
wat gezegd wordt, door wie, in wat voor situatie. En precies zo gaat
hij later van de mogelijkheid uit van een zuiver gevoel, van een zuiver
bewustzijn, van een niet door de buitenwereld bezwaard gemoed, van
een persoonlijkheid die zichzelf in alle vrijheid kan uitdrukken. Dit is
een mythe — de mythe van de liberale ideologie, waarvoor de
maatschappij een op sociaal kontrakt gebaseerde samenleving is van
vrije en gelijke individuen, wier vrijheid en individuele waarde groter
is naarmate ze onafhankelijker zijn van kollektieve vormen en
normen. De opvatting van de kunstenaar als ongebonden en uniek
individu is van die burgerlijke mythe slechtseen extreem voorbeeld
— een mythe uit zelfbehoud. Niet voor ,niets werkt Handke met
begrippen die nooit wordeff uitgewerkt, het zijn namelijk bezweringsformules: 'Nfijn ik onderging ik vandaag (30-11-75) na een lange
sombere dag als een (vanuit zijn natuur) onbetrouwbare machine voor
het in gang zetten van de wereld : alsof het ik zich als het ware eerst
moest inschakelen (zoals een electrische centrale), opdat de wereld
belicht wordt (zich verlicht).' (De last van de wereld, p. 21)
`De naturalistische vormen stukdenken totdat de didactische,
aantonende vormen (Brecht) aan de dag komen; de didactische
vormen stukdenken, tot de mythische aan de dag komen (mijn
schrijven)' (De last van de wereld, p. 312). Precies. Hield Brechts
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methode in, dat alle verschijnselen zoveel mogelijk geobjektiveerd
worden — hoe groter de distantie (ook van eigen beweegredenen)
hoe meer mogelijkheden om te begrijpen en in te grijpen (gerichte
negatie), Handke valt terug in volledige subjektivering, omdat hij
niet stukdenkt maar wegdenkt, hij is hoofdzakelijk bezig met wat hij
niet wil (abstrakte negatie), omdat denken bovendien vervangen
wordt door het zich laten drijven op invallen (denkbeelden) en
gevoelens. Wilde Brecht de inleving doorbreken omdat herkennen
kennis in de weg staat, Handke kent, daar hij uitsluitend werkt met
tekens en signalen, maar een vorm van kennis, die van de inleving.
Ten groot acteur: iemand die in staat is een gevoel dat hij voor
zichzelf, in stilte, heeft gehad, voor anderen nog een keer te hebben'
(De last van de wereld, p. 196): `... is niet alleen een goed acteur,
maar zou ook een ideaal mens zijn' (p. 199). In De dialektiek op het
toneel, een gesprek uit 1953, haalt Brecht Cicero aan over de
toneelspeler Polus, die het verdriet van Elektra om haar broer moest
uitbeelden: `Omdat zojuist zijn enige zoon gestorven was, zette hij
diens urn op het toneel en deklameerde de verzen "met zulk een
sterke betrokkenheid op zichzelf dat hem de tranen in de ogen
sprongen om zijn eigen verlies. En niemand onder zijn gehoor die
daarbij zijn eigen tranen kon bedwingen".' Brecht stelt daar
tegenover dat de toeschouwer de gelegenheid moet krijgen de
redenen van het verdriet te zien, in heel hun dubbelzinnigheid, pas
dan is `deelneming' mogelijk; voor Handke is die deelneming een
uitgangspunt.
Inleving: `Hoogstens in mijn droomleven wordt het verhaal van
mijn moeder voor korte tijd grijpbaar: omdat haar gevoelens daarbij
zo lichamelijk worden dat ik ze als dubbelganger ervaar en er identiek
mee ben; maar dat zijn nu net de reeds vermelde momenten, waar
de grootst mogelijke behoefte om mij uit te drukken samenvalt met
de grootst mogelijke sprakeloosheid.' (Ongezocht ongeluk, p. 46)

Gevoelswereld
Ongezocht ongeluk kwam voor de bewonderaars van Handke als een
geschenk uit de hemel. Men had hem bewonderd, men had hem
geprezen, men had hem misschien niet altijd even goed kunnen
begrijpen, en nu bleek hij opeens ook nog een echt mensenboek te
kunnen schrijven. Toegegeven, het verhaal van de geschiedenis van de
moeder is intrigerend, maar dat ondanks Handke, of liever: ondanks
zijn schrijfmethode.
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Gekonfronteerd met de zelfgekozen dood van zijn moeder voelt
Handke zich, zoals ieder ander dat zou zijn, met stomheid geslagen.
Tegelijkertijd is er de — niet alleen beroepsmatige — aandrang om
zijn emoties onder woorden te brengen. Meer om zijn eigen onrust
te stillen dan uit zucht om een levensgeschiedenis te begrijpe .n. Hij
beschrijft de pogingen van de moeder om aan de dwangmatigheid
van haar milieu en van de tijd te ontkomen. Voorzover ze daarin
siaagt wordt dat toegeschreven aan ongrijpbare ontwikkelingen
(haar lektuur bijvoorbeeld), voorzover het mislukt zou dit te wijten
zijn aan de determinatie door de buitenwereld. Het einde van de
moeder krijgt een verkeerd geintoneerde herolek wanneer het lijkt
dat zij eigenhandig een punt zet achter een leven omdat het haar
boven het hoofd is gegroeid, terwijl ze allereerst de hoofdpijn niet
meer verdraagt. Maar het gaat hier niet om interpretaties. De kracht
van het boekje ligt in het ruwe materiaal, de feiten van het leven van
de moeder. Wat dat betreft doet Handke wat vele andere
dokumentaire schrijvers gedaan hebben. De bewerking van het
materiaal drukt voornamelijk (ook literaire) onmacht uit en
illustreert de zelfzuchtige drang tot esthetisering, zoals de notities
aan het eind (in de trant van het Journaal) illustreren.
Het boek is vooral ook interessant om Handke's twijfel zodra hij
het echte leven ontdekt. Het intermezzo (van p. 42 tot p. 46)
waarin hij stilstaat bij zijn werkwijze is instruktief. Terecht stelt hij
dat een alleen maar navertelde eenmalige levensloop van een
eenmalige hoofdpersoon niemand anders aangaat; omgekeerd is bij
een abstraktie het risiko groot dat een individueel leven slechts als
aanleiding fungeert. Een probleem waar iedere schrijver mee te
maken heeft: `aan de enekant het alleen maar navertellen, aan de
andere kant het pijnloze verdwijnen van een persoon in poetische
zinnen' (Ongezocht ongeluk, p. 43). Eerder had hij daarover al
opgemerkt: 'maw is ieder formuleren ook van iets dat werkelijk is
gebeurd, niet toch al min of meer fictief? Minder, wanneer je er
genoegen mee neemt alleen maar verslag uit te brengen; meer, des te
nauwlceuriger je probeert te formuleren? En hoe meer je fingeert,
des te eerder zal het verhaal misschien ook voor iemand anders
interessant worden, omdat men zich eerder met formuleringen kan
identificeren dan met alleen maar weergegeven feiten? — Vandaar de
behoefte aan poezie?' (p. 25). Een hoogst dubieuze stelling,
gebaseerd op een — althans in pure vorm — niet bestaande
tegenstelling: feiten-interpretatie. Handke vindt een oplossing voor
het dilemma in een sofisme: omdat hij merkt dat hij bij het zoeken
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naar formuleringen voor feiten zich van die feiten verwijdert,
besluit hij 'van de reeds beschikbare formuleringen, van de totale
maatschappelijke taalvoorraad' uit te gaan. `Ik vergelijk dus de
algemene voorraad aan formuleringen voor de biografie van een
vrouwenleven zin voor zin met het leven van mijn moeder in het
bijzonder, uit de overeenkomsten en tegenstrijdigheden resulteert
dan de eigenlijke werkzaamheid van het schrijven' (p. 43). Alsof de
taal een magazijn van formules zou zijn. Merkwaardig is dat hem
maar den hulpmiddel overblijft: een beroep op de authenticiteit van
de feiten: 'de zinnen, ook wanneer zij er als citaten uitzien, mogen
geen ogenblik doen vergeten dat zij over iemand gaan die in elk
geval voor mij bijzonder is' (p. 44). In tegenspraak met de
gelijkstelling van taal en realiteit — een stelling ontleend aan de
Tractatus van Wittgenstein die waarschijnlijk vooral vanwege zijn
citeerbaarheid voor allerlei doeleinden een dankbaar objekt voor
literatoren heeft kunnen worden — wordt aan de realiteit een
(histories gevormde) kracht toegekend die zich verzet tegen
afbeelding. Die eerbied voor de feiten siert hem, maar ze betekent een
afwijking van de overal elders beleden ontkenning van een
zelfstandige werkelijkheid. Hier geldt dus letterlijk wat hij in De last
van de wereld over werkelijkheid zegt: `voor veel mensen heet alleen
datgene "werkelijkheid" wat niet in orde is' (p. 147).
`"Werkelijkheid" — met een dergelijke aanduiding wordt eer bewezen
aan datgene wat er aan het leven hinderlijk is' (p. 158). Wat hem tot
het schrijven van Ongezocht ongeluk aanzette was een tinderlijke'
realiteit. `"Iets onbenoembaars" heet dat vaak in verhalen, of "iets
onbeschrijfelijks", en ik houd dat meestal voor luie uitvluchten; maar
in dit verhaal gaat het nu werkelijk om het nameloze, over sprakeloze
seconden van ontzetting.' (p. 45). En alsof het al niet voldoende is
voor zichzelf het recht op te eisen jets `onbeschrijfelijk' te noemen
omdat we in zijn geval, in tegenstelling tot andermans verhalen, met
echte verbijstering te maken hebben, bewijst hij in de zinnen die
volgen zijn sprakeloosheid met verschrikkelijke zinswendingen
als `droomprocessen zo afschuwelijk dat je ze als werkelijke, levsnde
wormen in het bewustzijn ervaart', `een stokken van de adem'
enzovoort.
De eigenlijke werkzaamheid van het schrijven: kollektieve
(taal)vormen gebruiken om jets individueels uit te drukken. Dat is
niets anders dan het gewone taalgebruik, waarbij de onverwisselbare
subjektiviteit van de expressie meestal een vrome wens blijft.
Handke stelt dat normale taalgebruik als werkprogramma, met de
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bedoeling om zowel aan extreme veralgemening als aan extreme
verbijzondering to ontkomen. Dat klinkt op zijn zachtst gezegd
nalef: naief ten opzichte van de feiten (zijn materiaal: het leven, de
moeder, de geschiedenis), nalef ten opzichte van de manier waarop
hij kennis neemt van dat materiaal (indrukken, herinneringen,
verhalen, brieven), maar evenzeer ten opzichte van zijn
schrijvershouding — argeloosheid is zelfs wat hij nastreeft, alsof hij
'outer door oplettendheid uit de bestaande zins- en
gedachtenwendingen nieuwe, passende uitdrukkingen voor het
onbeschrijfelijke tevoorschijn zal zien komen. Er ontstaat alleen
de suggestie dat er meer is, dat er een diepere zin is (een andere
tijd). Zoals gezegd en geciteerd, wordt het levensverhaal van de
moeder alleen grijpbaar door identifikatie en inleving: de
sympathetiese methode, die in De last van de wereld op alles en nog
wat wordt toegepast. Van de lezer kan zodoende alleen een herhaling
verwacht worden : herkenning, instemming, medeleven, bewondering.
Ook op inleving steunt de esthetiek van het ongevormde materiaal
(`Aantekeningen bij De rit over het Bodenmeer' ; Verkeerde beweging;
De last van de wereld). Ongezocht onge/uk .besluit aldus: 'Later zal ik
over dit alles nauwkeuriger schrijven.' Vertrouwend op overdracht
van gevoel dat door sfeer alleen maar is aangeduid.

Herkenning en erkenning van een levensgevoel
Handke is een veelgeprezen, veelgelezen, veelgespeelde, veelvertaalde
schrijver. Werd hij in 1966, vanwege zijn optreden op een bijeenkomst
van de Gruppe 47 in Princeton, binnengehaald als een rebel, drie
jaar later was hij al een klassiek auteur. In die korte tijd had hij drie
romans, acht toneelstukken, twee dichtbundels en daarnaast nog
prozateksten, essays en hoorspelen geschreven. Inmiddels gedroeg
hij zich ook als een klassiek auteur, acht jaar later schrijft en denkt
hij zelfs al als een oud man. Goed, dat kan nog een schrijversleven
genoemd worden dat in een versneld tempo is afgedraaid. Dat kan
allemaal nog op rekening geschreven worden van een
publiciteitsmachinerie die onafgebroken nieuwe stof en nieuwe
prikkels eist, waaraan Handke met een speciaal zintuig voor de geest
van de tijd grif voldaan heeft, hoewel — het zij toegegeven — soms
met enige twijfels en voorbehoud. Jets anders is, zoals ik hiervoor
heb willen illustreren, dat hij over het algemeen zeer overschat is.
Zijn werk bestaat enerzijds hoofdzakelijk uit het afwijzen van
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bestaande (taal-, toneel-, literatuur- en sociale) vormen en anderzijds
uit het rekapituleren en arrangeren van tekens en signalen die
uitdrukking zouden zijn van een nieuwe mentaliteit, die van het
onmiddellijke, 'outer subjektieve levensgevoel. Aan dat `taalsper
met signalen beantwoordt de publieke ontvangst. Hoezeer op
signalen gereageerd wordt bewijst een artikel in Encounter
(Ferdinand Mount, 'Peter Handke and "Alienation-Fiction", maart
1978), waarin zijn werk bekritiseerd wordt als zou het uit politieke
manifesten in literaire worm bestaan.
Zijn kracht is waarschijnlijk de konsumeerbaarheid van zijn werk.
Hij schrijft geen realisties verhaal, hij maakt geen handelingstheater,
althans, daar heeft het de schijn van. Daarom gaat het werk voor
modern door, terwiji hij met geleende technieken en middelen
psychologies, om niet te zeggen naturalisties werk vervaardigt. Zijn
taalexperimenten liggen op het nivo van de woordspelingen in de
reklame, ze hebben hetzelfde signaalkarakter, vragen hoeven er niet
te worden gesteld. In dat verband is aardig te vermelden wat
Boswinkel in de eerder aangehaalde bespreking van De rit over het
Bodenmeer optekent uit de mond van een oude heer in de foyer 'die
kennelijk de gevoelens van een mild gezelschap om zich heen vertolkt
door te zeggen: "1k begrijp er geen barst van, maar ik vond het
geweldig".' Hetzelfde onbegrip dat er doorgaans voor dient om
experimenteel werk kategories of te wijzen kan bij Handke een extra
prikkel voor estheties genot vormen. Handke lijkt een avantgardisties
schrijver, maar het enige wat hij gedaan heeft is nieuwe middelen
gebruiken als truuks en procedees, daarmee inspelend op de idee dat
modernistiese literatuur alleen een ander regelsysteem is. Een
schrijver die nieuwe mythen formuleert met het aura van een nieuwe
sensibiliteit is natuurlijk aantrekkelijker dan een schrijver die
mythen zo mishandelt dat ze onverteerbaar worden. (In dat verband
is signifikant wat Handke van het alleen-zijn maakt in De last van de
wereld, nog eens uitdrukkelijk herhaald in een interview (vertaald in
Vrij Nederland van 19 augustus 1978) waar de persoonlijke ervaring
tot een algemene utopie wordt omgetoverd: `een zachte spirituele
kracht' die ontstaat wanneer het 'mystieke moment' zich heeft
voorgedaan van een `explosie in de van te voren bepaalde biografie',
een moment `waarop hij niet in overeenstemming meer is met de
algemene antropologie', `een soort disharmonie tussen het ik en de
wereld waar de anderen zijn. Een ontologische breuk tussen
sommige figuren en de geschiedenis.') Handke schrijft traditionele
literatuur, opgemoffeld met modieuze attributen. Bovendien
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reviseert hij zonder enig voorbehoud het beeld van de romantiese
kunstenaar. Geen wonder dat elk werk van hem vertaald wordt. Van
andere duitstalige schrijvers als Heisenbattel, Jurgen Becker,
Wolf Wondratschek, Ror Wolf, Konrad Bayer, Ferdinand Kriwet,
Franz Mon — om maar een reeks namen te noemen waaronder
verschillende aan wie Handke veel te danken heeft gehad — is geen
letter in het nederlands vertaald. 1k denk dat Wouter Tieges het
ooit in een bespreking, waarschijnlijk ongewild, goed heeft
geformuleerd (Vrij Nederland, 26 mei 1973): `Handke heeft, en dat
is een zeldzame verschijning, een middenweg gevonden tussen
"experiment" en "traditioneel" en is daarmee voor een groot publiek
toegankelijk geworden als geen andere uit het taalexperirn.entele
kamp afkomstige schrijver.' Met dat taalexperimentele kamp (zo dat
al bestaat) heeft hij niets te maken, of het moet zijn dat hij er zijn
tweedehands materiaal en materieel vandaan heeft gehaald, die hij
sinds jaar en dag voor nieuw slijt en verslijt.
Verschenen in: Raster 9,1979.
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Bij enkele teksten over de rol van
de intellektuelen

`Het komt ons voor, dat degenen die zich verzetten worden gedreven
door de traditionele normen van intellectuelen, door de waarheidsopdracht en door de leus van de Franse revolutie — vrijheid,
geiijkheid en broederschap — niet voor een bepaalde staatssamenleving, maar voor de gehele mensheid. Het komt ons ook voor, dat
voorzover het hun waarden en drijfveren betreft, er weinig verschil is
tussen intellectuelen in Oost en West — of in Zuid. We zouden hen
"humanisten" kunnen noemen, die een gemeenschappelijke vijand
hebben in industriele, militaire, ambtelijke en universitaire
bureaucratieen, die kunnen doen wat zij willen.' Aldus een passage
uit de toelichting die G. van Benthem van den Bergh ruim tien jaar
geleden samen met David Kettler schreef bij de opzet van een boek
over de rol van intellektuelen in de politiek. Het ambitieuze plan
werd overigens maar voor een deel gerealiseerd, een bundel met vijf
opstellen verscheen in 1969 (Intellectuelen tussen macht en
wetenschap).

De intellektueel die de samenstellers voor ogen hadden was iemand
die `zich buiten het systeem van arbeids- en machtsverdeling in de
samenleving stelt, maar zich niettemin inzet voor een beter
"menswaardiger" funktioneren van het geheel van die samenleving'.
Ook Michel Foucault heeft het — in het met Gilles Deleuze
gevoerde gesprek — over deze intellektuele figuur, zij het dat hij de rol
van deze, door hem `universele intellektueel' genoemd, als achterhaald
beschouwt — de intellektueel als verkondiger van de waarheid en
gerechtigheid die als zodanig in naam van alien meent to spreken. Het
argument daarvoor put Foucault uit een andere opvatting van de
verhouding tussen kennis en macht. Anders dan de auteurs in de
bovengenoemde bundel, die van een tegenstelling tussen waarheid
(wetenschap) en macht (van `overheids- en particuliere
bureaucratieen') uitgaan, plaatst Foucault kennis niet tegenover
macht maar stelt hij dat kennis geproduceerd wordt door macht, en
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wel op alle gebieden, zowel op makro- als op mikronivo. Bijgevolg
wordt de intellektueel eerst en vooral op zijn eigen (werk)terrein met
machtsinstanties gekonfronteerd. Zijn politieke rol is niet het
resultaat van een persoonlijke (ethiese) beslissing, maar bestaat uit
zijn werkzaamheden als wetenschapper, docent, journalist, auteur
enzovoort. Door niet langer te spreken over de intellektueel als
autonoom subjekt maar de aandacht te verplaatsen naar de
maatschappelijke instanties (kulturele apparaten) maakt Foucault
een einde aan de mythe van de `waarheidsopdrachf die de
intellektueel rechtens zou toekomen. Ook bij Foucault is de term
intellektueel minder de aanduiding van een beroep dan van een
maatschappelijke rol — maar op een soortgelijke manier als Gramsci
in de `nieuwe' intellektueel de opvolger ziet van de `grote'
intellektueel (de humanist) in samenhang met veranderingen in de
wijze waarop de kulturele en ideologiese hegemonie in de industriele
samenleving wordt uitgeoefend, verbindt hij de rol van de
intellektueel met ingrijpende ontwikkelingen in de uitoefening van
macht. Ook Althusser baseert zijn theorieen over intellektuelen en
ideologiese staatsapparaten (zie Raster 7) op Gramsci's ideeen; voor
Foucault is hegemonie en macht echter minder exklusief beperkt tot
enkele centrale machtsinstanties en is er eerder sprake van een
netwerk dat zich tot in de verste uithoeken van het maatschappelijk
leven vertakt. Het is dan ook een en hetzelfde netwerk dat hij in zijn
studies over uiteenlopende onderwerpen onderzoekt, of het nu om
literatuur of het gevangeniswezen, wetenschapsgeschiedenis of
seksualiteit gaat.
Een aspekt in de verschuiving van universele naar specifieke
intellektueel krijgt in de weergave van Foucault onvoldoende
aandacht, een aspekt dat juist in ons land wel eens erg belangrijk zou
kunnen zijn. Degenen die traditionele intellektuele funkties vervullen,
met name in onderwijs, politiek en media, hebben nauwelijks nog
toegang tot de gespecialiseerde kennis; de technici en deskundigen
van hun kant houden zich grotendeels afzijdig van de politiek en de
algemene bewustzijnsvorming. Nu mag de rol van de universele
intellektueel feitelijk nagenoeg zijn uitgespeeld, althans in de direkte
besluitvorming, daarmee is de figuur als zodanig evenwel nog niet van
het toneel verdwenen, integendeel. Diskussies over wetenschap
bijvoorbeeld blijven, zo ze al gevoerd worden, voornamelijk beperkt
tot vakkringen; de meningsvorming over algemene maatschappelijke
vraagstukken daarentegen wordt meer en meer geregisseerd door
kranteschrijvers die de representerende rol van de vroegere universele
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intellektuelen lijken te hebben overgenomen. In Nederland is de
literaire intellektueel, die Foucault het prototype van de universele
intellektueel noemt, nog springlevend, en ofschoon in verhouding tot
de rale rnachtsuitoefening een anachronistiese verschijning, gedraagt
hij zich als iemand die niet alleen alle wijsheid maar ook de waarheid
in pacht heeft. Het fenomeen kolumnist is om zo te zeggen het
testimonium paupertatis van het intellektuele nivo en van de '
intellektueel-literaire traditie in Nederland. In de openbaarheid is
voor de universele intellektueel niet de specifieke intellektueel in de
plaats gekomen, zij het op beperkte schaal, maar de kranteschrijver.
De journalistiek is maatstaf voor literatuur en wetenschappelijke
publicistiek geworden, en vervangt die zelfs in veel gevallen. Zo zijn
de kritiek op en het interview over een boek belangrijker dan het
boek zelf, dit illustreert de verschuiving. Het journalisme — om ook
maar eens een nieuw -isme te introduceren — waarin de schrijver zich
weer als autoriteit kan doen gelden en zonder enige gene zijn
persoonlijke meningen, sensaties en observaties kan ventileren in de
vorm van een subjektief kommentaar, verschaft een direktere invloed
dan via de moeizame omweg van boek en essay ooit mogelijk is. Het
gebrek aan gespecialiseerde kennis en vervolgens de regelrechte
minachting voor theorie en onderzoek, voor uiteenzettingen die meer
vereisen dan `gezond verstand' alleen (waarbij de vrees bij de
publiciteitsmedia zelf voor alles wat niet direkt verteerbaar is
aansluit) wordt gekompenseerd door persoonlijke stijl, polemiese
toon, de subjektieve mening, oorspronkelijkheid en gezag van de
kranteschrijver. De universele intellektueel lijkt hier plaats te hebben
gemaakt voor de anti-intellektualistiese kranteschrijver, zij het dat
deze wel de rol speelt van intellektueel die — buiten en boven het
maatschappelijk leven staande als 'opinion maker' optreedt en vaak
ook fungeert.
Een diskussie over de rol van de intellektueel moet hier te lande
nog beginnen. Ze wordt bemoeilijkt door de luidruchtige
aanwezigheid van een type intellektueel dat er allerminst voor voelt
zijn eigen positie ter diskussie te stellen. Wellicht kunnen gedachten
die elders over deze kwesties ontwikkeld worden ook hier voor de
nodige impulsen zorgen.
Verschenen in: Raster 10, 1979 , naar aanleiding van de vertalingen van: Michel
Foucault, Waarheid en macht'; Michel Foucault/Gilles Deleuze, `Gesprek over
intellektuelen en macht'; Christine Buci-Glucksmann, 'De opvattingen van
Gramsci over het intellektuelenvraagstuk'.
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Geretoucheerd groepsportret van een
Nijmeegse generatie

Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over
(SUN)

Pe Hawinkels

De intenties van dit groots opgezette boek over de vertaler-dichter
Pe Hawinkels die in 1977 op vijfendertigjarige leeftijd gestorven is,
zijn interessanter dan het resultaat. De vier redakteuren (Hugues
C.Boekraad, Matth. Kockelkoren, Frans Dusters, Henk Struyker
Boudier), vroegere vrienden van Hawinkels, hebben een
`gefragmenteerd portret' willen samenstellen met bijdragen over de
uiteenlopende `omgevingen' waar hij zich heeft opgehouden — het
Nijmeegs Universiteitsblad, literatuur, jazzkritiek, vertaling van
toneel, poezie, proza, bijbelteksten. Bovendien hebben ze daarmee
een lokale, dat wil zeggen nijmeegse kultuurgeschiedenis willen
schrijven, toegespitst op de jaren voorafgaand aan de studentenbeweging. De intellektuele ontwikkeling van Hawinkels zou een
beeld moeten geven van een generatie als personage, — een program,
zo verstrekkend dat het niet zonder kunstgrepen kon worden
uitgevoerd. Alle redaktionele bedoelingen ten spijt wijkt driekwart
van de bijdragen niet of van de gebruikelijke herinneringen die de
vorm aannemen van anekdotes en mystifikaties rond de taalvirtuoos,
de versierder, de perfektionist, de ongrijpbare figuur die tegelijkertijd
een rol kon spelen in ogenschijnlijk tegengestelde marginale werelden
als de pop- en drugscene en de redaktie van een blad voor de
katholieke liturgie, Bron van christelijke geest.
Voor wie niet direkt in de hoofdpersoon van het vriendenboek
geinteresseerd is, zijn de stukken over zijn vertaalbesognes, over de
kontakten met uitgevers, het redakteurschap van het NUB of het
literaire tijdschrift Raam enzovoort betekenisloos. Het is duidelijk
dat degenen die over hem schrijven alien op een of andere manier
door hem geboeid zijn geweest, of dat nu zijn vakmanschap op
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vertaalgebied betreft of het kameleontiese in zijn bezigheden en
optreden. Maar de beschrijvingen maken hem niet belangrijker dan
het belang dat men in hem stelt of aan hem toeschrijft. De meeste
auteurs van het boek zijn ook onvoldoende geequipeerd om een facet
te belichten van het histories personage dat de redaktie voor ogen
stond, hoe boeiend hun verhalen misschien ook zijn. Ze missen de
methode om persoonlijke belevingen onder woorden te brengen als
geobjektiveerde (groeps)ervaring, wat inderdaad een kunststuk is.
Juist waar het meest direkt op de persoon of het werk van
Hawinkels wordt ingegaan, is het histories personage het meest
nadrukkelijk afwezig. Dat kan natuurlijk komen doordat die twee
figuren — de persoon met wie men konkreet te maken had en de
figuur die model dient te staan voor de intellektuele ontwikkeling
van een deel van een generatie die in de jaren zestig studeerde en in
opstand zou komen elkaar niet dekken. En misschien is een
belangrijke konstruktiefout van het boek dat uitgerekend Hawinkels
model heeft moeten staan voor het `groepsportret'. Als die historiese
figuur in de afzonderlijke bijdragen geen tekening krijgt, moet ze
gezocht worden in het arrangement van de stukken, in de samenstelling van de bundel. Laat ik daartoe terugkeren naar de
verantwoording die Boekraad aan de bundel vooraf laat gaan.
`De opzet van de redactie was (...) hem in kaart te brengen in zijn
ontwikkeling als intellectueel, vanaf zijn eerste opstel in het
schoolblad tot aan zijn laatste vertalingen en songteksten. De
betekenisveranderingen die dit begrip de afgelopen twintig jaar heeft
ondergaan, worden hier zichtbaar gemaakt aan de hand van de
intellectuele activiteiten die Pe Hawinkels achtereenvolgens of
gelijktijdig ontplooide. Als intellectueel verkeerde Pe Hawinkels
steeds in het spanningsveld van betrokkenheid bij een beweging
— studentenvakbeweging, subcultuur van de jongeren — en
werkzaamheid in dienst van het culturele apparaat — radio, literaire
bladen, uitgeverijen, toneelgezelschappen, enzovoort. In dat
spanningsveld ontplooide hij zijn literaire bedrijvigheid. Zijn eigen
produktie nam na 1970 of en kwam tenslotte bijna geheel tot
stilstand. Onzinnig zou het zijn Pe Hawinkels om die reden te
schetsen als een mislukt literair intellectueel. Deze "mislukking"
namelijk ging gepaard met een verschuiving in zijn arbeid: met zijn
afwending van de democratiseringsbeweging van 1968 profileerde hij
zich als literair vakman.' (pp. 7-8) Dit beeld blijkt niet in
overeenstemming met de gegevens die verder in het boek verstrekt
worden. Een feit is bijvoorbeeld dat Hawinkels nauwelijks of niet
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betrokken is geweest bij de Studentenvakbeweging en bij de
demokratiseringsbeweging. Hij wendde zich er niet van af, om de
eenvoudige reden dat hij er, feitelijk en mentaal, geen deel van
uitmaakte. De laatste zin van de aangehaalde passage is eerder
omgekeerd waar: Hawinkels distantieerde zich van de
demokratiseringsbeweging, niet alleen de universitaire, juist vanwege
zijn literaire aspiraties. Dat deze zich gaandeweg beperkten tot die
van de uitvoerend kunstenaar, wat de vertaler feitelijk is, is een andere
kwestie die mij meer van persoonlijke dan van externe aard lijkt. Nee,
als Hawinkels ergens het voorbeeld van is dan is dat, zou ik willen
stellen, van de overgang van een literaire openbaarheid eind jaren
vijftig en begin jaren zestig naar een politieke openbaarheid vanaf
medio zestig, van een literaire kritiek naar een politieke kritiek,
welke overgang Hawinkels zelf niet heeft weten to maken.
Uit het interview met Ton Regtien die de universitaire studie aan
het begin van de jaren zestig schetst en de artikelen van Michel van
Nieuwstadt en Henk Struyker Boudier, in mindere mate ook van Jan
Bervoets, blijkt hoe belangrijk de rol van studentenbiaden is geweest
in de overgangsperiode waarin her en der de hierarchies georganiseerde
en inhoudelijk op autoriteit gebaseerde universiteit als toeleveringsbedrijf van gewillige intellektuele arbeidskrachten ter diskussie werd
gesteld en er van een bredere, laat staan van een georganiseerde
protestbeweging nog volstrekt geen sprake was. Kultureel en
ideologies gezien bestond er eind jaren vijftig in Nijmegen een
vakutim. Het positieve gevolg daarvan zou zijn dat men vaak
gevoeliger was voor allerlei impulsen van buitenaf; tevens geeft dit de
beperking aan (het ontbreken van een kontinufteit). Het
maatschappelijk leven van studenten viel samen met het universitaire
leven, zeker in een stad als Nijmegen, waar meer dan in Amsterdam
het traditionele studentenkorps de toon aangaf (ook omdat er bij
studenten afkomstig uit lagere milieus lange tijd sprake was van
overaanpassing).
Er bestonden in Nijmegen twee bladen. Het oudste, Vox Carolina,
per traditie volgeschreven door leden van de traditionele studentenvereniging Roland, was vanaf het begin van de jaren vijftig een bijlage
geworden van het officiele universiteitsblad, het NUB. In het begin
van de jaren zestig was de Vox vooral een blad waar het franse
surrealisme werd gepropageerd; de houding die er gedemonstreerd
werd was uitgesproken elitair en de toon studentikoos anti-burgerlijk,
een groepsritueel van grote poetiese gebaren en mystifikaties, en ook
in het anti-klerikalisme nog nauw verbonden met de katholieke
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denkwereld. Maar het was hoe dan ook een, zij het estheties
gestileerde, artikulatie van protest tegen bevoogding en
kleingeestigheid. Ook het NUB was anti-autoritair en anti-klerikaal,
maar veel meer filosofies en ook politiek van aard, en zeker veel
minder bourgeois. Redakteuren van het NUB waren vaak nauw
betrokken bij de nieuwe studentenvereniging Diogenes, die sterk
kultureel gericht was en studenten uit lagere milieus een uitweg bood
voor het dilemma tussen studentenkorps oude stij1 of sociaal
isolement. Zoals Regtien zegt, is de Studentenvakbeweging een
voortzetting geweest van de lijn van Diogenes. En niet toevallig
schreef Regtien zijn eerste programmatiese artikelen over een
vakbond voor studenten in het NUB.
Samenvattend kun je dan ook zeggen dat de politieke diskussie en
beweging die in de tweede helft van de jaren zestig op gang kwam,
een voortzetting betekent van de filosofies gerichte literaire kritiek
in de tijd daarvoor. Veel van de energie, fantasie en ontevredenheid
die voorheen door scholieren en studenten in literaire vormen werd
geuit omdat andere middelen ontbraken, kon nu direkt in politieke
aktiviteiten worden omgezet. In elk geval biedt dit een mogelijke
verklaring voor het merkwaardige feit dat de jonge schrijvers die in de
jaren zeventig begonnen te publiceren overwegend a-politiek om niet
te zeggen antipolitiek blijken te zijn. Hawinkels is er een van. Hij
schreef in het NUB en was vanaf 1963 redaktiesekretaris van dat
blad. Met filosofie heeft hij nooit veel affiniteit gehad, in zijn
recensies ging hij bijna uitsluitend personalisties te werk, politiek was
hij nauwelijks geInteresseerd. Hij had daarentegen grote literaire
ambities. Vooralsnog was hij aangewezen op het nijmeegs
studentenpubliek en hij verwierf een zekere faam door zijn vrolijke
gebrek aan eerbied voor autoriteiten. Zelden was het onderwerp van
kritiek echt belangrijk voor hem, het leek er eerst en vooral om te
gaan de schrijver te doen schitteren. Het feit dat de kultuur in
Nijmegen hoofdzakelijk een kafee-kultuur is maakte hem ook als
publieke figuur een lokaal fenomeen. Hij had in zijn polemieken en
hekelstukken de kwaliteiten van een Komrij. Zoals deze zich op de
scientologie of op Emmy van Overeem kan storten of op de televisie
of op wat dan ook, maar het altijd uitsluitend over zichzelf heeft, en
naarmate hij minder te vertellen heeft stilisties virtuoser voor de dag
kan komen, zo was Hawinkels, aanvankelijk in het NUB en later in
De Nieuwe Linie, Raam en Jazzwereld, bezig te demonstreren in
welke grammatikale en stilistiese bochten hij zich kon wringen
zonder verstrikt te raken en vooral ook zonder iets zinnigs te zeggen.
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Maar leuk was het wel, geen beter vermaak immers dan leedvermaak.
Ook van zijn gedichten en verhalen kan ik niet anders zeggen dan dat
het hoofdzakelijk vertoon was. De stukken in de bundel die op zijn
literaire werk ingaan bevestigen dit, ze zijn bewonderend
parafraserend; en ook zijn plaatselijke kollegaschrijvers, Frans Kusters
en Matth. Kockelkoren, schrijven slechts spiegelend, al even
studentikoos archafserend in een omslachtige retoriese stijl.
Vertoon is voor mij het woord dat nagenoeg op alles van
Hawinkels van toepassing is. Het typeert in allerlei opzichten zijn
literaire houding. Hawinkels wilde zo snel mogelijk tot de grote
literatuur doordringen, tot wat hij voor grote literatuur aanzag
tenminste. Zijn kritiek op literaire `autoriteiten' betrof figuren van
wie hij veronderstelde dat ze voor talent uit de provincie de toegang
tot de hoofdstedelijke Kring belemmerden; van kritiek op dat circuit
zelf of op literaire instituties was geen sprake, zomin als van kritiek
op literaire konventies. Het is zijn traditionele esthetiese instelling die
heeft verhinderd dat Hawinkels de overgang van een literaire naar een
sociale of politieke kritiek maakte; hij wilde een rol spelen in de
literatuur, voor een andere literatuur had hij geen interesse.
Ter stede speelde hij de grote schrijver, de geniale nonkonformist
en burgerschrik, lonkend naar de grote literatuur, vervuld van ontzag
voor literaire autoriteiten, stilisties schatplichtig aan Thomas Mann.
Hij moest wel al die jaren in Nijmegen blijven wonen, daar was hij
immers de maestro, in Amsterdam zou hij opeens niemand geweest
zijn. Hawinkels voelde zich door het westen miskend en koesterde
een zekere rankune ten aanzien van de vermeende exklusieve, literaire
circuits in de hoofdstad. Anderzijds kon hij een lokale held worden
(zoals hij op meerdere plaatsen in het boek genoemd wordt) dank zij
attributen die met de grote-stadswereld geassocieerd worden. Zijn
grote auto's bijvoprbeeld, in zeker twaalf bijdragen wordt daar vol
ontzag gewag van gemaakt. Zijn vertoon blijkt in dat opzicht
hetzelfde effekt te sorteren als zijn indrukwekkend verbaai vermogen,
in beide gevallen betreft het imposante, glimmende voertuigen. In
zijn streven ergens bij te Koren — bij de grote literatuur zogoed als bij
de wereld van de jazz en later de popmuziek — valt vooral zijn
aanpassingsvermogen op, hoewel hij te alien tijde het air van
onafhankelijkheid wilde bewaren, wat door menigeen in het boek
gespiegeld wordt in de eenzaamheid die hem wordt toegeschreven,
een mythiese eigenschap van de kunstenaar. In elk geval kon hij zich
niet binden aan een beweging die hem verplicht zou hebben zijn •
estheties-narcistiese houding op te geven. De intellektuele
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ontwikkeling van Hawinkels is in die literair-romantiese houding
blijven steken ; zelfs literair gesproken is er geen ontwikkeling
zichtbaar. Zijn verbale virtuositeit heeft hij nog het best weten nit te
buiten in de nabootsingskunst bij uitstek, het vertalen. Van
Nieuwstadt heeft het over een gebroken verhouding tot de burgerlijke
kultuur. Niets is minder waar, hij leefde ervan en ervoor. Evenmin is
zijn houding tot burgerlijke subjektiviteit gebroken te noemen;
waaruit bestaat die immers anders dan nit pose en mimicry, wat is die
anders dan een door een fiktieve `persoonlijkheid' bijeengehouden
amalgaam van funkties en rollen? De pasfoto's die Hawinkels
dagelijks van zichzelf maakte en naast de spiegel opplakte illustreren
dat: elke verandering is een aanpassing aan de mode, hij heeft er zo te
zien geen enkele overgeslagen.
Het artikel van Van Nieuwstadt is het meest synthetiese van de
bundel, ook in die zin dat het artificiele van het historiese personage
Hawinkels daarin het best zichtbaar wordt. Wat hij als zodanig,
tijdgebonden en wel, gepresteerd heeft, namelijk door de kritische
karwats van zijn polemi.sch proza een soort nieuwe scheiding der
geesten aan te brengen, die op het niveau van de cultuur de fase van
het existentialisme uiteindelijk met die van de Kritische Universiteit
en die van een herlevend marxisme verbindt, is niet de geringste van
zijn daden.' (p. 136) Hier wordt een kontinufteit gesuggereerd die er
niet is. Men kan onmogelijk beweren dat Hawinkels tot een
`mentaliteitsverandering' heeft bijgedragen, zomin als hij de
`woordvoerder' is geweest 'van een generatie jongeren die
experimenterend een nieuwe levensstij1 in praktijk bracht'. Eerder
moet gezegd worden dat het, toen al, een achterhaalde levensstijl
was, zowel zijn houding ten opzichte van vrouwen als ten opzichte
van politiek en literatuur. En als gezegd wordt dat Hawinkels een
nieuwe taal ontwikkeld zou hebben als woordvoerder in de jaren
zestig van nieuwe groepen studerenden, is dat in mijn ogen een
evenzeer door wensen achteraf gefnstigeerde fiktie als dat hij op het
gebied van de seksualiteit, omgangsvormen en gebruik van het eigen
lichaam veranderingen zou vertegenwoordigen. Hier wreekt zich het
feit dat het om een vriendenboek gaat.
In het streven om de achterliggende motieven van de
demokratiseringsbeweging aan het eind van de jaren zestig te
begrijpen wordt een kontinufteit met de voorgaande jaren geforceerd.
Die kontinufteit is er, zonder twijfel; de uiterlijke nieuwigheden
waren in werkelijkheid maar voor een deel echte vernieuwingen.
Aileen is het veel minder een kontinufteit van een dOorlopende
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kritiese beweging of zelfs van personen, dan een door
maatschappelijke ontwikkelingen afgedwongen kontinuiteit en
uibreiding, een kontinuiteit ook die uit een veelheid aan breuken
bestaat. Hawinkels is een tussenfiguur geweest, maar zeker geen
verbindingsfiguur tussen de serviele student van de jaren vijftig en de
opstandige student van de jaren zestig. Daarvoor was hij tezeer
geprogrammeerd door de literaire kode en er tezeer op belust erbij
te horen. In tegenstelling tot sommige andere generatiegenoten heeft
Hawinkels zich niet tot een nieuw type intellektueel ontwikkeld; van
hem een historiese groepsfiguur maken betekent de werkelijkheid
geweld aandoen.
10 oktober 1979

259

De roman 'Berlin Alexanderplatz' van DOblin en
de film 'Franz Biberkopf' van Fassbinder

Wie de televisieserie van Fassbinder gezien heeft zal de roman van
Mblin waarschijnlijk nooit meer kunnen lezen zonder dat er door de
woorden filmbeelden schemeren. Op zijn minst zal de lezer bij de
naam Franz Biberkopf onvermijdelijk aan de zultkop van Gunther
Lamprecht herinnerd worden. En de serie is nog maar pas op de
helft. Mij is het althans zo vergaan dat de herinnering aan de lezing
van het boek, een jaar of tien geleden, bijna onmiddellijk door de
eerste delen van de filmserie werd opgezogen, wat des te
gemakkelijker kan omdat in de serie het verloop van het verhaal vaak
letterlijk op de voet gevolgd wordt. Aanleiding om het boek te
herlezen. Niet direkt om het `origineel' tegen verfilming in
bescherming te willen nemen — de film is een lezing van het boek,
een eigenzinnig kommentaar, en op zichzelf, zover ik de tv-serie
gezien heb, een fascinerende onderneming. Dat zeg ik er maar voor
de duidelijkheid bij. Over de film wit ik alleen een paar opmerkingen
maken vanuit het boek (voor de nog resterende delen heb ik gespiekt
in het door Zweitausendeins uitgegeven Arbeitsjournal, waarin onder
meer het hele draaiboek staat, met foto's). Vergelijking blijkt enkele
signifikante verschillen op te leveren die zowel over de roman als over
de film iets zeggen.
Anderhalf jaar is er maar voor nodig om Franz Biberkopf murw te
krijgen. Herfst 1927 verlaat hij de gevangenis, waar de voormalige
transportarbeider vier jaar heeft moeten opknappen voor doodslag
op zijn vriendin; voorjaar 1929 wordt hij uit de krankzinnigeninrichting Buell ontslagen, slachtrijp. Het verhaal van die anderhalf
jaar is gauw verteld, Doblin zelf heeft er in zijn voorwoord maar een
bladzijde voor nodig: Biberkopf neemt zich voor een `fatsoenlijk'
leven te leiden, dat lukt hem aanvankelijk, hij is straatventer en heeft
een meisje, dan wordt hij door een kollega belazerd, een kleinigheid
die hem volkomen van streek maakt; als hij uit zijn dronkenschap van
weken bijkomt leert hij een kleine boef kennen, Reinhold, via wie hij
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bij een diefstal betrokken raakt; Biberkopf wordt door dezelfde
Reinhold, die hij vereert, uit de auto gesmeten, dat kost hem een
arm; toch keert hij, geheel vrijwillig, zonder te weten waarom, bij
Reinhold terug; deze is de slechtheid zelve, vermoordt Biberkopfs
vriendin en probeert Biberkopf er ook nog in te luizen; zoveel
Noodlot overleeft Biberkopf niet, hij wil niets liever dan dood zijn
en bezwijkt in een krankzinnigengesticht — een andere Biberkopf
mag weer naar de stad terug: `Biberkopf wordt direkt na het proces
een plaats als hulpportier in een tamelijk grote fabriek aangeboden.
Hij heeft die betrekking aangenomen. Verder is hier over zijn leven
niets meer te vertellen.' Inmiddels zijn we meer dan vijfhonderd
bladzijden verder. Het kan zelfs nog korter, het verhaal is in den zin
samen te vatten: wie niet horen wil moet voelen.
Het verhaal is de moraal, zo zal blijken. Voor wie de eerste
honderd pagina's van het boek gelezen heeft zal duidelijk zijn dat
het om heel wat meer gaat, en dat het om heel wat anders gaat dan
de film te zien geeft. Het boek heeft twee titels. DOblin had zijn
roman Berlin Alexanderplatz genoemd. Toen de uitgever die titel
afwees als zijnde onverkoopbaar voegde hij er de ondertitel Franz
Biberkopfs zondeval aan toe. Onder die titel verscheen ook in 1930
de eerste druk van de nederlandse vertaling (van Nico Rost, welke nu
ongewijzigd herdrukt is, een wel zeer vrije vertaling, met nogal wat
weglatingen en tekstwijzigingen, maar qua toon zeker adekwaat). De
twee titels staan voor twee hoofdfiguren, wier spanningsverhouding
de eigenlijke kern van de roman uitmaakt: de stad Berlijn en het
gedeklasseerde individu Biberkopf dat antwoord moet geven op de
vraag: hoe vergaat het iemand die in deze maatschappij goed probeert
te zijn. In het nawoord bij de duitse herdruk van 1955 schreef
DE%lin: `Hij kwam net uit de cel en dacht dat hij vrolijk, fris en vrij
een nieuw leven zou kunnen beginnen. Maar daar buiten was niets
veranderd en ook hij was dezelfde gebleven. Hoe kan daar jets nieuws
ontstaan? Blijkbaar alleen als een van beiden kaput zou gaan, of
Berlijn of Franz Biberkopf. En aangezien Berlijn bleef wat het was,
moest de ex-gevangene veranderen.' Zoals de bijbels getinte tweede
titel al aangaf, is Biberkopf het offer (van zichzelf, van zijn
hoogmoed), een lam dat uit eigener beweging naar de slachtbank
gaat, juist omdat het zichzelf zo sterk voelt als een leeuw. Dat is de
zonde van Biberkopf: hij voelt zich te sterk — hij gaat op jacht naar
het goede zonder te (willen) weten wat het is en in het geloof dat het
vanzelf komt en dat hij het op zijn eentje kan bereiken. Hij moet
geofferd worden omdat hij tot het inzicht komt dat alleen solidariteit
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en medemenselijkheid verlossing bieden. Het thema van het offer
keert herhaaldelijk terug, rechtstreeks in de verwijzing naar Isaac die
geofferd wordt en naar Job, maar vooral in de tussengeschoven
slachthuisscenes: 'Het gaat de mens niet beter dan het vee.' Zolang
iemand als een stom rund rondbanjert is hij ten dode opgeschreven;
de domheid krijgt pas een diepmenselijke kracht — ik spreek nu in
termen van Doblins toen al christelijke ethiek — wanneer de mens
gelouterd wordt door de sublieme waanzin. Maar dan zijn we alweer
bij het stichtelijke einde (waar Fassbinder een gelukkig heel wat
plattere epiloog tegenover stelt).
Biberkopf moet stuk omdat Berlijn blijft wat het is — dit blijkt
door het boek zelf te worden tegengesproken. Het vijfde boek (de
roman bestaat uit negen boeken) begint, zoals alle vorige, met een
aantal loopjes door de stad. In dit geval gaat het om de bouwwerkzaamheden op en rond Alexanderplatz, waar niets van het oude
overeind blijft en grote heimachines stampen: `Uit de aarde zijt ge
ontsproten, tot aarde zult ge wederkeren (...) die steden hebben hun
plicht gedaan, zodat men dus nu weer met een gerust geweten nieuwe
steden kan bouwen. Je jeremieert toch ook niet over een oude broek
als die kapot en versleten is. Dan koop je eenvoudig een nieuwe, als je
het geld ervoor hebt tenminste. Daar leeft de wereld van. Zo is dat nu
eenmaal.' Berlijn en Biberkopf hebben meer met elkaar gemeen dan
Doblin vijfentwintig jaar later beweert: hun dagen zijn geteld, de
slopershamer en het heiblok die het hele boek door op de stad
losrammen hebben hun echo in de slagen van de slachthamer die op
Biberkopfs kop beukt — wat hen verbindt is de dood, de machtige
maaier. We schrijven 1929, er zit oorlog in de lucht.
Berlin Alexanderplatz is eerst en vooral een stadsroman. Voor
Biberkopf is de stad gelijk aan het leven. wanneer hij uit de
gevangenis komt duizelt het hem door de kakafonie en wirwar om
hem heen: een leven als een oordeel. De eerste tweehonderd pagina's
is het een aaneenschakeling van beelden en geluiden, een kollage van
kranteartikelen, berichten, reklame, gespreksflarden; de stad wordt
getoond als een verzameling instanties, organisaties en systemen. Het
verkeer — het samenstel van tramlijnen, straten, pleinen, van elkaar
kruisende mensen en in elkaar overlopende milieus — staat voor alle
vormen van maatschappelijk verkeer. Biberkopf went wonderwel
snel, het is immers zijn stad, zijn ritme, zijn taal ook vooral. Zijn
houding is een volmondig Ja, hij is zeker geen rebel of buitenstaander,
aanpassen wil hij zich, maar al te graag. Aileen, hij is geen arbeider
meer, en ook niet iets anders, dus komt hij in een onbestemd milieu
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terecht van gauwdieven, pooiers, hoeren, baliekluivers. Lange tijd is
hij er enkel een uit velen. Ettelijke keren blijft Doblin even aan een
voorbijganger haken, in enkele pagina's of een alinea wordt een
levensloop uitgezet, zodat de stad eruit komt te zien als een
amalgaam van levensverhalen die door elkaar lopen — Biberkopf is
niet meer dan een willekeurig kruispunt. Wat hem misschien
onderscheidt is dat hij iemand is 'die meer van het leven verlangt dan
een eenvoudige boterham'. Hij krijgt pas kontouren wanneer de
lamera' hem uit de massa opvist, uitvergroot en hem volgt.
Twee titels, twee hoofdpersonen — twee literaire genres ook die op
elkaar inwerken: de ontwikkeling van Biberkopf min of meer
verlopend volgens het stramien van de traditionele ontwikkelingsroman; en de uitbeelding van het kollektieve stadsleven die een
vermenigvuldigende, simultane methode vereist: de kollage, waarvoor
Doblin veel aan de film ontleent (meer dan aan Joyce, zoals vaak
verondersteld wordt), zij het een nog vrij primitieve vorm van
montage.
De serie van Fassbinder had Franz Biberkopf moeten heten. Ze
gaat namelijk maar over een hoofdpersoon — het boek is gehalveerd.
In zijn verantwoording zegt de regisseur, voor wie de roman al sinds
zijn jeugd een lijfboek is, het Doblin kwalijk te nemen dat hij de
beslissende ontmoeting tussen Biberkopf en Reinhold zo lang heeft
uitgesteld, uit lafheid of angst voor de moraal van zijn tijd. Voor hem
begint het boek pas na 200 pagina's. Dat blijkt ook uit de serie, de
eerste afleveringen zijn voorspel. Precies dat wat de roman tot de
voor die tijd unieke uitbeelding van een metropool maakt wordt in
de film uitgeschakeld, en de lotgevallen van Biberkopf ondergaan een
blow-up. Bij Doblin is de stad Berlijn een giganties organisme; de
alomheersende vitaliteit kan nauwelijks verhullen dat het een stad in
staat van ontbinding is, overal zijn de ingewanden zichtbaar, als het
Amsterdam van heden lijkt de stad een bouwput, de werkloosheid
tast zichtbaar het dagelijkse stadsleven aan; maar nog werkt de
ademhaling: mensen stromen de straat op, de huizen, winkels,
fabrieken in, en zo door, in een ademloos ritme. Fassbinder filmt een
binnenwereld : kamers, kafees. Het zenuwcentrum Alexanderplatz is
in de film vervangen door een duister station onder de grond; het
enige milieu is de zelfkant, een ondergrondse wereld waarin dingen
worden uitgebroed die het daglicht niet verdragen; een buitenwereld
is er nauwelijks. Als Fassbinder jets van een stad laat zien, illustreren
de beelden een tijd en zijn de straatbeelden, affiches en geluiden
signalen die verwijzen naar jets wat bekend en voorbij is. Het Berlijn
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van Mblin is een niet te homogeniseren komplex van ruimten,
funkties, milieus en geschiedenissen, een vraatzuchtig geheel van
tegenstellingen dat aan zichzelf te gronde gaat: de stad die DOblin
laat zien is de omwenteling die een domme kracht als Biberkopf
vermorzelt. De Biberkopf van Dalin is een poreuze figuur, de stad
stroomt als het ware door hem heen; die van Fassbinder is een bonk
vlees.
Voor Fassbinder is Berlin Alexanderplatz de geschiedenis van twee
mannen, die kapot gaan omdat ze niet durven toe te geven dat ze
elkaar liefhebben (de nafeve en de in-slechte vrezen in zichzelf wat ze
aan de ander bewonderen); zij personifieren een mogelijke — tevens
utopies genoemde — liefde, los van het maatschappelijke. Dat is
inderdaad een Fassbinder-thema, dat kan hij aan als geen ander, maar
niet de stadsroman van Mblin, waarvoor eerder een Godard de
geeigende regisseur zou zijn geweest. Merkwaardig genoeg heeft de
film van Fassbinder meer weg van een toneelstuk, terwijl DOblins
roman juist veel filmieser is. Door het focus op de relatie tussen twee
personen te richten wordt de schouwplaats drasties verengd. Dat is
het geval met de ruimten, dat is het geval met de tijd (herhaaldelijk
worden tijdsafstanden in de roman, de gaten die typerend zijn voor
het leven in de stad, overgeslagen, waardoor het handelingsverloop
veel meer koherentie en psychologiese kausaliteit krijgt), maar ook
met de figuren. Wat het laatste betreft een voorbeeld: Mack, de oude
vriend van Biberkopf verdwijnt in de roman uit beeld wanneer Franz
in de onderwereld onderduikt. In de film blijkt hij deel uit te maken
van de bende van Poems en is hij degene die Mieze aan Reinhold
doorspeelt een erg forse ingreep in de verhoudingen, die de allures
van een buurtkafee aannemen (of van een toneelgezelschap). Over
andere wijzigingen in die trant wil ik het niet hebben, omdat ze in
Fassbinders opzet funktioneel zijn, bijvoorbeeld hoe Eva tot een
regelrechte moederfiguur wordt omgevormd. Wel worden sommige
gebeurtenissen in de film nogal eens sentimenteel, watlin
voorkomt door ongemotiveerde tussenvoegsels of afbrekingen en
abrupte overgangen. In de roman is alles staccato, de kamera van
Fassbinder heeft vaak iets kleverigs, sluipt traag en vereenzelvigt zich
soms verliefd met Biberkopf.
In het koncept van Fassbinder passen ook geen loslopende
bijfiguren, het zijn figuren die onmiddellijk in een groepsportret
worden ingeschakeld, terwijl in de roman lange tijd elke passant een
potentiele hoofdrolspeler is. Er zijn in het boek hele passages waar
Biberkopf niet eens in beeld is, alleen de andere hoofdpersoon, de
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stad; de ruimtes zijn evenmin hornogeen en gesloten, en de beelden
en taalelementen, waardoor Biberkopf bekogeld en doorschoten
wordt, bestaan ook los van hem en van elkaar. In de film komen ze
slechts aan bod voorzover ze door Biberkopf opgemerkt, gedacht en
weergegeven worden. De stad van Dalin is een kollage; heterogene
elementen krijgen al naar het belang en de blik van een stadsbewoner
tijdelijk enige samenhang, maar op zichzelf is er geen dwingende
vaststaande eenheid. Voor Fassbinder wel, namelijk die van zijn
liefdesgeschiedenis. Het is daarom geen wonder dat vrijwel alle
beelden jets zwoels hebben. Het is alleszins mogelijk dat het de
handelingskonventie van de televisieserie is die niet toestaat dat er
losse draden in het verhaal voorkomen, laat staan dat het
liefdesverhaal alleen maar de inslag zou zijn van een schering, de stad.
Dit niettegenstaande het feit dat Fassbinder het genre tv-serie verder
op een perverse manier bespeelt (waarop een groot deel van het
duitse publiek kennelijk met de bekende moordlust reageert).
Al met al laat de verfilming jets heel merkwaardigs zien: de
stadsroman van Dalin stond dwars op de traditie van de negentiendeeeuwse gesloten roman (zelfs van die romans waarin de stad een
belangrijke rol speelde). Door de roman te halveren verengt
Fassbinder de door de montage opengewerkte geschiedenis van het
stadsleven tot een feuilletonverhaal met psychologiese samenhang,
koncentratie op persoonsrelaties en gesloten handelingsverloop —
stuk voor stuk kenmerken van de televisieserie, die als genre de
negentiende-eeuwse roman kopieert. Waarmee Berlin Alexanderplatz
alsnog terug in de traditionele roman gefilmd wordt.
26 november 1980
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Een theoretikus verliefd

Roland Barthes, De taal der verliefden. Hit het frans vertaald door
Maartje Luccioni (De Arbeiderspers)

In 1975 verscheen in een serie monografieen van schrijvers en
filosofen een deel over Roland Barthes, de franse semioloog en
literatuurkritikus. Het bijzondere aan het boek was dat het door
hemzelf geschreven was, Roland Barthes par Roland Barthes, een
autobiografie in de derde persoon gesteld: ‘Dit alles moet beschouwd
worden als gezegd door een romanpersonage'. In korte fragmenten,
alfabeties geordend, presenteerde Barthes aan de hand van trefwoorden de denkbeelden die zijn wereld vormen; het boekje is
wellicht de best denkbare gids voor wie de denkwereld van Barthes wil
verkennen (heel handig is ook de bundel interviews die onlangs, een
jaar na de dood van Barthes, is verschenen, Le grain de la voix,
waarin de voornaamste vraaggesprekken tussen 1962 en 1980
zijn bijeengebracht). In de genoemde autobiografie komt een lemma
voor met de titel Het contratempo, waarin de volgende opmerkelijke
bespiegeling: `Zijn droom is het (...) in een socialistische maatschappij
bepaalde charmes (ik zeg niet: waarden) van de burgerlijke
levenskunst over te planten (...): dat noemt hij contratempo.(...)
Zou het niet mogelijk zijn van de (gedeformeerde) burgerlijke
kultuur te genieten alsof het iets exotisch was?' (geciteerd uit Raster
17, waarin een selektie uit dit boek is vertaald alsook een aantal
programmatiese teksten). Aan den van die (geheime) charmes van de
bourgeoisie — let wel: niet van de kleinburgerij, die de kultuur slechts
in verbasterde vorm reproduceert en konsumeert, waar Barthes zijn
leven lang zijn voornaamste doelwit van heeft gemaakt — heeft
Barthes enkele jaren later, in 1977, een heel boek gewijd: Fragments
d'un discours amoureux , vertaald onder de titel De taal der verliefden.
Nu is de laatste jaren, met de heropleving van intimistiese literaire
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genres en het gedrang rond de echoput van het gespreksthema
`relaties', verliefdheid weer een geliefkoosd stuk snoepgoed geworden.
Wie van Barthes slechts variaties op vlinders-in-m'n-buik verwacht, zal
bij het lezen van dit woordenboek (hopelijk) bedrogen uitkomen.
Barthes voert een pleidooi voor de verliefheid, maar zijn voorliefde
gaat uiteindelijk toch vooral uit naar de sublieme momenten, de
extase, de pijn, de mystieke eenwording, de amour-passion — naar de
intense beleving die door de gangbare omgangsvormen ten aanzien
van de verliefdheid veelal verdrongen wordt. Jets soortgelijks had
Barthes al eens eerder op het oog gehad, in zijn boek Le plaisir du
Texte, dat een pleidooi bevatte voor het leesplezier, waarbij evenwel
het leesgenoegen (plaisir), dat te maken heeft met welbehagen, zin,
verzadiging, pas echt een ingrijpende ervaring wordt wanneer het .zich
voordoet als leesgenot (jouissance), dat zees wel kan samengaan met
onbehagen, tegenzin, wellust en pijn. Ook wat het leesgenot betreft
— het moment dat het lezen jets nieuws forceert — kan een bepaald
leesplezier, waarvoor elke moeilijkheid onlust betekent, een blokkade
vormen.
Kenmerkend — om niet te zeggen: voorwaarde — voor het geschrijf
en gepraat over verliefdheid en andere gemoedsbewegingen is de
naleve veronderstelling, zeg maar het geloof, dat bepaalde woorden
ook werkelijk gevoelens uitdrukken, terwijl al die woorden maar een
ding betekenen: dat iemand vervuld is van (een) gevoel; de ander
heeft maar een half woord nodig, men begrijpt elkaar bij voorbaat.
Dit is bij uitstek de praatzieke wereld van babbelzucht en gestamel,
van kommunikatie, van grenzeloos begrip voor elkaar zolang iedereen
maar dezelfde taal spreekt; een spreken waarvoor elke artikulatie een
inbreuk betekent en stilering, de indirekte rede, als verstandelijk en
abstrakt wordt ervaren. Vorm stremt immers de ontboezeming
wanneer het gaat om het zo direkt mogelijk uiten van gevoelens, om
een gemoedsuitstorting. Het boek van Barthes staat dwars op deze
mode. De even sprakeloze als praatlustige rede (het oude nederlandse
woord rede zou een goede vertaling zijn voor discours) is juist het
objekt van onderzoek. Wat geobjektiveerd wordt is niet zozeer de
verliefdheid dan wel haar uitings- en verschijningsvormen (en de vraag
is of verliefdheid wel meer is dan gestiek, zinswendingen, retoriese
figuren waaromheen Barthes in elk fragment zijn teksten, citaten en
kommentaren weeft zodat er den meerstemmige tekst ontstaat).
Ook in zijn boek Systeme de la Mode (1967) had Barthes een
dergelijke indirekte methode gevolgd door zich te beperken tot de
geschreven kleding, tot de manieren waarop er in modebladen over
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geschreven wordt. In Mythologieen (1957) behandelde hij onderwerpen als het nieuwe model Citroen, de film Julius Caesar, de
schrijver op vakantie; zijn laatste boek, La Chambre claire, gaat over
fotografie — maar hoe uiteenlopend de onderwerpen ook zijn, in al
zijn onderzoekingen is Barthes steeds met een vraag bezig: hoe
komen kulturele objekten aan hun betekenis? De betekenis van de
meeste dingen lijkt vanzelfsprekend: omgangsvormen, symbolen,
spreekwijzen hebben een natuurlijk voorkomen alsof betekenissen
zich organies uit de zaken die ze lijken te vertegenwoordigen
ontwikkelen. Het doel van Barthes is steeds geweest: een bres te
slaan in de natuurlijkheid van het teken, aan te tonen dat de tekens
bij uitstek artificieel en histories zijn.
In zijn voorwoord bij de Mythologieen zei hij al dat hij 'in de
opgesmukte manier waarop ons al die vanzelfsprekendheid voorgeschoteld wordt de ideologie (wilde) ontmaskeren'. Het zal
duidelijk zijn dat iemand dan niet zomaar argeloos een onderwerp
kan behandelen. Elk kultureel verschijnsel, dus ook elke taalvorm, is
immers beladen met of zelfs vergeven van betekenissen.
Wanneer Barthes over kleding wil schrijven is hij wel gedwongen
om het over mode als een systeem van tekens te hebben. Omdat de
tekens niet zomaar hun betekenis prijsgeven, laat staan hun
(kulturele, historiese) bijbetekenissen, hun konnotaties, dat wat ze
niet zeggen, is een indirekte benadering via de geschreven mode
noodzakelijk. Wanneer Barthes een novelle van Balzac analyseert,
regel voor regel (in S/Z), heeft hij het niet over Balzac en goed
beschouwd ook niet over die novelle, maar geeft hij de lektuur van
een lektuur; en zijn boek over Japan, L'Empire des signes (1970),
heeft allerminst de pretentie een bericht te zijn over dat land maar is
een geschrift over `een systeem van tekens dat ik Japan noem'.
Essentieel is niet het onderwerp, dat kan zelfs betrekkelijk willekeurig
zijn, maar de (andere) manier van kijken — door iets dat vertrouwd
lijkt tot een vreemd voorwerp te maken (bijvoorbeeld door in een
autobiografie het al te vertrouwde ik te `vervreemden' en er een
derde persoon van te maken). Objektiveren heeft dan trouwens
weinig te maken met objektiviteit en al evenmin met abstraktie.
De werkwijze die Barthes in de loop van dertig jaar ontwikkeld
heeft en waarmee hij zich doelbewust steeds verder van de
(positivistiese) wetenschap verwijderd heeft houdt in, dat hij niet
over een onderwerp schrijft maar het her-schrijft: het demonteert en
vervolgens rekonstrueert om erachter te komen hoe het mechaniek,
het systeem, werkt.
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Toegepast op de spreekwijzen van de verliefde heeft Barthes iets
tastbaar willen maken dat zich gewoonlijk, juist omdat het zo
natuurlijk lijkt, aan het begrip onttrekt — al was het maar omdat de
uitdrukking ik-hou-van-jou, waartoe alle andere verliefde zinnen te
herleiden zijn, een tautologiese geste is, voistrekt subjektief in die zin
dat deze mededeling alleen iets betekent omdat ik hem uitspreek,
alleen verstaanbaar voor degene die er (bij voorbaat) mee instemt.
Barthes heeft zichtbaar willen maken wat zich in dat gesloten circuit
afspeelt, en vooral hoorbaar willen maken wat er niet gezegd wordt,
precies datgene wat de verliefde, die het tegendeel van blind is en een
speciaal oog heeft voor zelfs het miniemste teken, uitstekend hoort.
De semioloog die tekens onderzoekt en de verliefde kunnen het van
nature goed met elkaar vinden; wat dat betreft is het onderwerp van
dit boek zeker niet willekeurig. Juist omdat het verliefde spreken
uitsluitend uit cirkelredeneringen bestaat die slechts beogen de
begeerde persoon in te spinnen, is het asociaal en past het in geen
enkele taal of kontekst. Niet anders dan de verliefdheid zelf, die
versleten wordt voor een ongevaarlijke en ook wel aandoenlijke vorm
van verstandsverbijstering, een gemoedstoestand die — aangezien de
bronst voor de menselijke teeltkeus nauwelijks nog funktioneel is —
nergens toe dient en pervers is in de positieve betekenis die Barthes er
aan hecht (niet op een doel gericht, niet produktief, een genoegen
nastrevend dat niet gehonoreerd wordt door sociaal nut) is de
perversiteit een waarde op zichzelf (waarmee Barthes tevens zijn
eigen homoseksualiteit positief waardeert).
Het woord asociaal is in deze kontekst niet moralisties bedoeld,
maar moet eerder geassocieerd worden met bevrijding, met het
ontkomen aan dwangmatige noemers. Het verliefde discours (zoals de
titel van het bock in het nederlands eigenlijk dient te luiden, of: de
verliefde rede) is weliswaar qua intentie en intensiteit hyperpersoonlijk, toch moet het zich behelpen met taalfiguren die
overwegend uit stereotypen en gemeenplaatsen bestaan, dus met
uitermate onpersoonlijke vormen. De gemeenplaats is dubbelzinnig,
ze is (meer dan) waar en dekt, omdat ze zo algemeen geldig is, geen
enkele afzonderlijke waarheid. Juist wanneer iemand meent het
meest persoonlijke en intieme uit te spreken is er een anonieme stem
aan het woord: de taal, de stemmen van al degenen die voorheen aan
verliefdheid geleden hebben. Dat geldt evenzeer voor pijn, rouw en
andere onuitsprekelijke gevoelens die iedereen beleeft en die iedereen
met elkaar moet delen, in een nietszeggende taal met voorbijgaan aan
alle verschillen. Zoals elk ritueel is deze lege, maar ogenschijnlijk o zo
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veelbetekenende taal een effektieve worm van zelfbescherming.
Overigens is niet het verliefde subjekt asociaal, dat is banaal en
slechts een gesimuleerd subjekt (in de illusie verkerend, bewust of
niet, dat hij zichzelf uitdrukt, is wat de verliefde zegt een echo van
flarden uit de kollektieve verliefde rede). Niet te plaatsen is alleen het
objekt van verlangen, de geliefde persoon die voor de verliefde enkel
een beeld is, zij het een beeld in beweging, in een situatie. Verliefdheid
betreft altijd een beeld dat men zich van iemand vormt, alleen
daardoor wordt het geliefde objekt een unieke ; onvergelijkelijke
persoon (los van wat hij of zij feitelijk is).
Het toppunt van verliefdheid is tevens een dieptepunt: de extase
heeft niets meer te `betekenen', het genot is een exces, een toestand
van uitzinnigheid : iemand raakt buiten zichzelf. De franse versie (die
uiteraard vanwege de alfabetiese ordening van de fragmenten een
andere volgorde heeft) begint ermee: s'abtmer/verzinken, het
extatiese ogenblik (hetzij van geluk, hetzij van wanhoop) dat er een
versmelting plaatsvindt en er geen ik en geen jij meer over is. Barthes
noemt het een non-lieu, een nulpunt zou je kunnen zeggen, de niet
bestaande maar als ideaal voorgestelde nulgraad van de taal die geen
verdelingen meer kent en de sociale betrekkingen transparant maakt.
In zekere zin een utopie in de betekenis van: nergens, het volledig
andere. Dat nulpunt is de plaats bij uitstek van het verliefde discours:
een witte plek op de landkaart van talen. In ander verband gebruikt
Barthes de term atopos voor iets wat niet door definities of
kwalifikaties is vastgelegd, het eenmalige; het tegendeel dus van
topos, dat zowel plaats als gemeenplaats betekent. De verliefde rede
onttrekt zich aan het gemeenschappelijke discours. Het is overigens
niet toevallig dat in het boek van Barthes de mystiek een van de
belangrijkste bronnen is. De vervoering die bijvoorbeeld uit de
geschriften van Ruusbroeck spreekt is een sublieme verwoording van
de liefdestaal, even los van de reiigieuze instituties als het verliefde
discours van het huwelijk, het gezin en de voortplanting. In Roland
Barthes par Roland Barthes wordt de atopie als een vrijplaats
voorgesteld waar men vrij is van fixerende noemers (van beroep,
geslacht, milieu, enzovoort). De atopie, zo stelt Barthes, is te
prefereren boven de utopie, omdat de utopie slechts een reaktievorm
is, een tegenbeeld van de bestaande samenlevingsvormen.
Al is het niet in de gebruikelijke termen, de speurtocht van Barthes
heeft wel degelijk politieke implikaties. In het begin van het boek
wijst hij nadrukkelijk op het inaktuele van zijn onderneming (omdat
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het uit de nederlandse vertaling niet valt op te maken, geef ik hier
mijn vertaling van dat woord vooraf) : 'De noodzaak van dit boek is
gelegen in de volgende overweging: dat het verliefde discours
volstrekte eenzaamheid inhoudt. Dit discours wordt wellicht door
duizenden mensen gesproken (wie zal het zeggen?), maar geen mens
die er voor instaat; het wordt volledig veronachtzaamd door de
omringende talen: genegeerd, gekleineerd, of belachelijk gemaakt,
niet alleen van de macht afgesneden, maar bovendien geweerd uit de
machtsinstellingen (wetenschappen, alle vormen van kennis en
kunst). Wanneer een discours op die manier door zijn eigen kracht
afdrijft naar een zijtak van het niet-aktuele, en verbannen wordt uit
iedere groepsvorming, blijft hem nog slechts een plaats over, hoe
benauwd die ook zij, die van een instemming. Die instemming is
uiteindelijk het onderwerp van dit boek.'
Dit gaat verder dan van een nood een deugd maken: het is een
bewuste ontkenning van een hierarchie van waarden, waarvoor het
marginale en onrendabele automaties van nul en gener waarde is.
Hetzelfde had hij van het schrijven kunnen zeggen, en zegt hij elders
ook. In deze zienswijze biedt juist het betekenisloze (wat jets anders
is dan zinloos, zoals insignifiant in De taal der verliefden wordt
vertaald) een maximum aan bewegingsvrijheid. Wat niet te plaatsen
is wordt schandalig gevonden. Barthes maakt, daarbij aansluitend bij
Brecht, van deze onzekerheid een takties middel. Instemming met
iets wat door zijn onnozelheid en onbruikbaarheid aanstootgeeft is
een subversief gebaar, omdat het op jets attent maakt en iets
bevestigd wat in een wereld waar alles betekenis moet hebben en
scheppen verdrongen wordt. Bijvoorbeeld wat de verliefde rede niet zegt.
In elk van de circa tachtig fragmenten voert Barthes, uitgaande van
een zinswending, een figuur, cirkelend rond een trefwoord als
Wachten, Beeld, Vervoering, Jaloezie, Omhelzing, Obsceen
enzovoort, meerdere personages sprekend in: romanfiguren (met
name Werther), allerlei auteurs, vrienden van Barthes, de schrijver
zelf (de namen staan in de kantlijn, althans in de franse uitgave is dat
zo, in de nederlandse uitgave is er typografies een rommeltje van
gemaakt). Maar wie is er nu eigenlijk aan het woord? Niet Roland
Barthes. Hij mengt zich alleen of en toe in het gesprek. ook niet de
minnaar, zoals er in het nederlands staat, de minnaar al helemaal
niet, maar le sujet amoureux, een neutrale invulfiguur die spreekt in
het koor van un discours amoureux. Er spreekt een stem ; vele
stemmen maken zich kenbaar, spreken elkaar tegen, vullen elkaar
t
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aan, kruisen elkaar. Wanneer iemand het woord neemt voegt hij zich
in en naar alles wat er al gezegd is; er bestaat geen onschuldige taal.
De stem is voor Barthes belangrijk, ze is de fysieke gestalte van de
taal, hoogst individueel, niet als expressie van jets persoonlijks dat
iemand in zijn binnenste bergt, maar als verschijningsvorm van iets
dat alleen hier en nu bestaat. Boven heb ik gezegd dat Barthes niet
over een onderwerp wil praten maar het wil herschrijven. Dat gebeurt
in dit boek door een verliefd discours te dramatiseren, door
taalfiguren ten tonele te voeren. De stem is dan een rol van het
theater van het discours — discours is niet hetzelfde als taal, het is
een sekundaire taal, alles wat er op een gegeven moment en plaats
aan gesproken en geschreven tekst voorhanden is, op een bepaald
gebied, maar ook de regels van het spreken, het systeem dat het
stramien van spreekwijzen vormt.
Barthes heeft geen analyse willen plegen op begrippen, hij
ensceneert een taalhandeling, arrangeert een taalsituatie. Dekoderen
heeft al sinds de Mythologieen betekend: het in scene zetten van de
kodes. Deze methode staat in een polemiese verhouding tot de
wetenschappelijke benadering. Hoezeer Barthes voor zijn semiologies
onderzoek ook heeft geleerd van de linguistiek, hij heeft
gekonstateerd hoeveel er ongrijpbaar bleef, met name wat hij de
konnotatieve betekenis noemt, het niet-gezegde. Een theoretiese
verhandeling zou geen vat krijgen op het betekenisloze van de atopie,
het gat in de taal. Ook een roman — althans een konventionele
roman — zou te veel betekenis, te veel samenhang geven aan iets dat
slechts als ellipties gebaar iets voorstelt, aan iets dat zich aan de
chronologie en (psychologiese) kausaliteit onttrekt. Het essay is de
enige vorm die nog overblijft, maar dan wel in een heel bepaalde
betekenis: het essay vergelijkt Barthes ergens met het aanpassen van
kleren, een vorm proberen tot hij past. Zelf heeft hij zijn schrijven
romanesk genoemd, wat ongeveer hier op neerkomt dat hij gebruik
maakt van de mogelijkheden van de roman zonder de beperkingen
van het genre te aksepteren — een roman zonder intrige, personages
of uitgesproken fiktie.
Op die manier is hij als essayist in de buurt gekomen van moderne
schrijfwijzen, maar hoe kan het ook anders voor iemand die zozeer
doordrongen is van het besef dat elke tekst, op welk gebied dan ook,
een uitwerking en kruising is van al bestaande teksten. In navolging
van Julia Kristeva gebruikt Barthes daarvoor het begrip intertekstualiteit; via haar heeft hij in de jaren zestig kennis gemaakt met
de opvattingen van de russiese literatuurtheoretikus Mikhail Bachtin,
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die de aandacht heeft gevestigd op het dialogisme in de roman, op
een dialoog van schrijfwijzen binnen een tekst, waarmee hij tevens
een heel andere kijk op de literatuurgeschiedenis heeft mogelijk
gemaakt. Voor die romaneske schrijfwijze is het fragment het meest
geeigende middel. Het fragment geeft een momentopname, een
koncentratiepunt zonder inleiding en vervolg. Het fragment staat tot
het discours als de still tot de film. Als het discours een gesloten
systeem is van spreekwijzen en taalregels dat een finale waarheid
pretendeert, breekt het fragment de idee van die taal open; het
fragment verstoort een orde.
In het fragment dat Barthes het hoofdje scene geeft vergelijkt hij
de scene tussen twee personen die met elkaar ruzie maken met het
grote toneel, het grote taaltheater, waarvan Werther een van de vele
versies is. Elke liefdesepisode, hoe banaal ook op zichzelf, krijgt een
betekenis toegedicht in het licht van de grote liefdesgeschiedenis;
maar op hetzelfde moment verliest ze haar eigen betekenis. De
love-story verbindt, voegt aaneen, maakt van allerlei details een
sluitende geschiedenis. Het verliefde spreken reproduceert
brokstukken, die voor een deel afkomstig zijn uit de liefdesgeschiedenissen die een kollektieve horizon zijn geworden. De
liefdesgeschiedenis biedt de verliefde een veilig onderkomen, een
geruststellend model. Vandaar dat Barthes zich schrap zet tegen het
liefdesverhaal, omdat het de subversiviteit van het verliefde spreken
teniet doet. Het is Barthes te doen om die aspekten die niet direkt.
konfiskeerbaar zijn. Die eigen betekenis leest hij in sporen die voor
. een Verhaal te onbeduidend zijn, onooglijke details, duistere
uithoeken, onbespreekbare hersenspinsels.
De stem is daarbij een belangrijk instrument, met haar ruis, haar
lichamelijkheid — de stem die ook voor de spreker zelf anders dan
het spiegelbeeld een vreemd en nauwelijks te herkennen gegeven is
(hoewel hij die stem is). De stem verraadt soms meer van de
drijfveren van de spreker dan hem lief is. Elke stem heeft haar eigen
stijl. Door stemmen bijeen te brengen — historiese, literaire,
anonieme, triviale aanhalingen — ensceneert Barthes het verliefde
discours in zijn lichamelijke beweging. En in het schrijven wordt de
narcistiese verliefdheid van het discours zelf waarneembaar. Men
stoort zich nogal eens aan het taalgebruik van Barthes, vooral aan de
vele nieuwe woorden die hij maakt. Voor hem zijn ze echter
onmisbaar om in de taalstroom even de aandacht op iets of zichzelf
te vestigen, door een woord te versieren, to vervormen of apart op te
tuigen. Taal is voor Barthes iets heel fysieks, door en door eroties.
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Zijn instemming, de bevestiging waarvan in het woord vooraf, 'De
noodzaak van dit boek', sprake is — een term die de Bejahung van
Nietzsche dekt — betreft precies het fysieke genot van het verliefde
discours, ongeveer in dezelfde zin als hij het elders over het zinnelijke
genot van de idee heeft. Barthes betoont zich hierin expliciet een
leerling van Brecht. Allereerst, zegt hij in een interview van 1973,
moet men zich in de theorie en de ideologiekritiek niet het plezier
laten vergallen, en bovendien dat genoegen ook niet overlaten aan de
a-politieke kunst, aan de rechtse kunst die het alleen voor zichzelf
opeist.
Verliefdheid, kan men zonder overdrijving stellen, is ook steeds de
drijfveer van Barthes als theoretikus geweest. Zodra hij een nieuw
gebied veroverd had, dat hij te lijf ging als een oprechte amateur
— of het nu de semiotiek, de lingufstiek, de mode, de muziek of de
fotografie betrof — liet hij dat onderwerp los en ging over op iets
anders. Zonder te verdwalen in hobby's, omdat zijn belangstelling
rond dezelfde vragen bleef cirkelen. Het fragment is zowel in het
groot als in het klein een methode geweest om te ontkomen aan
systemen. Het beste kan men hem misschien een ontdekkingsreiziger noemen ; een veroveraar is hij in elk geval niet geweest, hoe
bewust hij zich steeds ook was van zijn afstand tot de macht.
Het begrip bevestiging duidt op een belangrijke verschuiving in het
werk van Barthes, een verschuiving die evengoed typerend genoemd
mag worden voor wijzigingen in een bredere intellektuele strategie
(waarin hij nog het dichtst staat bij de positie van iemand als
Foucault). De nulgraad van het schrijven, Mythologieen en de meeste
andere teksten tot het eind van de jaren zestig stonden in het teken
van de ideologiekritiek: mythen werden gedekonstrueerd en
ontmythologiseerd met het oog op een `waarheid' die ontdekt moest
worden door schijnbeelden te ontmaskeren; het ging om de
diskrepantie tussen vormen en ideologiese inhouden. Mettertijd is de
strategie veranderd : in plaats van vernietiging van het burgerlijk
bewustzijn (wat alleen mogelijk zou zijn indien men over een positie
buiten dat bewustzijn, buiten de ideologie beschikt: een utopiese
plaats dus) komt de ontwrichting, de dekompositie, 'dot wil zeggen
dat men bewust doet alsof men binnen dat bewustzijn blijft en het
van geval tot geval ondergraaft, afbreekt en omverwerpt, als een
suikerklontje dat in water wordt gedoopt.' (Roland Barthes par
Roland Barthes). Dat is de intellektueel-strategiese betekenis van het
begrip atopie, zoals het ook de drijfveer is van de stemmen en
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vermommingen in De taal der verliefden. Het gaat niet meer om een
kritiek van buitenaf maar om het openbreken van (de westerse idee
van) het teken als zodanig.
Deze verschuiving van een frontale aanval van de kritiek naar een
strategie van ontvreemding, vermomming en ontwrichting — ook
daarin sluit Barthes aan op Brecht — heeft Barthes ook wel
geformuleerd als aandacht voor de differentie in plaats van het
konflikt: differentie wil zeggen dat iedere relatie zijn eigen
originaliteit krijgt en zich bevrijdt van de reproduktie van rolpatronen; differentie is `meervoudig, zinnelijk, tekstueel', heeft te
maken met verstrooiing en verplaatsing. Het boek De taal der
verliefden is daarvan een sprekend voorbeeld. Barthes eigent zich
daarin een stomme taal toe die ruimte biedt voor het polymorfe (in
dezelfde zin als voor het kind de seksualiteit nog polymorf is, nog
niet gefixeerd op een enkel orgaan of funktie). Het verliefde spreken
dat zijn voorkeur heeft is dat van de amour-passion van de duitse
Romantiek, van de liederen van Schubert en Schumann, die gericht
is op vervulling en overdaad.
Het is in dit verband verrassend te zien welke belangrijke rol
Barthes in zijn boek toekent aan de Moeder, zij is naast de mystieke
extase het model voor de sublieme verliefdheid: `Binnen deze
hernieuwde incest is dan alles opgeschort: tijd, wet, verbod: niets
raakt uitgeput, niets wordt begeerd: alle verlangens zijn nietig, omdat
ze voorgoed vervuld schijnen.' Ideaal is het wankele evenwicht tussen
moederlijkheid (passieve bevrediging) en geslachtelijkheid
(verovering). In het laatste boek van Barthes, over fotografie, is de
moeder hoofdpersoon geworden. Wanneer hij na haar dood oude
foto's van haar bekijkt ontdekt hij het geheim van de fotografie.
Barthes heeft het boek zelf de tegenhanger van het boek over de
verliefde rede genoemd, maar dan in de orde van de rouw. Het is
veelzeggend dat de jeugdfoto van zijn moeder waarover een belangrijk
deel van de tekst gaat in het boek niet is afgedrukt — de foto was er
niet op haar plaats (atopie!).
In vertaling is het week van Barthes in Nederland aitijd nogal
ongelukkig terechtgekomen. Toen de vroegere boeken De nulgraad
van het schrijven en Mythologieen in vertaling uitkwamen (in 1970
en 1975) zijn ze nagenoeg onbesproken gebleven. In wetenschappelijke kringen wordt hij als theoretikus te essayisties gevonden,
en voor de gemiddelde literatuurliefhebber is hij te theoreties. Na zijn
dood . vorig jaar werd hij door Rudy Kousbroek weggewuifd, met
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anekdotes en kwalifikaties die je zonder meer intellektuele laster
kunt noemen, des te genanter als men bedenkt dat de anathema's van
Kousbroek zonder de Mythologieen van Barthes waarschijnlijk nooit
geschreven zouden zijn. Wat bij Barthes in de jaren vijftig een spel
was met een grote inzet, toverde Kousbroek om in spelletjes.
En nu is er een vertaling van een meer recent boek van Barthes die
van de oorspronkelijke tekst niets heel laat. De nederlandse titel is
om te beginnen al geheel tegen de geest van het boek. Om de
haverklap staan er in het nederlands archaistiese wendingen op
plaatsen waar dat onnodig en storend is, worden er verkleinwoorden
gebruikt die er een truttig taaltje van maken. Talloze zinnen worden
volstrekt onbegrijpelijk, omdat de vertaalster zelf kennelijk al niet
begreep wat er stond. Er worden idiote woorden gebroddeld als
bespreekdrift, tegenzinnelijk, verzwindingsvlaag, bliksemalgebra, de
nacht van groeilijn nul, restitutie van een leesbaar woordvlak,
kribberig, scherpgekant, verwikt en gewogen, een pak op mijn hart,
hij gaat zwaar aan betekenis, onbetekendheidsoekaze, verlekkerde
benaderingen, ontzinning, het gewordt mij onverhoeds, enzovoorts
enzovoorts. En dan heb ik het nog niet over missers als zich voordoen
waar waarschijnlijk (omdat er in het frans suicide staat) zich verdoen
bedoeld is.
Dat is allemaal al erg genoeg, en onvergeeflijk bij een zo woordgevoelig schrijver als Barthes. Maar ronduit schandalig is het
dilettantisme waarmee de specifieke begrippen van Barthes zijn
verhaspeld. Van de hele inleiding is vrijwel geen zin meer te begrijpen,
moeilijke woorden worden Of weggelaten Of verkeerd vertaald, alles
wat op de taalproblematiek betrekking heeft is weggedweild. Het kan
niet anders of de vertaalster heeft niet eens de moeite genomen om
ook maar een andere tekst van Barthes in te zien, de hele theoretiese
dimensie van het boek is verduisterd.
ne cesse de parler wordt 'het
gekwek neemt geen einde', terwijl ca (het freudiaanse Es) een
kernbegrip is waarmee de onpersoonlijkheid van de taal wordt
aangegeven. L 'imaginair , een term afkomstig van Lacan, waarmee
niet het tegendeel van werkelijk bedoeld wordt, maar de dimensie
van alle beelden waarover een persoon beschikt, bewust of onbewust,
waargenomen of ingebeeld, wordt vertaald met 'het denkbeeldige',
`droomwereld', `rijk der verbeelding', `droom': weg iedere betekenis.
Le jeu du signifiant wordt simpel
Een ander belangrijk begrip
bij Barthes, enonciation, dat staat tegenover enonce/uitspraak en dat
de taalhandeling, de handeling van het uitspreken aanduidt, wordt:
`een musisch zeggen, een puur klankbeeld'. Romanesque wordt
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doodleuk vertaald met `romantiek', conscience met `geweten',
inconscience met `onderbewustzijn' (bij Freud is het altijd het
onbewuste), affirmation de ene keer met `vasthoudendheid', loppig
vasthouden', dan weer met `stellingname'. Discours amoureux , dat
beslist niet `taal der verliefden' is, heet herhaaldelijk
En zo wemelt het hele boek van bokken, slordigheden en hoofdkaas.
Ik geloof zonder overdrijving to kunnen zeggen dat er op elke paging
van de vertaling met de tekst van Barthes geknoeid is. De uitgever
moet dit werk maar laten overdoen.
12 augustus 1981
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Lektuur, onder redaktie van S.Bogman, Y.van Kempen, A.Mertens

en J.F. Vogelaar
Lektuur 1
Louis Althusser, Drie opstellen over kunst en ideologie
Louis Althusser Een brief over kunst. Antwoord aan Andre Daspre
Louis Althusser Het Piccolo Teatro — Bertolazzi en Brecht. Aan-

tekeningen over een materialisties theater
Louis Althusser Cremonini, schilder van het abstrakte

Afbeeldingen
Klaus Michael Bogdal Kunst / ideologie /kennis. Althussers

opvattingen over kunst en literatuur
Gerhard Plumpe Esthetika of theorie van de literaire praktijk?
Redaktie Stellingen over materialistiese literatuurtheorie
Lektuur 2
Gebroken spiegel. Pierre Macherey over de materialistiese illusie

Interview met Pierre Macherey
Pierre Macherey Problemen rond het begrip `weerspiegeling'
Pierre Macherey Jules Verne, of het terrein van de literatuur
Anthony Mertens Een filosoof op het terrein van de literatuur

Lektuur 3
R ussies formalisme
Wiktor Sjklowskij Kunst als procedee
Roman Jakobson Over realisme in de kunst
Boris Ejchenbaum De theorie van de `formele methode'
Joerij Tynjanow Over literaire evolutie
Joerij Tynjanow en Roman Jakobson Problemen van literatuur- en

taalonderzoek
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onbekend was: politiek gericht, zonder evenwel Iiteratuur rechtstreeks
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