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Dietsche Warande en Belfort
verruimde in 1972 opnieuw zijn lezerskring en, wat ten minste even belangrijk is,
ook de schaar van zijn medewerkers. De Redactie verloor Jan Engelman uit haar
midden, maar mocht Marcel Janssens als nieuw lid verwelkomen.
De aldus andermaal verjongde Redactie is niet van plan bij de pakken te gaan zitten.
Zij houdt een prettige en veelbelovende verrassing in petto naar aanleiding van de
bekroning van Maurice Gilliams met de staatsprijs voor het gezamenlijk oeuvre,
maar daarnaast mag zij haar lezers alvast gedichten aankondigen van Karel
Jonckheere, René Verbeeck, Paul Snoek, Hubert van Herreweghen, Anton van
Wilderode, Walter Haesaert, Christine D'haen, proza van Gerard Walschap, Rose
Gronon, Paul Brondeel, Irina van Goeree en vele anderen, essays van André Demedts,
Marcel Janssens, Maurits Pinnoy, Albert Westerlinck enzovoort.
As You Like It!
De Redactie
Bijlage bij Dietsche Warande en Belfort, jaargang 1972, nummer 10

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

II

1972
Inhoud van de 117de jaargang
ADAMS, Wilfried:

Gedichten

250

AERTS, Egbert:

Zaterdagmorgen

507

AUWERA, Fernand:

Scenotherapie: Gesprek
met Prof. Dr. Dellaert

23

BEEK, Marius:

Bomans van dichtbij

276

BERGE, Claude van de:

De scheiding

324

BOSSIER, Willem:

Moderne Braziliaanse
poëzie

108

BRANDT, Willem:

In memoriam Godfried

283

BROERSMA, Rouke:

De Hoge Veluwe

505

BUCKINX, Pieter G.:

Gedichten

641

BUYL, Bertien:

Het geluk

96

CASIER, Hervé

Windstil

284

CHRISTAENS, Dirk:

Vier verzen naar Pieter
Breughel

501

COOLE, Marcel:

Gedichten

161

DELOOF, Jan:

Klein rechtsherstel

576

DEMEDTS, André:

De bezoekers

163

DENISSEN, Frans:

De melaatse madonna

723

DESMADRYL, Dirk:

Herfst

275

Gedichten

605

DEVRIENDT, Roger:

Gedichten

433

DONDEYNE, Albert:

Cultuurhistorische
488
dimensie van het mens-zijn

FLEERACKERS, Johan: Julien Kuypers
(1892-1967)

763

FLORIZOONE, Fernand: Toen de wolk nederdaalde 658
FLORQUIN, Joos:

Ten huize van Louis-Paul 198, 252, 352
Boon

GISEKIN, Jo:

Nooit is augustus zo droef 350
geweest

GIJSEN, Marnix:

Waar, waar is Deborah?

HAEN, Christine D':

Mijn dieren in den winter 81

482

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

HAECKE, Lodewijk van: Pietje de Dood

653

HAESAERT, Walter:

651

Gedichten

HERREWEGHEN, Hubert Brak
van:
Gedicht

1
481

HELDERENBERG, Gery: Bomen op Ronkenburg

721

JACOBI, Clarissa:

Bedevaartgangers

245

JONCKHEERE, Karel:

Gedichten

243

KERCKHOFFS, Alfred
G.H.:

Worstelen met Kronos.
Variabele constanten in
werk van W.F. Hermans

659

LEBEAU, Paul:

De getuigen

407

LEEUWEN, Max van:

Gedichten

591

MAELE, Marcel van:

Poëtische benadering van 372
het werk van Roland van
den Berghe

MATTI, Anny:

Discussieperikelen

435

MEEUWESSE, Karel:

In memoriam Jan
Engelman

241

MULDERS, Milou:

Ik ben je

197

PAEMEL, Monika van:

Gedichten

30

Zelfportret met
juwelendoos

645

PAUWELS, Werner

Zondag

760

POTTERS, Elza:

Bloed op de zon

83

ROBBERECHTS, Daniel: Praag schrijven 1167-0268 563
ROEGHOLT, Richter:

Kousen

575

ROOIJ, Wim van

Teken de Tempel

746

RYSSEL, Daniel van:

Namiddagen in de herfst

181

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

III

SCHOUWENAARS,
Clem:

Een zachte Saraceen

22

Gedicht

417

SCHRYVER, Reginald de: Frans van Cauwelaert in
zijn gedenkschriften

418

SNOEK, Paul:

Het wintermuseum

561

TINDEMANS, Carlos:

Wijsheid of monomanie.
H. Teirlinck als
toneelauteur

593

VANDERSCHAEGHE,
Paul:

Door de dood gebeten

2

VERBEECK, René:

Trigeminus

401

WALSCHAP, Gerard:

Op de zolder

182

WEGHE, Jan van den:

De projectie

681, 747

WESTERLINCK, Albert: Gezelle, zoals hij was en is 726
WILDERODE, Anton van: Romain de Saegher

321

ZIJLSTRA, Jaap:

Gedichten

291

Viermaal Bert Decorte

31

Herman Servotte:

Guido Gezelle in het
Engels (Chr. D'haen)

224

Gust Faes:

De kring van Haesaert

293

Kronieken
POEZIE:
Albert Westerlinck:

Ludiek en doodernstig (G. 382
van Camp, P.
Vanderschaeghe)
Hugo Brems:

Drie najaarsklassiekers (M. 297
van Vossole, D. Boens, L.
Rens)
De profeet ontmaskerd (P. 514
Snoek)
Twee dichters (P. Conrad, 701
P. Lasoen)
Afscheid van Holland (Ida 774
Gerhardt)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

Willy Spillebeen:

PROZA:
Lieve Scheer:

Nieuw-realistische poëzie 374
in Vlaanderen

Menagerie van Ierland tot 34
West-Afrika (J. Verstraete)

Ger Schmook en Marcel
Janssens:

Literatuursociologie in
119
Vlaanderen (B. Brouwers)

Marcel Janssens:

Achter de rijmen van
Achterberg (M.J.G. de
Jong)

219

Verhalen van F.C.
Terborgh

439

Een dronken sloepje (M.
van Maele)

522

De taal der liefde (G.K.
van het Reve)

606

Simon de Gebeurende

770

Lieve Macken

Frederik van Eedens
444
spiegel van eigen fabrikaat

André Demedts:

Nieuw werk van Hella
Haasse

524

Albert Westerlinck:

Louis-Paul Boon als
biograaf

533

Marc Galle:

In memoriam Raymond
Brulez

768

De literatuur in Frankrijk
sinds 1945

137

FRANSE LETTEREN:
Robert Guiette:
Frans de Haes:

DUITSE LETTEREN:
Daniel de Vin:

ITALIAANSE
LETTEREN:
Luc Indestege:

Literatuur volgens Maurice 285
Blanchot

Peter Handkes
toneelstukken

97

Kroniek der Italiaanse
letteren

37

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

Kroniek der Italiaanse
letteren. Van waanzin tot
wensdroom

613

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

IV
SCANDINAVISCHE
LETTEREN:
Marcel Janssens:

Een apologie van August
Strindberg

LITERATUURWETENSCHAP:
Hendrik van Gorp:
Semiotische
literatuurstudie
HISTORISCHE
KRONIEK:
Ludo Simons:

Snellaert redivivus

48

465

141

Vlaamse Beweging en
528
Vlaamse geschiedenis (M.
Ruys)

De laatste ronde
Teksten van:
F. Auwera 55, 59, 453, 541; J.L. de Belder 387, 784, 786; P.G. Buckinx 305; A.
Demedts 226, 455; L. ter Elst 305, 386, 388, 389, 452; M. van Gavere 60; Chr. d'Haen
59, 306; M. van Halsendaele 307; E. van Hemeldonck 228; M. Janssens 144, 230;
M. de Jong 58; B. Kemp 301; H. Lauwers 540; R. Lens 708; R.F. Lissens 144, 622;
J. de Poortere 57; W. Roland 781; L. Simons 57, 300, 386, 452, 455, 540, 787; W.
Sneeuw 454; J. Stervelynck 779; G. Walschap 227, 301, 778; A. Westerlinck 539,
707.

Boekbesprekingen
61 (St Streuvels, Bredero, A. van Wilderode, D. Desmadryl, Yang-Poëzie, P. Snoek,
A. Venema, E. Visser, G. Mateusen); 147 (B. Willems, W. Lauwers, B. van Zuylen,
P.E.L. Verkuyl, W. Martin, J.D.P. Warners en L.Ph. Rank); 231 (R. Debevere, G.
Krol, Y. Kawabata, J. Marijnen, I.B. Singer); 308 (C. de Maegd-Soëp, R. van de
Velde, H. de Vries, Verschaeviana); 390 (W. Ruyslinck, G. Schmook, R. Jooris, R.
Geel); 456 (Literaire Verkenningen, G.A.R. de Smet, Bredero, P. de Smet, J.
Stervelynck, A. Berkhof, 4 x andermaal, J. Geysen, P. Snoek, Multatuli); 546 (E.D.
Beekman, J. Bernlef, E. Balduck, M. Messens, G. van Beek, T. Luiting, M. van
Paemel, C. Swinkels, Ontmoetingen); 629 (J. van Remoortere, G. Segers, L. Gillet,
M. Mulders); 709 (Literaire herdrukken, 54 Vlaamse verhalen, H. Sabbe, K. Langvik

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

Johannessen, D. van Ryssel, L. Carlier, W. van den Broeck); 789 (M. Janssens, Rita
Ghesquiere, Alb. Westerlinck).

Tijdschriftenrevue
72, 156, 236, 315, 395, 473, 555, 634, 716, 796.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

1

Dietsche Warande en Belfort 117e jaargang
nummer 1 januari 1972
Hubert van Herreweghen / Brak
Het is een geur die gij moet vinden,
het is een spoor, geen onderdak.
Ik die de kriebeling beminde
die jong in mijn neusvleugels stak,
ik steek mijn neus in de vier winden
gelijk een afgerichte brak,
gewarige oren, poten strak.
Het is een geur die ik moet vinden,
het is een spoor, geen onderdak.
De geuren die de reuk verblindden,
't laf maanzaad en het klef gebak,
't geschifte zuivel in de spinde,
de zure rotting van het wak.
De honig van pioen en linde
verdoolt me en zet mijn poten strak,
mijn natte neus in de vier winden.
Het is een geur die ik moet vinden,
het is een spoor, geen onderdak.
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Paul Vanderschaeghe / Door de dood gebeten
Und der Hönig Virgils blieb erhalten,
der als Tau aus der Luft sank,
Während im Hirtenmantel du wachtest, die
Okarina am Mund.

(Karl Krolow: Erde der Geister)

1.
Als hij het vlammetje van de petroleumlamp op de tafel omlaagdraait en gaat zitten
in de rieten zetel, ziet Karl Heydrich Giulietta over het plein schrijden.
Waar gaat zij heen, vraagt hij zich af en zijn hand schrijft bovenaan rechts op een
velletje grauw postpapier ‘Riccina, 6 maart 1944’. Dan zoekt hij Giulietta. Ze gaat
over het marktplein. Zij is oud, denkt hij, en lelijk en dan schrijft hij bovenaan links
op het grauwe blaadje ‘lieve Else’. Hij hoeft niet meer te schrijven ‘lieve Else en
Johann’. Nu is Johann dood. Karl heeft hem nooit gekend. Hij was een jaar oud.
Geboren in Keulen op 20 september 1942; het jaar onzes heren 1942, een
wanhoopsjaar dat hij het liefst uit de takeling van zijn gedachten jaagt. Toen was hij
in Vlaanderen. Heydrich glimlacht weemoedig: toen was ik in Vlaanderen en ik
leerde er luisteren naar het water, naar de wind in het rijpe koren en naar de val van
bladeren als het goud van de populieren en van de eiken rijp in de takken hing. Hij
laat zijn hand het wiekje van de lamp nog lager draaien. Zo wordt de hele kamer
waar hij zit donkerder en toch ook zuiverder voor hem. Hij ziet de flessen en de
stenen potten van Signor Rossi, de apotheker, glazen, flessen, kolven, potten achter
glimmende glazen panelen op donkerhouten planken. Signor Rossi slaapt. Soms
hoort Karl tot beneden het kreunen van het bed in de kamer juist boven het enge
winkeltje, het geïmproviseerde winkeltje van Signor Rossi, een hokje waar het altijd
riekt naar ether en kaneel en was en kruiden waarvan geen mens de werkelijke namen
kent.
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Rossi slaapt nooit rustig, denkt Karl. Rossi houdt het met Mussolini. Daarom slaapt
hij zo onrustig. Iedereen hier is tegen hem gekant, tegen hem en Mussolini en il
fascismo en Hitler en de Duitsers. Ook tegen mij, denkt Karl en hij mijmert: hoe
anders was het in Vlaanderen, waar hij als kind aan huis leefde bij een schoenmaker
en werkte in een schrijnwerkerij bij Emiel. Daar heeft hij voor het eerst van Johann
gehoord. Hij heeft gejubeld en met de schoenmaker en diens vriend, een onderwijzer,
een Emiel ook, twee flessen rijnse gedronken, oude goede rijnse uit Winkel am Rhein.
Maar in augustus van het volgende jaar bereikte hem dat misdadige nieuws. Van
zodra hij de brief had bevoeld en het adres had gelezen in zo haastige, zo zorgeloze
krabbels, had hij het geweten. Er was iets ergs gebeurd. Hij had gedacht aan de grote
zwermen bommenwerpers die over de Vlaamse dorpen oostwaarts waren getogen.
De schoenmaker had opgemerkt dat het nu zeer moeilijk moest zijn om in Duitsland
te leven. Hij had de schoenmaker verzocht te vertellen wat er in zijn kranten stond
en wat hij bij gelegenheid had kunnen vernemen, misschien langs de radio om, langs
de B.B.C., maar de schoenmaker had zeer veel steden genoemd: Koblenz en München
en Hamburg en Bremen en Berlin. Elke dag nieuwe namen. Over Köln echter zweeg
hij. Köln kwam ogenschijnlijk nimmer in het nieuws. Daar woonden Else en Johann.
Op een dag had Karl zelf de krant ingekeken. Hij had gelezen tot hij de naam Keulen
vond en dan gepoogd te begrijpen. De jongste zoon van de schoenmaker, Jan, moest
vertellen wat er stond. De knaap, een vinger onder het gedrukte regeltje, sprak over
honderden en nog eens honderden ton bommen die door misdadigers over de argeloze
onschuldige burgers van de stad Keulen werden uitgestort en daar... Hij las veel
meer, haat en wrok en bitterheid en Karl dankte. Zo was het goed, zei hij. Toen werd
die brief gebracht met dat akelige handschrift. Hij had het geweten. De brief bracht
enkel bevestiging van vermoedens: ‘wij moesten elke dag en elke nacht opnieuw
van boven naar beneden rennen, naar de schuilkelders. Soms was het bitter koud,
soms regende het en dan kon het zo kil zijn, Karl, dat weet je zelf ook wel. Ik heb
mijn best gedaan om Johann te beschermen. Maar hij werd ziek en nu is hij dood.
Entschuldige, Karl...’ Verontschuldig mij, schreef ze. Hij wist toch zelf ook dat haar
geen schuld trof! Zij kon het niet helpen dat de vervloekte oorlog over Europa sprong
de avond van hun huwelijksdag.
Toen hadden zij gehoopt en gepland, bemind en gelachen en stil naast elkaar
gezeten. Nog dezelfde dag was alle stilte uit. Nog dezelfde
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dag brak de marsmuziek over hen open en hij moest oprukken, altijd maar oprukken,
Polen en Kreta en Scandinavië en België en nu...
‘Hier zit ik alleen’, schrijft hij en vindt opeens geen woorden meer die hij zonder
aarzelen kan neerschrijven. Dat het zo goed is alleen te zijn, kan hij haar niet schrijven,
en dat hij wellicht liever te Riccina is dan in het brandende en van fosfor stinkende
Keulen en dat het weldra toch zal losbarsten en dat het uit zal zijn met de rust en het
veilige bevredigende landschap van dit kleine nest in de bergen; dat alles kan hij niet
bekennen. Zij is zonder dat alles reeds bang genoeg. Dat de Amerikanen oprukken
zal zij wel niet weten. Ik schrijf het haar niet, denkt hij, en ik schrijf niet over de
moorddadige praktijken van de partizanen. Zij weet genoeg wat ellende is.
‘Ik heb het licht van de petroleumlamp zo klein ingesteld, lieve, dat ik nauwelijks
kan lezen wat ik schrijf. Het gaat me op deze manier veel beter af. Zo voel ik me
dichter bij jou want de muren van de kamer wijken steeds verder in de duisternis. Ik
zie bokalen en stenen potten zachtjes glimmen en dat doet vertrouwder aan. Misschien
komt dat door het feit dat ik niet kan lezen wat erop geschreven staat. Het heeft nog
een ander voordeel: met die pit zo laag gedraaid kan ik naar buiten turen en niemand
kan mij van buiten-uit zien zitten. Er lopen geen mensen op straat. Hoe zouden ze?
Waarom zouden ze? Het is een klein nest dit Riccina en wie er woont blijft 's nachts
het liefst binnenshuis tenzij hij dievelings een zaakje moet verrichten. Wie dat wil
blijft in de bergen. De enige die ik zie heet Giulietta. Iedereen kent haar; iedereen
weet hoe ze heet. Ze is erg oud, Else, en lelijk met hangende borsten en een buik die
schokt bij elke stap. Ik zie haar iedere dag. Zij is altijd op stap of ergens in een
deuropening aan de praat. Ze praat hoog en luid. Vreemd, maar je hebt altijd de
indruk dat ze niet praat om zichzelf te horen, dat ze best weet wat ze zegt. Weet jij
wat het betekent als een oude Italiaanse hoog en luid gebbert? Haar schelle stem doet
me denken aan mijn tante. Nu weet ik dat je lacht, maar wat ik schrijf is de waarheid.
Ik moet me inspannen om het allemaal zuiver te zeggen, want de laatste dagen blijf
ik moe. Het betert nooit. We leven in spanning. Iedereen hier leeft in spanning. Ik
hoor Signor Rossi, de apotheker die net boven mijn hoofd te bed ligt, zich met
regelmatige tussenpozen van de ene zij op de andere gooien. Er zit een veer los in
zijn bed. Ze zingt bij iedere tweede stoot. Rossi houdt het met Mussolini en dat
begrijp ik niet. Maar hij is koppig en krenterig ook. Gelukkig dat ik hier over een
volmacht beschik en de mannen kan geven wat ze nodig hebben. Je hebt zeker
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nooit gedacht dat ik nog voor apotheker zou spelen. Ik krijg betrekkelijk veel te doen,
hoor. De voorbije week hebben we hier ook nog een paar adders doodgeschoten. Ik
wist niet dat zoiets bestond in ons Europa. Rossi beweert dat ze helemaal niet giftig
zijn. Wij vertrouwen het niet. Weet je, in Vlaanderen had ik het toch beter. Daar
voelde ik me thuis. Hier is niemand thuis. De mensen staren ons allemaal aan met
onveranderlijke achterdocht. Ik vrees dat er vroeg of laat een ongeluk gebeurt. Bijna
iedere dag moet een patrouille van ons de bergen in. Elke dag hoor je ze daarboven
schieten. Ik ga niet, wees maar gerust. Ik hoef niet. Onze luitenant heeft me bevolen
hier te blijven en te helpen als de nood aan de man komt. Toch zou ik graag eens
daarboven zijn en ver, heel ver kijken, noordwaarts. Misschien zie ik Zwitserland
wel en dan weet ik dat jij daarachter woont en leeft en wacht...’
Iemand tikt op de deur. Heydrich houdt zich stil, schuift de pen heel voorzichtig
langs de inktpot, legt zijn schrijfblok verder, draait de wiek nog wat lager, zo laag
dat ze bij het minste tochtje haar vlammetje kan verliezen en luistert naar het getik
dat herneemt. Het is net een potlood of een spijker. Ik zal weggaan, overweegt
Heydrich. Hij staat recht en gaat in een hoek van de kamer staan waar niemand hem
van de straat af kan zien. Er zit geen sleutel op de deur, merkt hij verrast. Ze kunnen
me zien door het sleutelgat. Hij overweegt even of hij niet beter onmiddellijk achter
de deur zou gaan staan. Wat zei de luitenant: een salvo door zo'n rotdeurtje heen en
je bent er geweest. Heydrich hurkt in de hoek en wacht. Opeens vlekt een schaduw
op het venster. Iemand zal voorbijgaan of dààr komen kijken. Maar mij zullen ze
niet zien. Het geeft hem een gevoel van veiligheid, een vreemde verstillende rust. Ik
heb een revolver, moedigt hij zichzelf aan. Meteen tast zijn hand naar de heup waar
hij het wapen draagt. Een Obergefreiter in dienst heeft dat recht, Heydrich! Dan neem
ik er een, luitenant.
Signor Rossi! Iemand buiten fluistert de naam. Heydrich antwoordt niet en Rossi
slaapt, snurkt. Hij drinkt elke avond wijn om vast te slapen. Beter dan pillen, grijnst
hij. Van zodra hij ingedommeld is kan een kanonschot hem niet wakker krijgen, niet
tot de late ochtend. Signor Rossi!
Karl kijkt gespannen toe. De schaduw is een mens geworden, een zwaarlijvig
mens. Nu buigt de gestalte voorover. Een vrouw. Ze draagt een hoofddoek. Giulietta,
denkt Karl, en meteen keert de rust terug. Hij gaat rechtop staan. Als Giulietta opnieuw
‘signor Rossi’ fluistert,
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zegt hij heel stilletjes ‘stil zijn, ssst!’ Giulietta schrikt. Zij trekt zich terug. Of gaat
ze nu naar de deur? Ik moet oppassen, denkt Karl. Als ik de deur open word ik een
schietschijf en ik ken haar niet genoeg om te weten of zij daarboven in de bergen
geen man heeft of een zoon. Giulietta, zegt hij.
Ben jij het, Rossi?
Rossi slaapt, Giulietta. Maar kan ik je helpen?
Wie ben jij?
Heydrich, zegt hij, de Duitser. Maar wat doet het ertoe? Heb je iets nodig?
Ze zwijgt. Misschien loopt ze nu door, denkt Karl, omdat ze vreest dat ik haar
alles zal weigeren of omdat haar vraag weer zo'n vuiligheidje betreft waar wij Duitsers
best geen lucht van krijgen.
Giulietta, herneemt hij en het klinkt opeens zo luid dat hij vreest Rossi te hebben
gewekt. Buiten klinken stappen. Boven kreunt een venster. Dan roept Rossi in de
straat wat dat moet aan zijn huis, zo laat in de nacht en dat hij de carabinieri zal
roepen. Hij lacht als hij Giulietta hoort zeggen: ‘Niks te carabinieri, apothekertje. Ik
wil ontsmetting en verband; gaas verdomme. Mijn broer heeft vandaag een houw in
zijn poot gekregen. Bomen geveld en een schampslag. Kom eraf, ouwe knikker.’
Het venster boven wordt kreunend dichtgeduwd. Rossi scharrelt rond. Hij durft
geen licht maken, denkt Karl. Hij weet dat het verboden is en hij doet niets, helemaal
niets wat niet mag. Gevaarlijk is het anders ook wel. Je wordt een schietschijf.
Dan stommelt Rossi de trappen af. Hij staart slaperig rond en houdt een kaars voor
zich uit. Karl glimlacht. Hij is bang, denkt hij. Hij weet nu wie er voor de deur staat
en hij vreest een weerwraak. Maar waarom?
Rossi gaat naar de deur. Als hij ze opent na de twee grendels bruusk achteruit te
hebben gegooid, houdt de apotheker zijn linkerhand beschuttend voor de vlam.
De stommeling, denkt Karl. Als ze nu schieten, kunnen ze hun doel niet missen.
Hij ziet hoe Rossi de kaars precies ter hoogte van zijn borst houdt zoals iedereen die
onbedacht een kaars ronddraagt. Waarom doen wij dat, vraagt Heydrich zich af. Als
ze nu schieten - zie hoe dat vlammetje bleek zijn kin likt en zijn keel - dan hebben
ze hem meteen.
Maar ze schieten niet. Giulietta haast zich naar binnen. Ze hijgt. Haar ogen staan
wild en hard. Rossi vermaant haar dat ze kalm moet
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zijn. Je hart verdraagt zo'n geweld niet, meisje, zegt hij, maar ze luistert maar half.
Ze vervloekt haar hart en ze zegt dat het al meer te verduren kreeg dan zo'n paar
honderd meter lopen en zich een kwartier opwinden voor een apotheker die bezopen
in zijn nest ligt en niet wil opendoen voor een eerbaar mens. Ze spuwt er inderhaast
nog een brutaliteit achterop waarin ze haar hart met haar achterste vergelijkt en
Heydrich hoort hoe Rossi grinnikt. Signor Rossi is vrijgezel. Hij is een vuilikje dat
om de veertien dagen naar de stad rijdt, om de veertien dagen en steeds vertrekkend
op hetzelfde uur. Als hij weerkeert in het dorp rieken zijn haren en zijn kleren en
zijn handen. Zo fel rieken ze dat een handdruk sporen laat op de huid van Heydrich,
misselijk makende sporen van goedkoop parfum en god weet wat voor tuig.
Wat wil je Giulietta?
Verband, zegt ze, en ontsmettingsmiddel.
Waarom?
Heydrich ziet Giulietta tersluiks in zijn richting gluren. Dan zegt ze: ‘Voor
Francesco, mijn broer. Hij heeft zich in zijn poot gehouwen, deze namiddag, en nu
ligt hij thuis te janken. Mannen kunnen niets verduren. Ik zal zijn poot ontsmetten
en verbinden. Anders slaat het vuur erin en dan gaat hij de hoek om. Dat weet jij
ook, Rossi.’
Rossi knikt en haalt een pakje verband, een miezerig pakje en een klein flesje
jodiumtinctuur. Voilà, zegt hij. Voor een schampslag in je broer zijn poot volstaat
dat wel.
Giulietta bekijkt het pakje. Ze kijkt verwonderd op, duwt even op het verband,
staart dan naar het flesje en opeens vraagt zij of Rossi denkt dat de poot van haar
broer maar zo dik is als een spijker? Ze zegt het met schunnigheden tussendoor en
Rossi grinnikt. Hij denkt helemaal niets, sputtert hij. Hij hoeft ook niets te denken.
Overigens, het is nacht, meid en je weet best dat ik des nachts niets, maar helemaal
niets mag afleveren, aan niemand. Daarvoor moet hij zorgen, zegt Rossi en hij wijst
naar Heydrich die nog steeds even vrolijkverbaasd erbij staat. Overigens, meid, als
ik je zeg dat dit volstaat om een been te verbinden waar een schampslag inzit, dan
is dat ook waar. Dertig jaar ben ik hier apotheker en ik weet wat ik zeg. Vooruit! Ik
wil slapen.
De deur waait open. Heydrich wil ze sluiten. Als hij in de deuropening komt, ziet
hij hoe de maan als gele etter over de bergen hangt. Hij stapt in de straat. Nu mag
het. Nu is het al helder op het marktplein en in alle belendende straten. Niemand zal
iets ondernemen. Als Rossi
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haar geen lapje meer wil geven dan kan ik het nog, denkt hij opeens.
Wanneer Giulietta het huis van de apotheker verlaat, roept Heydrich naar binnen:
‘Niet sluiten, signor Rossi, ik kom dadelijk!’
Rossi sloft weg, naar de trap toe en dan treuzelend naar boven.
Als Heydrich Giulietta staande houdt, schrikt ze terug en wil gaan lopen. Niet
bang zijn, zegt Karl stil. Heeft die moffenvriend (waarom zeg ik dat meteen, waarom
zeg ik het bitter en snijdend), heeft hij je niet genoeg gegeven om... om die wonde
van de bijl te ontsmetten? Giulietta knikt: Rossi weet wat hij doet.
Toon eens wat hij je gaf.
Ze biedt hem het pakje aan. Angst fladdert wild in haar ogen. Heydrich ziet haar
boezem zwoegen en denkt: in de bergen durven ze alles, maar wanneer ze voor je
staan, open en bloot vlak voor je, dan zijn ze net zo bang als iedereen.
Dat is niet genoeg, zegt hij. Overigens, daar moet ook watte bij en voor... zo'n
wonde een flink pak watte. Hij glimlacht als hij haar in het nauw gedreven ziet. Zeg
aan Francesco, Giulietta, dat de tedesco je er nog een paar pakjes bijgegeven heeft
of beter, zeg hem niets maar kom mee.
Zij volgt gedwee.
Getweeën stappen ze de winkel binnen. Heydrich haalt uit een lade nog twee pakjes
verband en een pak watten; dan vult hij een grotere fles met jodium en zegt voilàà,
de stem van Rossi nabootsend. Als Giulietta hem fluisterend dankt en zijn handen
grijpt om ze vlug weer los te laten en dankjewel te stotteren, glimlacht hij: ‘Niks te
danken, vrouw, en als je meer nodig hebt, dan kom je maar. Akkoord?’
Ze knikt en loopt buiten. Hij hoort haar stappen kletteren in de straat en denkt: ik
wilde zeggen: ik ben ook een mens, wij zijn allemaal mensen en ik deed het niet. Ik
zweeg en ik weet niet waarom. Maar als zij thuiskomt bij die Francesco, zal ze weer
staan hijgen en ze zal niet in staat zijn die wonde - een kogelwonde natuurlijk, want
vanochtend werd er flink geschoten in de bergen - die wonde te verzorgen.
Van zodra Giulietta het marktplein voorbij is, sluit Karl Heydrich de deur. Hij
gaat weer zitten achter het kreupele tafeltje en terwijl hij het begin van de brief nog
eens leest en het vlammetje van de lamp hoger draait neemt hij zijn pen en schrijft:
‘Giulietta kwam hierheen. Had ik niet kunnen vermoeden. Ze had verband nodig.
Ook ontsmettingsmiddelen voor een zekere Francesco die een schampslag in zijn
been had opgelopen. Ik denk dat zij dat
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alles haalt voor de partizanen. Vandaag werd er geschoten in de bergen. Ik heb haar
alles gegeven. Ik kan het niet weigeren. Ik weet niet waarom, Else, maar als ik denk
aan wat er bij ons gebeurt - en wat niet zou hoeven te bestaan als wij er hier mee
ophielden - als ik eraan denk dat we allemaal zulke kleine onnozele mensjes zijn,
dan... Denk je dat dit louter sentimentaliteit is, niets dan romantiek van een dwaas
die zijn kop riskeert om... Ja, waarom eigenlijk?’

2.
Aan de overkant van de bergweg staat een eenzame oleander te pronken met zijn
eerste bloem. Aan zijn wortels groeit een kruid dat zo welig bloeit dat de bloesems,
allemaal helgeel, één dik tapijt vormen. Tussenin zit hier en daar een bloedrode kop.
Ken jij die bloemen, vraagt Karl aan Erich, zijn naaste gezel op de helling, een
timmerman uit Euskirchen, een magere bijziende jongen met een stalen brilletje dat
zijn smalle gezicht als het ware achter tralies zet, tralies met daarachter, ver daarachter,
diepe grote angstige ogen.
Wat schelen mij bloemen. Welke bedoel je?
Die gele en de rode onder de oleander.
Is dat een oleander?
Ja. Maar de andere.
Geen idee van, Karl. Heus. Ik denk aan de andere die we beter kennen en straks
krijgen.
Ze zwijgen en staren weer zwijgend over de weg, nu eens omlaag, dan weer
omhoog. Boven, tegen de top van de berg ligt een dorp. Beneden ligt het andere, het
hunne, het dorp van Signor Rossi.
God weet wat daar is gebeurd, denkt Heydrich. God mag weten wat met Rossi is
gebeurd. Vluchten kon hij niet. Toen wij aftrokken hokte hij nog in zijn huis, in het
achterhuis, tussen knoflook en kruiden die niemand kent. Hij hurkte er in een hoek.
Nee, met ons meetrekken mocht hij niet. Wij kunnen ons niet compromitteren, signor
Rossi. Wij zijn soldaten. Anders moesten we een wagen meisjes ook meenemen. Ze
hadden gelachen toen Rossi in zijn wanhoop schreeuwde dat hij toch ook soldaat
was, soldaat van de Duce en dus ook soldaat van de Führer. Waarom hadden ze
gelachen, Hans en Joseph en Friedrich en zelfs Erich, de wezel en al de anderen.
Waren zij niet bang? Misschien nog meer dan de apotheker. Misschien hadden ze
het allemaal in hun broek. Maar ze zetten een grote muil op. Ze lachten
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en liepen weg, naar de anderen toe. Achteraf klonken schoten in het dorp. Friedrich
smaalde: ‘Daar hebben ze de mannetjes vast, Hans. Ze hebben ze vast, jongen.’
Waartoe?
We liggen hier sinds uren, denkt Karl. We moeten wachten. Bevel: Wachten!
Waarop? Waarom? Voor hoelang nog? Straks zullen ze komen, van zodra ze hun
eerste woede bekoeld hebben in het dorp, van zodra ze Rossi vermoord hebben en
de oude boer die verderop woont tegen de beek, de loense. Ze zullen komen en dan
nemen ze ons onder vuur. Zoveel is zeker dat ze voldoende wapens en munitie hebben.
Zou Giulietta erbij zijn? Hier vechten de vrouwen met een nog heftiger verbetenheid
dan de mannen. Zou zij erbij zijn?
Opeens weet Karl het, zo zeker, zo stellig, dat Giulietta erbij zal zijn en die andere,
Maria, die jonge, slanke zwarte met haar hete ogen. Hans noemt ze de loopse.
Ze zullen hun wijven voorop zenden, Hans.
Laat ze zenden, gromt Hans en hij mompelt een schunnigheid. Hij kent alle
vrouwen van het dorp. Bij de ene heeft hij geslapen en de andere heeft hij afgedreigd.
Als ze hun vrouwen voorop zenden, zullen er zeker enkele zijn die zich aan hem
zullen wreken, jongere vrouwen maar ook oudere, moeders en god weet welke wijven.
En Giulietta zal erbij zijn.
In het dal klinkt een geweerschot. Hans grinnikt. Dichterbij weerklinkt een tweede
en meteen giert een kogel boven hen door de blaren. Dan weer een schot en weer
een kogel en opeens vliegen ze dicht als de hagel. Als Karl zijn gezel aankijkt gromt
deze: het spel begint. Karl knikt slechts, zich dieper bergend achter zijn
machinegeweer.
Zorg jij voor de kogelbanden?
Hans knikt instemmend.
Ze komen van het dal.
Ja. Ze zullen er gauw zijn.
Zie jij iets, Hans? Zie jij iets bij de bocht onder die donkere struik.
Hans tuurt en knikt. Ze zijn er, zegt hij. Vooruit man!
Dan schiet Karl, salvo na salvo. Hij maait tot de struik niet meer bestaat en menige
struik ernaast evenmin. Iemand gebiedt hem op te houden. Ben je verdomme belazerd,
sist een stem. Je schiet de keien uit het wegdek en verder niks.
Karl kijkt over zijn schouder en ziet de luitenant. Er zit modder in zijn gezicht.
Karl grijnst.
Ophouden Heydrich, beveelt de luitenant. We moeten de weg over.
Hans schudt ontkennend het hoofd. Gaat onmogelijk, luitenant, zegt
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hij. Ze liggen in die bocht. Ze schieten ons één voor één tegen de vlakte. Dat is
gewoon zelfmoord.
We moeten erover, snauwt de luitenant, anders omsingelen ze ons en dan is alles
verloren. Dan hebben ze ginder een muur voor ons klaar. Hij wijst naar beneden.
Nou dan moeten we maar, gromt Hans en haalt de schouders op. Maar ik zie er
geen goed in.
Iemand blijft hier achter het ene machinegeweer. Waar is het andere? Waar is dat
andere machinegeweer gebleven, vraagt de luitenant plots. Hogerop zegt Hans. Van
hieruit kan je het niet zien.
Ik zoek het. Jullie wachten tot ik de mannen naar hier heb gebracht. Dan moet
Karl ons dekken terwijl wij naar de overkant rennen. We stellen er het tweede wapen
op en dan krijgt hij de kans.
Karl knikt stom. Nu komt het, schiet het door zijn gedachten. Nu komt het. Hij
denkt aan Else en de brief die hij gisteren schreef met de onnozele verzuchting: ik
zou willen op die hoogte zijn. Nu ben ik er, verwijt hij zichzelf. Ik zal er blijven,
denkt hij terwijl hij het machinegeweer klaar zet voor de salvo's die de anderen
moeten dekken.
Het duurt niet lang of Karl hoort struiken ritselen achter hem, dieper op de helling.
Het kraken van twijgen en takken en het schuren van lichamen wordt steeds
duidelijker. Karl zegt: de onzen, en Hans die dichterbij kruipt geeft met een hoofdruk
te kennen dat ‘ze’ daar zijn, achter hen.
Iets gezien?, wil de luitenant weten.
Voorheen wel, zegt Karl. Daar bij die struik. Maar hij ligt er gemaaid. Laat iemand
van hogerop ook eens schieten, maar dan uit een goede dekking. Misschien leren we
zo waar die wolven hokken.
Fritz, een pijnlijk jonge Gefreiter, sluipt de helling op tot achter een zware
boomstam. Dan schiet hij naar beneden, laadt en schiet weer. Bijna onmiddellijk
volgt antwoord.
Die ezels, grinnikt Hans en hij lacht omdat de luitenant bevel geeft te vuren, zoveel
en zo snel als mogelijk is.
Karl schiet tot het wapen gloeit. Aan de andere kant zwijgen de geweren. Nu
stormen de mannen over de weg, één voor één. Sommigen rennen zo haastig dat ze
struikelen net of ze geschoten zijn. Nu en dan valt er een hals over kop van de berm
in de duisternis aan de andere kant van de weg. Dan zijn ze over, allemaal.
Nu is het mijn beurt, denkt Karl. Nu komt het. God, als ze maar klaar staan met
het machinegeweer. Hij telt: een, twee, drie, vier... telt tot honderd, terwijl hij hogerop
kruipt tot aan de boomstam waar
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Fritz heeft gelegen. Fritz is een schoolknaap, denkt hij. Wat doen schoolknapen in
een oorlog, in zo'n rotzooi. Opeens, alsof een veer in hem is losgesprongen, zo
onverwacht wipt hij de weg op, rent, en luistert niet naar de geweren die aanslaan,
vijf, zes, meer schoten. Hij rent blindelings. Hij weet dat de weg hier heel wat breder
ligt dan beneden. Nu vervloekt hij zichzelf dat hij te weinig aandacht aan dit verschil
heeft geschonken. Het machinegeweer dat aan de andere kant moest staan, moest
schieten en dekking bezorgen, zwijgt. De smeerlappen, denkt Karl en rent maar door,
de godvergeten smeerlappen. Dan stuikt hij door de knieën. Als ze nu blijven schieten,
wordt hij door hun kogels gemalen. Van beneden moeten ze hem op de bleke weg
zien liggen als een zwart hoopje.
Maar ze schieten niet. Niemand schiet. Hij durft niet roepen. Misschien wanen ze
mij dood. Hij durft niet bewegen. Ze hebben me in de benen geraakt, denkt hij.
Misschien kan ik mijn benen niet eens bewegen. Hij probeert een voet en dan de
andere. Als hij slaagt, zucht hij opgelucht. Beide voeten roeren in het stof van de
weg. Zo erg is het niet.
In het struikgewas aan de overkant van de weg ritselt een snelle beweging. Dan
scheert heel laag een vogel weg. Uit de hoek van de partisanen spat een geweerschot.
Dan nog een. Maar de vogel is weg en de geweren zwijgen weer.
Ik zal doodbloeden. Ik lig hier dood te bloeden en de anderen hebben mij in de
steek gelaten. Misschien hebben ze mijn naam al geschrapt. Een van hen heeft al het
verdomde ‘het is jammer’ uitgesproken. Als ze nu ergens rustig liggen en zich veilig
weten en alle gevaar geweken achten, zijn ze aan het vertellen wat mij is overkomen.
Geen van hen weet het. Hoe kunnen zij het weten. Of hebben ze zelf nog geen rust?
Lopen ze daar zoals het hoort: met de angst als een harde spijker in hun lijf, met
woede en dat razend makende gevoel niet te kunnen toeslaan, meedogenloos toeslaan
en het de partizanen betaald te zetten. Ergens wordt weer geschoten.
Ik mag mijn hoofd niet oprichten, denkt Karl. Ginds ligt er een te loeren. Zo moet
het. Ik zal wachten. Zijn vingers liggen voor zijn aangezicht te spelen in het zand,
lichte schaduwkringetjes trekken en dan voorzichtig, zo voorzichtig ze wegstrelen.
Hoe lang hij op de weg ligt weet Heydrich niet. Eerst heeft hij gevreesd dat het
bloedverlies hem zo ver zou brengen dat hij opeens zou wegglijden in de duisternis
waarachter de dood te wachten staat. Maar het gebeurt niet. Hij hoort een krekel
sjirpen. Thuis, in Köln,
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heeft hij ooit een toneelstuk meegemaakt, met zijn vader achter de schermen, een
pracht van een stuk, zijn eerste. Vader had de schermen ontworpen. Een vreemd stuk
dat in Spanje speelde. Er sjirpten krekels als de dame met het lange zwarte haar de
treurzang voor haar dode geliefde zong. Nu ook sjirpen de krekels. Heydrich ziet dat
het straks weer avond wordt. Hij luistert naar de wind die killer streelt, maar zo
doorzichtig met een prille huiver. Zou het waar zijn wat Rossi beweerde dat de
varkens de wind kunnen zien en de honden de dood ruiken en dat uilen de schaduw
van de dood ontwaren? Deze wind is jong, denkt hij. De wind is een schoolknaap
op een ochtendweg tussen ochtendakkers, tussen wijngaarden met fris loof. Of is het
al ochtend, vraagt hij zich plots af en de gedachte dat hij zozeer de tijd verkeerd
begrepen kan hebben, geeft hem een schok. Heb ik geslapen? Dan hoort hij ver in
de bergen een hoorn. Elke avond al heeft de hoorn getoet met de stem van een
vermoeid kalf, klaaglijk en te ijl. Waarom toette hij? Heydrich pijnigt zijn geest. Zijn
hand streelt het zand en gaat dan zoeken in zijn tuniek waar het horloge steekt dat
zijn vader hem destijds heeft geschonken toen ze te Dantzig logeerden, zijn vader
Theatermeister Justus Heydrich. Ik word nooit Theatermeister, denkt Karl en glimlacht
meewarig. Ik zal meubelen maken en misschien vliegtuigmodellen snijden voor de
kinderen uit de buurt en de kinderen uit de familie. Zullen zij mijn modellen nog
willen? Meer dan dit knutselen hebben ze mij niet geleerd, dit knutselen en schieten
en bang zijn en zo over en weer: bang zijn zodat je schiet en schieten tot je opeens
als verlamd achter je wapen ligt. Ze hebben me toch te veel geleerd.
Heydrich denkt aan alles. Eigenlijk scharrelt hij rond in zijn herinneringen als een
kind in een pas ontdekte doos prentkaarten van her en der, kaarten met lieve groeten
met kusjes, met herinneringen, met Else, en Johann die hij nooit heeft gezien - hoe
voelt zo'n boreling aan? - maar die hij toch kent, met Johann uit Vlaanderen die ze
Jan noemden of de wittekop, en met Lode die zo graag tekende of zat te luisteren of
te dromen, met de schoenmaker die al evenmin in de oorlog en zijn gelukkige afloop
geloofde, alleen in zijn volk waarvoor hij zich inspande; met de schoenmakersvrouw
die stil was en bevreesd en vol medelijden en - hoe vreemd was dat - ook vol
achterdocht.
Karl geniet van dit scharrelen. Hij vergeet er de kwelling van het wachten bij.
Eenmaal moet er iemand komen, of de onzen, of de anderen. Dan schieten de laatsten
me dood of nemen de onzen mij

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

14
mee. Er zit niets anders op. Wat zou Else nu doen? En de schoenmaker...?
Hij schrikt op uit zijn gemijmer. Hoger op de weg gromt een wagen. Het moet een
hele zware zijn, denkt Karl, wellicht een munitiewagen. Voorzichtig wendt hij het
hoofd naar de hoogte. In het oosten donkert de lucht met zwarte banken achter de
hoogste bergtoppen. Ik moet naar de kant van de weg kruipen, zegt hij zichzelf voor.
Ik moet naar de kant van de weg. Anders rijden ze over mij heen. Maar de weg is
breed. Terwijl hij de beste kansen onderzoekt: blijven waar hij ligt voor het geval de
schutter nog steeds op hem loert of wegkruipen en alles riskeren om aan de wielen
van de wagen te ontsnappen, duikt het voertuig op, een grote lastwagen zonder
dekzeil. Drie mannen zitten vooraan. Weldra herkent Karl Benvenuto waarvan het
dorp beweert dat hij sinds jaren gezocht wordt voor diefstal en poging tot moord.
Benvenuto is een grote, grove kerel met een pokdalig vierkant gezicht en een zware
zwarte snor. Naast hem zit Marcellino. Waarom noemen ze hem Marcellino? De
kerel is groter dan ik, denkt Karl. Omdat hij zo jong is of er zo jong uit ziet?
Er steekt een geweerloop boven het instrumentenbord, vlak voor de borst van
Marcellino. De kerel houdt het wapen in de aanslag, zo tussen de knieën
schietensgereed, denkt Karl. Meteen ziet hij dat het drietal - de derde zal wel een
vreemdeling zijn - hem heeft opgemerkt. Benvenuto heft een revolver boven het
instrumentenbord. Er zit geen windscherm meer op de wagen. Waar hebben ze die
gehaald? En Benvenuto? Sinds wanneer is hij terug in dit nest? Zou het waar zijn
dat zijn broer priester is te Milaan?
Hij zal afdrukken van zodra hij in mij een Duitser heeft herkend, vreest Karl en
hij wacht met ingehouden adem op het schot dat niet komt. Zijn lichaam krimpt als
in verweer. Hij kan niet weg. Ik moet liggen, stil liggen, vermaant hij zichzelf.
Doodstil. Misschien rijden ze door. Misschien houden ze me voor dood.
Dan houdt de wagen stil. Karl hoort de mannen vloeken. Bevelen worden
geschreeuwd. Achteraan in de laadbak wordt in het Duits gevloekt. Karl herkent de
stem van Hans en hij hoort andere stemmen, Duitse stemmen. Ze hebben ze, denkt
hij. Nu is alles toch verloren. Nu gaat het dalwaarts, naar de rest van de operette...
Aufstehen! schreeuwt iemand.
Karl wendt het hoofd en staart in het grijnzende gezicht van Benvenuto. Dan schudt
hij langzaam het hoofd, wijst op zijn benen en zegt dat het niet kan. Benvenuto neemt
het machinegeweer dat achter
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Karl op de weg ligt en draagt het naar de wagen. Dan nadert een onbekende, nadert
langzaam, handen in de zakken, één hand in de broekzak en de andere... Waar is de
andere hand? De onbekende staart met harde ogen en beveelt opeens Marcellino te
helpen. Hij buigt en grijpt Karl onder de rechteroksel, Marcellino moet hem onder
de linker grijpen. Daar! zegt de man en het klinkt helemaal niet hard, niet zo hard
als de zwarte ogen staan.
Getweeën dragen ze Karl naar de auto. Hij wordt er tussen de anderen gelegd.
Karl grijnslacht als hij ze herkent: Hans en Erich en Joseph en Franz en Fritz, de
schoolknaap. Het zweet staat onder Fritz z'n neus en boven op dat smalle bleke
bruggetje van zijn neus en hij slikt met een pijnlijke keel en wil groeten maar vraagt:
‘Is het erg, Karl?’, en Karl glimlacht: ‘Nee Fritzi, nee joch, helemaal niet’. Dan staart
hij de mannen één voor één aan, ook de luitenant en de schaduwen van hun groep.
Hij zegt ‘So sind wir alle da.’ Als de wonden in zijn benen beginnen te schroeien,
sluit hij de ogen en grinnikt tot Fritzi die vraagt of hij kan helpen, ‘nee joch, alleen
een paar olijfjes gingen aan mijn schenen voorbij. Straks kan je helpen, beneden.’
Wanneer de wagen met een plotselinge schok start, wordt Karl tegen de wand van
de laadbak geworpen. Een felle pijn springt als een bliksem door zijn lijf. Dan is het
uit.
De wagen wringt zich langs de versmallende weg naar beneden. Vooraan in de
ruime cabine wordt gepraat en gevloekt en soms gelachen.
De gevangenen zwijgen.

3.
Als Karl Heydrich bijkomt, dringt het langzaam tot hem door waar hij zich bevindt.
Je hebt niet geslapen, zegt de luitenant. De smeerlappen! Je weet toch waar je ligt?
Ze hebben met een ruk de vrachtauto gestart en toen werd jij met geweld tegen de
wand geworpen. Je lag bewusteloos. Kan jij je benen bewegen?
Karl probeert het. Niet te best, zegt hij.
En je voeten, wil luitenant Bindinger weten. Hij kijkt bezorgd. Bindinger keek
altijd bezorgd, zolang Karl hem kent. Bindinger is Vertreter ergens in München. Hij
is geen nazi. Daarom mag hij Karl wel. Daarom ook bejegent Hans hem koel,
afwijzend en achterdochtig. Misschien is het waar wat Fritzi beweert, dat Hans al
eens heeft gezocht naar een gelegenheid om Bindinger te verklikken.
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Mijn linkerscheenbeen doet pijn, zegt Karl en hij ziet hoe Bindinger begrijpend knikt.
Ze zwijgen allemaal. Als iemand uiteindelijk vraagt - is dat Fritzi? - wat er nu zal
gebeuren, hoort Karl hoe Hans snauwt dat het hem geen bal kan schelen. Dan zakt
de stilte weer zwart in de laadbak. Vooraan wordt Italiaans gesproken met hortende
korte woorden die soms klinken als bevelen.
Hun chef is mee, zegt Bindinger na een poos.
Wiens chef? vraagt Karl.
Nou, van de partizanen.
Ken je hem?
Niemand kent die mollen, snauwt Hans.
Nee, zegt Bindinger kalm. Maar ze noemen een van hen kapitein. Ik ken geen
naam. Ze zijn voorzichtig.
Mollen zijn het, snauwt Hans.
Al de anderen ken ik wel, zegt Bindinger. Hij haalt de schouders op en verzucht:
het moest zo gebeuren. Hij schrikt zichtbaar en staart naar Hans die blijkbaar niets
heeft gehoord en onverstoorbaar (en toch grimmig en hard) zit te turen naar de
voorbijschuivende bomen en struiken.
Dan vertelt Bindinger kort en onverschillig hoe ze erin gelopen zijn. Nauwelijks
over de berm - nee, het machinegeweer hadden ze niet opgesteld. Vergeten nauwelijks over de berm waren ze naar beneden gekropen in een met struikgewas
dicht begroeide kloof. Het was een enge kuil. Daar hadden ze hun ongeluk gevonden.
We konden geen toegangsweg bestrijken. Zonder dat we het hadden verwacht, kropen
de partizanen naderbij en begonnen ons te beschieten, net toen ik een plannetje aan
het toelichten was.
Ik vraag me af, zegt Bindinger peinzend, waarom ze ons niet meteen naar de andere
wereld hebben geholpen. In die kuil vormden wij de mooiste schietschijf. Ze mikten
echter een hand boven de koppen. Toen heb ik gezegd: nou jongens, dat zal het einde
wezen. Ik ging rechtop staan. De anderen grepen me bij de benen - Bindinger staart
even op de rug van Hans -, ze wilden me naar beneden trekken. Allemaal staken we
dan onze armen in de hoogte en we kropen één voor één naar de weg. Niemand bleef
zitten. Niemand. Dat is alles.
Hij zegt het opeens zo troosteloos. Hij zegt het net als iemand die het sterven van
een vriend vertelt.
We gaan eraan, denkt Karl, en hij weet dat deze gedachte ook door het hoofd van
Bindinger speelt, de luitenant, de bevelvoerder.
Jouw schuld is het niet, zegt Karl. Hij glimlacht. Zijn aangezicht ver-
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strakt echter gauw, want niemand knikt of spreekt of beweegt maar één vinger.
Bindinger alleen zegt: danke, Heydrich. Dan buigt hij het hoofd en mijmert. Hij heeft
zijn helm nog op en zijn hoofd wiegt een zware maat op het schokken van de auto.
Het dorp, gromt Hans opeens. Als hij rechtop gaat staan, vloeken twee Italianen
die met de Duitsers samenzitten en al die tijd hebben gezwegen. Zitten, roepen ze.
Hond! roepen ze. We zullen je leren!
Hans trilt. Zijn ogen branden onder de bemodderde rand van zijn helm maar hij
gaat zitten en zwijgt.
De auto rijdt langzaam het dorp binnen over de enige grote weg, die Valente met
dit bergnest verbindt.
Alles staat nu in rep en roer. Iedereen is ter been: de vrouwen, ook Giulietta, de
kinderen, alle kinderen, jongens, meisjes en baby's op de armen van hun moeders,
ook de honden en zelfs het varken van Pietro, de halve gare. Iedere dag breekt dat
varken door zijn staldeur en rent de straat op. Nu is het er weer. Het rent op en af
met angstige kreten die soms verstillen tot donker geknor. Het rent van de ene
huizenrij naar de andere waar een kwajongen het tegen de balg schopt. Dan huilt het
scherp. Dit is een pret voor de kinderen: een angstig zwijn en Pietro die scheldend
of in zichzelf mopperend achter het beest aanrent, dan opeens liefkozingen roept
alsof het varken een meisje was en dan weer scheldt. Ze lachen, de jongens die pas
de school verlaten hebben en zich mannen heten.
Vandaag echter verstomt de pret van het varken heel gauw en ook het getreiter
met Pietro valt snel uit. Daar is de auto die ze verwacht hebben, de auto met de
mannen, de auto van het grote uur waarop ze maandenlang met ongeduld hebben
zitten wachten. Van de ouderen hebben zij gehoord wat er moest gebeuren. Nu willen
zij zo gauw het kan weten of alle voorspellingen zullen bewaarheid worden. Zij
willen horen, zien, voelen of de wagen wel geladen is. Daarom rennen zij de straat
op. Jean, wiens vader een Fransman was die destijds in de wijngaarden van Ravoli
kwam werken en er bleef, rent voorop. Hij huilt zijn vraag: ‘Hebben jullie die honden,
mannen? Hebben jullie ze allemaal?’ En hij rent maar, rent om toch zeker de eerste
te zijn bij de auto want Marcellino zit in de cabine en Marcellino is zijn vriend. Jean
heeft maar één vriend, de knappe Marcellino wiens zus Marietta heet en Jean houdt
van Marietta. Alleen Marcellino weet het. Maar hij is een hele kerel want hij heeft
het klaargespeeld om Jean bij Marietta te smokkelen in de nacht dat de eerste
bergwachter werd vermoord.
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Marcellino, schreeuwt Jean. Hij schreeuwt de naam herhaaldelijk en luid tot hij naar
adem snakkend aan de rand van de weg moet gaan staan, één hand in zijn zij gedrukt
waar het pijn doet van het snelle lopen en het huilen. Marcellino heeft hem gehoord.
Hij staat nu op de treeplank van de wagen die heel langzaam rijdt. Hij zwaait met
zijn pet en roept ‘hei, Jean! hei!’. Dan nodigt hij zijn vriend uit naast hem op de
treeplank te wippen. Er is immers plaats voor twee, voor Marcellino en Jean.
Zo rijden ze met een jubel in hun hart, een vreemde jubel die koud aandoet en
reeds vermengd is met datgene wat hen straks zal overweldigen als het feest begint,
hun feest.
Als de wagen aan het huis van Signor Rossi voorbijrijdt, spuwt Jean een klad op
de donkere schilferende deur. Rossi was de eerste die het heeft bekocht. Zijn lijkt
hangt nog op het marktplein. Straks volgen ze allemaal. Hebben jullie die honden
mee, vraagt Jean. Marcellino knikt trots: allemaal! Dan zwijgt hij benepen. Straks,
wanneer alles voorbij is wil hij meer vertellen, zal hij alles vertellen, de hele rotzooi
daarboven. Jean dringt echter aan en dan snauwt Marcellino: straks. Straks zegt hij
en stanotte, stanotte. Het klinkt nors. Het klinkt verveeld.
Hij is moe, meent Jean. Nee, hij is niet moe. Hij wil het allemaal voor zichzelf
bewaren. Dan zal hij opscheppen. Mij gunt hij geen woord. Dat durft hij niet
bekennen. Ik mag het hem niet verwijten, denkt Jean. Als ik Marcellino met zoiets
zou pesten, hoe moet het dan met Marietta?
Waar is Mariette, vraagt Marcellino opeens, terwijl hij zoekende tuurt over de hele
breedte van de straat, zo ver als hij kan kijken.
Jean haalt de schouders op. Hij kijkt in de massa en zegt: weet ik niet. Waar mag
zij toch uithangen? vraagt Marcellino verbaasd. Waar zag je haar?
Nog geen uur geleden. Ik ging naar jullie huis toe, dwars over het marktplein. Ze
zat in de kuil die je hebt gedolven opdat jullie allemaal zouden kunnen schuilen.
Misschien zit ze er nog, Marco.
Marcellino hoort het hinniken van de nijd niet. Hij glimlach. Hij zegt: zij is niet
erg dapper. Smalend kijkt hij neer op zijn vriend maar dan klopt hij met zijn vrije
hand op de rug van Jean, wil iets zeggen doch grijpt haastig een stang vast omdat de
auto met een ruk stilhoudt.
Achter het stuur zit Benvenuto te vloeken: welk spelletje ze nu weer aan het spelen
zijn?
De vreemde die de hele weg geen woord heeft gezegd beveelt: laat
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me eruit. Komaan joch, laat me eruit. Hij duwt Marcellino opzij. De knapen wippen
op de grond. Marcellino rukt zijn gordel recht, diept een muts op uit de binnenzak
van zijn tuniek en duwt ze op zijn zwarte kroeskop. Joch, zei hij. Joch. Marcellino
staart vragend zijn gezel aan. Ietwat meer naar links, zegt Jean, terwijl hij de muts
aanstaart, nog een ietsje naar links. Dan grijnzen ze en kijken naar de bak van de
vrachtauto waar ‘ze’ zitten.
Iemand beveelt de Duitsers op te staan. Ze scharrelen recht. Hier en daar stelt een
van hen een benepen vraag. De stem beveelt weer: helmen af! De gevangenen gespen
de helmen los, met gebogen hoofden en langzame vingers.
Er ligt er eentje met doorschoten poten achteraan, roept Benvenuto. Recht canaille,
schreeuwt hij. Hop allemaal! Benvenuto gaat naast de vreemde staan en kijkt
grinnikend toe hoe Erich en Fritz de gekwetste Heydrich tussen zich in nemen, zijn
ene arm over de schouder van Fritz, de andere over die van Erich. Als Benvenuto
hoort hoe de beide helpers aan Karl vragen of het zo gaat, of het zo goed is, schreeuwt
hij dat de gevangenen - het klinkt ontzettend trots - dat de gevangenen hun muil
moeten houden of dat hij ze aan flarden zal schieten. Helmen af, verdomme!
Erich gespt de helm van Karl los en gooit hem in de wagen.
Een straatbengel die heel dichtbij is gedrongen gooit een handvol drek naar de
Duitsers en een vrouw giert het uit. Dan raapt de knaap opnieuw en gooit; raapt en
gooit en drie vier andere kinderen staan hem bij. Wanneer een klad openspat op het
lijf van een der soldaten, beginnen de knapen te jubelen. Het wordt een spelletje
waarbij de mannen een ogenblik hun vroeger plan vergeten.
Dan komt opeens Giulietta dichterbij. Met trage ellebogen duwt zij zich een weg
tussen de menigte en ze gaat heel dicht bij de auto staan. Ze kijkt Karl strak aan en
vraagt: Heydrich? Du?
Karl glimlacht, ietwat verbaasd en knikt. Hij kan niet antwoorden. Hij weet wat
nu moet gebeuren. Het wringt zijn keel dicht. Zijn armen beven op de schouders van
de makkers. Ik heb het in Frankrijk gezien, denkt hij, in Frankrijk nabij de Belgische
grens. Wij gaan eraan na een hoop getreiter. Misschien is het een troost te voelen
dat anderen ook beven. Het hart van Erich slaat harder en alsmaar sneller. Karl voelt
het als een roffel in zijn oksel. Ze zijn allemaal bang. Dat maakt mijn rekening niet,
denkt hij. Dan hoort hij Giulietta een naam roepen. Francesco, roept ze, Francesco.
‘Ja!’. Karl kan hem niet zien. Hij hoort zijn stappen in het zand, haastige stappen en
dan roept hij
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weer: ‘Ja, wat is er?’
Neem die eruit, zegt Giulietta, en haar stem is opeens zo doodgewoon geworden,
alsof ze zei: haal me een pond aardappelen. Die, zegt ze en ze wijst naar Heydrich.
De gekwetste?
Wie anders.
Karl kijkt op. Hij ziet de vreemde die in het midden zat. Hij ziet de bruingebrande
huid onder het loshangende hemd. Als de man dichterbij komt, bemerkt Karl hoe
zijn linkeram nooit beweegt. Hij ziet hoe de linkerschouder onder het dunne bruingele
hemd veel zwaarder lijkt dan de rechterschouder. Dan opeens, terwijl de vreemde
zich omkeert naar Giulietta die een pas achter hem staat, vangt Karl een glimp op
van een smetteloos verband.
Heydrich ziet de ogen van Giulietta glimlachen en hij begrijpt. Een plotselinge
vreugde springt in hem op en zingt in zijn bloed, een vogel in een voorjaarsboom,
een krachtige jonge vogel in een krachtige jonge boom. Dan stapt Karl uit de wagen,
geholpen door Francesco en Giulietta. Hij ziet hoe de anderen, het hele dorp verbaasd
erbij staan en hij hoort Benvenuto vragen en vloeken: Waarom verdomme moet die
ene hond nu uit de meute gespaard?
Muil dicht, snauwt Giulietta en tot Karl zegt ze: ‘Mitkommen, Heydrich’. Ze roept
een meisje dat aan de kant van de weg staat en vraagt haar te helpen. Zo leiden ze
hem weg, naar het huis van Giulietta, het huis onder de schoonste wingerd van het
dorp.

4.
Nu moet je stil liggen, Heydrich, zegt Giulietta. Schuif hem een kussen onder het
hoofd, Marietta. Ze gaat naar het achterhuisje. Karl hoort hoe ze water in een bekken
giet, hoe ze iets uitwringt dat in de gootsteen spat en met een dun klokkend geluidje
wegspoelt. Daarna komt ze terug, een bekken dampend water voor zich uit dragend.
Ik zal de wonde uitwassen, zegt ze, en dan heb ik nog wel ontsmettingsmiddelen
en verband, Heydrich. Ze glimlacht. Ze begint de beide laarzen los te snijden met
een scherp wit dolkmes. Karl glimlacht naar de fles jodiumtinctuur en de pakjes
verband. Dat ken ik, zegt hij, en na een poosje voegt hij eraan toe: Ik wist het wel.
Giulietta knikt zwijgend. Ze werkt naarstig en handig. Ze wikkelt verband rond
elk der benen. Je moet niet vrezen, zegt ze, het zal niet erg zijn. Als ze Karl aankijkt
glimlacht haar ernstig aangezicht en
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het dunkt Karl dat ze moe is, doodmoe. Hij wil haar vragen wat hem nu te doen staat,
doch ze is hem voor. Jij blijft hier, zegt ze, tot de Amerikanen komen. Dan kan je
met hen mee. Je hoeft niets te vrezen. Ze spaart haar woorden. Als Karl om papier,
een omslag, pen en inkt of een potlood verzoekt, vraagt ze niet waartoe dat dienen
moet. Ze schudt alleen het hoofd. Hij krijgt het niet. Maar als ze naar het achterhuisje
gaat en plots weerkeert om bij het enige kastje, een zwartgelakt meubeltje op gebogen
pootjes stil te staan, kijkt ze naar zijn hand waar een trouwring aan zit en vraagt
‘getrouwd?’. Karl knikt instemmend. Dan opent zij het deurtje van het kastje, neemt
pen, inkt, papier en een blauwe omslag, sleept de wankele tafel dichterbij - een tafel
als bij Rossi, maar witgeschuurd - en zegt ‘voor de vrouw’. Zij helpt hem rechtop te
zitten, roept Marietta, vraagt haar een deken van het bed te halen, een opgerolde
deken en dan schuift ze dit achter zijn rug. Schrijf nu maar, zegt ze.
Nog voor hij de naam van het plaatsje heeft geschreven, nog voor hij gedacht heeft
welke dag het is, klettert buiten een salvo van een machinegeweer. Hij schrikt recht.
Zijn wonden branden. Ze lijken te scheuren, steeds wijder te scheuren. Hij voelt hoe
hij er krijtwit en roerloos bij zit, de pen in zijn hand, de hand zwaar op het grauwe
papier.
Je bent hier goed, zegt Giulietta stil en ze verduidelijkt: ‘veilig’.
Na een poosje vraagt hij: ‘Zijn het de anderen?’ en hij weet niet waarom hij niet
als vroeger zegt ‘de kameraden’. Zij knikt met een verbeten trek om de mond. Wij
zijn vier van onze mannen kwijt, zegt Giulietta, en dan gaat ze weer naar het
achterhuis.
Hij schrijft de naam van het dorp voluit en de datum die hij op een slonzig
kalendertje aan de witgekalkte muur heeft gelezen: Riccina, 6 april 1944 en denkt:
ik moet het haar schrijven van Erich en van onze schoolknaap, van Fritzi. Dan schuift
hij het papier ter zijde, legt pen en omslag ernaast en denkt terwijl hij neerkijkt op
zijn bevende handen zoals ze voor hem liggen met wijdgespreide trillende vingers:
ik moet moe zijn, doodmoe, óp als een hond.
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Clem Schouwenaars / Een zachte Saraceen
Ontzaglijk in zijn waarheid en
Verbijsterend van eerlijkheid.
Derhalve onvermijdelijk hij lijden
Zal en bloeden allertijd.
Hij schudt zijn weerzin af, bereid en
Angstig voor de wonden die hem wachten,
Reine dwaas, verrukte, verachte.
Onmisbaar echter, nu de hete
Jaren nog zijn dagen dragen,
En zijn zachtste vingers weten
Nog het wekken van haar grage
Tepels, in zijn huis en bed
Hij weet haar ademen, haar vragen,
Haar heidens tussenbeens gebed.
De avonden, helaas, zijn nu het traagst
En eenzaamheid duurt langer dan de dagen.
De zon verlaat de straat. Het laagste
Dak ternauwernood zij raakt, weerkaatst
Nog op de muur van zijn terras
En schuift de eerste schemer langs.
Hij wacht en proeft de walging in zijn glas.
En nu hij ziet - dit zien is ogen
Dragen in de holten van het hartHoe, alles door het donker overtogen,
Verstilt en één wordt in een eender zwart
Van roerloosheid, ontroerd hij wordt een zachte
Nacht, een mens met mensen, vloek ontward
Tot rust: het einde nadert van zijn wachten.
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Fernand Auwera / Scenotherapie: gesprek met prof. dr. Dellaert
Dr. R. Dellaert, psychiater te Antwerpen en professor aan de universiteit te Leuven,
is vrijwel de enige niet-Fransman die in zijn praktijk de geleide scenotherapie toepast.
Deze methode maakt gebruik van ruim 500 teksten, met zorg geselecteerd uit de
wereldliteratuur, om de patiënten te helpen bij de oplossing van hun psychische
problemen en moeilijkheden.
Een kort gesprek met professor Dellaert lijkt ons interessant.
- Professor, in de scenotherapie moet de patiënt, tijdens een bepaald aantal zittingen,
dezelfde literaire teksten steeds opnieuw hardop lezen. Hoe functioneert deze
methode?
- Eerst dit: het is duidelijk dat het succes van de behandeling geheel afhankelijk
is van een juiste selectie van de teksten die aan de patiënt gegeven worden. Om die
keuze te kunnen maken moeten we pogen een afdoende kennis van de persoonlijkheid
van de patiënt te verwerven. Dat is uiteraard vrij moeilijk, en wie de waarde van de
scenotherapie betwist gebruikt dan gewoonlijk ook dit argument. De
persoonlijkheidsdiagnose is immers nog altijd een zeer moeilijke opgave. Sedert de
dieptepsychologie en de psychoanalyse het therapeutisch pogen hebben ingevoerd,
wordt er minder en minder aan diagnostiek gedaan. Van de klassieke diagnose is
men overgegaan op een meer dynamische diagnose: men beschrijft de toestand met
een zo synthetisch mogelijk beeld, waarin zowel de aard van de evolutie naar het
pathologisch karakter als de mechanismen die de evolutie bepalen, verrekend worden.
Een dergelijke diagnose kan onmogelijk gemaakt worden zonder een volledige kennis
van het hele bestaan van de patiënt, zonder kennis van alle invloeden en factoren die
hebben ingewerkt. De psychoanalyse is ertoe gekomen de diagnose te laten groeien
uit de therapie. Men begint te werken zonder diagnose, enkel met zeer voorlopige
aanwijzingen, die bij alle zittingen worden aangevuld en gecorrigeerd. Het duurt
twee tot drie jaar om, met drie of vier zittingen per week, tot een definitieve diagnose
te komen, en het is dus wel

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

24
duidelijk dat het stellen van de diagnose zelf hier niet het belangrijkste doel is.
Om nu tot een persoonlijkheidsdiagnose te komen, die niet het etiket van een ziekte
is maar een beeld geeft van de gehele persoonlijkheidsstructuur, maken wij gebruik
van een batterij van zgn. projectieproeven. Ze werden zo gekozen dat ze ons een
voldoende inzicht verschaffen in de ontwikkeling en de evolutiewijze van de patiënt,
en die ons meteen iets vertellen over de stand van die evolutie. Vanzelfsprekend is
in die diagnose niet alles vervat. Ze wordt dan ook zo grondig mogelijk aangevuld
met gegevens die ook de biopsychische onderbouw kunnen laten herkennen, de
grondstructuur, de in aanleg aanwezige structurele mogelijkheden en functionele
bekwaamheden.
We kunnen ons, aan de hand van deze psychotechnisch verantwoorde diagnose,
dus in een minimum van tijd rekenschap geven van het hoe en waarom van de
klachten. Men mag daarbij natuurlijk nooit uit het oog verliezen dat psychische
klachten altijd verwijzingen zijn, dat wil zeggen: belevenissen met een zinvolle
betekenis voor de betrokken persoon, maar de werkelijke aanleiding tot de klachten
blijft onbekend. Zij is slechts vanuit het onderbewuste doorgedrongen tot een zeker
besef met symboolwaarde. Precies deze symboolwaarde moet door de diagnose
achterhaald worden.
- Zodra deze diagnose gesteld is, of de symboolwaarde van de klachten bekend, kunt
u een keuze maken uit de teksten. Over welke teksten beschikt u?
- Ruim 500 teksten werden geselecteerd uit de gehele wereldliteratuur vanaf de
klassieke oudheid, tot en met onze moderne auteurs. Zelfs teksten uit bijvoorbeeld
de oosterse literatuur werden opgenomen.
Het gaat hier wel om haast uitsluitend proza en toneel. Poëzie is niet zo bruikbaar
gebleken. Poëzie reikt over het direct herkenbare, over het weder-beleefbare en
bruikbare. Uit poëzie kan, in therapeutisch opzicht natuurlijk, niets gehaald worden
dat voor het individu een verwijzing kan worden. Toch gebruiken we soms gedichten.
In gespannen momenten geven patiënten er wel eens de voorkeur aan.
- Gebruikt u ook teksten van Vlaamse auteurs?
- Ja. We hebben de verzameling aangevuld met fragmenten gekozen uit werk van
bijna veertig Vlaamse en Nederlandse auteurs, van Multatuli en Frederik van Eeden
tot bijvoorbeeld Paul Snoek. Maar ik moet daar toch bijvoegen dat we vooral gebruik
blijven maken van teksten
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uit de wereldliteratuur, al was het enorm moeilijk deze stukken door bekwame mensen
te laten vertalen. Ook daarom gaan we wel, als we poëzie nodig hebben, vooral bij
onze mensen kijken. En nu gaat u me natuurlijk vragen wie die Vlaamse en
Nederlandse schrijvers zijn...
- Uiteraard.
- Ik geloof niet dat het erg veel zin heeft ze allemaal op te sommen... Ik kan wel
de namen geven van die schrijvers waar we het meest gebruik van maken: Herman
Teirlinck, Marnix Gijsen, Jef Geeraerts, Gerard Walschap, Manuel van Loggem,
Simon Vestdijk, Weremeus Buning, An Rutgers van der Loeff, Albert van
Hoogenbemt, Frederik van Eeden, Gerard Kornelis van het Reve, Ward Ruyslinck,
Maria Rosseels en Paul Snoek. Ik noem ze maar op zoals ze me te binnen schieten.
- Op welke basis gebeurde de selectie?
- Er werden teksten gekozen die ruime inleefmogelijkheden voor de patiënt bieden.
Deze werden geclassificeerd volgens de aard van hun symbolische verwijzing, want
bij de uiteindelijke keuze voor elk geval apart moet er geen strikte overeenkomst
gezocht worden tussen de aard van de tekst en wat de patiënt aan storende
belevenissen ondervindt; het dient altijd een verwijzing in symbolische zin te blijven.
Het symbool heeft immers de meerduidige inhoudelijkheid als bijzondere eigenschap.
De teksten die we gebruiken zijn nooit erg lang. Maximum drie pagina's, en telkens
zo gekozen dat ze min of meer op zichzelf kunnen bestaan. De patiënt krijgt ook
meer dan één tekst, gewoonlijk drie tot vijf, die samen de belangrijkste aspecten van
zijn psychische moeilijkheden bevatten. Het staat het subject vrij uit deze teksten te
kiezen, en als ze werkelijk beantwoorden aan de verwachtingen die de therapeut op
zijn keuze heeft gesteld, dan zullen ze allemaal ter hand worden genomen. Doorgaans
geeft de patiënt wel onmiddellijk blijk van voorkeur voor bepaalde teksten, en door
die keuze geeft hij dan informatie over dominante conflicterende belevenissen.
De patiënt moet de teksten hardop lezen, met medewerking van een
scenotherapeutische monitor of monitrice. Nu gaat het erom bij herhaalde lectuur
gaandeweg een zegswijze te verwerven die het steeds meer mogelijk maakt door te
dringen tot de betekenis die voor die bepaalde persoon blijkbaar in die teksten ligt.
Die betekenis kan betekenend zijn of worden voor de zelf-belevenis. Wat dus de
techniek van deze therapeutische methode betreft, is het duidelijk dat het er
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hier niet om gaat de patiënt door die tekst een rol te laten spelen, en dat het nog veel
minder gaat om de declamatorische allure, want zo blijft men buiten de belevenis.
We moeten er vooral toe komen dermate in de tekst te laten doordringen dat de
verborgen verwijzingen naar de intieme belevenisinhouden een engagement in die
tekst duidelijk maken. En dat kan gebeuren omdat er vanuit die tekst een
weerspiegeling is op de inhoudelijkheid van het eigen zelf. Bovendien helpt de
monitor of monitrice de patiënt om bepaalde woorden of zinsneden of gezegden op
zodanige wijze te accentueren dat hij dat verwijzingskarakter en die
verwijzingsinhoudelijkheid meer nabij, dus treffender kan herkennen. Die herkenning
gebeurt natuurlijk niet direct of bewust. Het is een benaderen van het verborgene,
een groeiend bewustzijn. Tot uiteindelijk de persoon tot bewustwording van de voor
hem reële verwijzing komt.
Telkens na zes tot acht dergelijke zittingen heeft de patiënt een
klinisch-therapeutisch gericht gesprek met de psychiater, die in het bezit is van de
tijdens de zittingen door de monitor genomen aantekeningen. Er wordt dan gepoogd
duiding te geven van wat er in die teksten geleidelijk als eigen ervaring wordt beleefd.
- De rol van de monitor is dus belangrijk. Krijgt hij een bepaalde opleiding?
- Een zeer zware opleiding. Hij moet niet alleen voorstudies in de psychologie
doen, maar ook conservatorium volgen. Het is bovendien gewenst dat hij opleiding
heeft genoten in de sociotherapie. En hij moet ten slotte eerst zelf een doorgevoerde
persoonlijke therapie hebben ondergaan.
- Vertoont het mechanisme van deze therapie overeenkomsten met het psycho- of
sociodrama?
- Er zijn wel overeenkomsten, maar de verschillen zijn veel belangrijker. De
scenotherapie is een geleide therapie, de monitor of monitrice is altijd aanwezig, en
ze is gebaseerd op gekozen teksten. Het psychodrama wordt niet geleid. Daar worden
een aantal personen bij elkaar gezet die een gelegenheidsthema gaan uitspelen met
onderling snel overeengekomen verdeling van de rollen die ze dan op eigen ingeving,
en naar eigen emotionele gesteldheid, op de achtergrond van hun eigen problematiek
dus, gaan uitspelen. Ook het effect is anders. Het psychodrama geeft mijns inziens
een veel directer cathartisch effect, een soort ontladingseffect. De scenotherapie
werkt geleidelijker, ze heeft
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slechts het verrassingseffect bij de ontdekking van het algemeen menselijke aspect
van moeilijkheden die we enkel op onszelf toepasselijk dachten. Immers, de literaire
teksten geven de problemen een niveau en een algemene menselijkheid die er de
particulariteit uit wegvegen.
In het sociodrama krijgt men, gedreven door de emotionele aandrang waarmee
men een rol speelt, contact met andere emotionele situaties, die ieder voor zich een
individuele omschrijving krijgen in niet-opgelegde bewoordingen, wat volgens
sommigen de spontaneïteit zou bevorderen, maar wat toch in feite geen spontaneïteit
is, maar pulsiviteit. In sociodrama's gaat het gewoonlijk om thema's die wortelen in
gemeenschappelijke activiteiten, waardoor men exacte houdingen tracht te vinden
in voorgestelde verhoudingen, en een vorm van optreden wil oefenen die dan het
uitzicht moet krijgen van natuurlijkheid en ongedwongenheid. Men gaat zich dus
onderling akkoord stellen over een wijze van optreden in een bepaald verband, niet
meer gehinderd door verborgen conflicten. Het is in de eerste plaats een middel om
met z'n conflicten te leren leven, zonder er de anderen mee te hinderen, en ik zou het
sociodrama dus in strikte zin geen therapie willen noemen, maar slechts een methode,
een hulpmiddel om onze verhoudingen met medemensen leefbaar te houden, die
verhoudingen niet meer te verknoeien door onze egotrope betrokkenheid.
Het psychodrama is natuurlijk wel therapeutisch, het wordt overigens ook altijd
gevolgd door een therapeut, die het gebeurde telkens met de acteurs achteraf bespreekt,
en toelichting geeft over de verborgen aanleidingen die tot bepaalde uitgespeelde
voorstellingen en ontladingen hebben geleid. Op die manier krijgt men natuurlijk
wel een zekere toelichting op het eigen zo-zijn, maar toch blijft ook hier de
voornaamste bedoeling met de evenmens tot een vrijere en meer bruikbare verhouding
te komen.
De therapeutische verantwoording van de scenotherapie gaat in vergelijking
hiermee veel dieper, de bevrijdingsmogelijkheid is beter gegarandeerd, vooral omdat
ze mede refereert naar modellen waarmee men zich kan identificeren, iets wat van
ontzaglijke betekenis is.
Bovendien ook nog dit: de scenotherapie is oorspronkelijk ontworpen als een
methode om individueel toegepast te worden. Dus ook een belangrijk verschil. Ik
meen de eerste te zijn die haar zo aangepast heeft dat ze ook bruikbaar werd voor
paren, bijvoorbeeld paren met huwelijksmoeilijkheden. Er werden ook daarmee reeds
uitstekende resultaten bekomen. Overigens is me nu ook bekend dat er in de Parijse
milieus die deze methode gelanceerd hebben, een tendens is om te
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zoeken naar toenadering tot het socio- of psychodrama. Sommige zittingen laat men
bijvoorbeeld bijwonen door toekomstige therapeuten, wie de kans tot inspelen wordt
gegeven.
- Moet deze therapie zich niet beperken tot patiënten met een bepaald
ontwikkelingsniveau?
- Dat is een moeilijkheid die geldt voor elke therapie. Het gaat hierbij niet zozeer
om het intellectuele, maar om het integratievermogen. Het integratievermogen is een
in aanleg aanwezig geachte eigenschap of regulerende functie, die opgedane
ervaringen als geassimileerde belevenissen tot de eenheid van het eigene opvoert,
en een meer gedifferentieerde vormgeving, resp. hogere graad van levensechte
bruikbaarheid verleent aan de bekwaamheden. Het integratievermogen, of de
integratorische functie, is dus op het affectief niveau van het psychisme te situeren,
als coördineert zij het geheel van wisselwerkingen tussen het innerlijk en uiterlijk
milieu, tussen het belevend subject en zijn bestaansvoorwaarden. Wie over dit
vermogen in onvoldoende mate beschikt, is niet vatbaar voor welke verdiepende
therapeutische hulp ook.
Natuurlijk levert de scenotherapie wel moeilijkheden op bij mensen die absoluut
geen ‘literaire’ voorbereiding hebben gehad, maar toch hebben we ook met dergelijke
gevallen reeds zeer goede resultaten kunnen behalen.
Bovendien - en dàt is zeer belangrijk - is de scenotherapie, in tegenstelling tot
nagenoeg alle andere therapieën, de psychagogische behandeling uitgezonderd, het
beste aangepast voor de zeer frequent voorkomende juveniele neurotische toestanden.
In die periode zijn andere methodes, zoals de ondervinding heeft uitgewezen, soms
zeer gevaarlijk, omdat ze tot depersonalisatie en ik-verlies kunnen leiden.
- Sinds wanneer wordt de scenotherapie toegepast?
- Pas in 1963/1964 werd ze voorgesteld op het Congres in Wenen. Men had toen
een ervaring van een drietal jaar.
- Wie was de grondlegger?
- Die eer gaat aan de neus van de psychologen of psychiaters voorbij. De Franse
regisseur Dors heeft op een ogenblik gemeend dat zijn ervaringen met acteurs, met
de wijze waarop ze zich in hun rol inleven enz. wel eens interessante studiestof voor
psychologen zou kunnen zijn. Dat was de inspiratie. Hij heeft hulp gekregen uit
psychiatrische mi-
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lieus van Dr. Benoit en Dr. Stevenin van Parijs, hij regisseert nu niet meer, maar
werkt nog uitsluitend met hen mee. Aan de grondslag ook lag zijn mening of theorie
dat een regisseur, als hij over de rolbezetting voor een bepaald stuk nadenkt, aan een
acteur liefst geen rol moet geven die helemaal op zijn persoonlijkheid is afgestemd,
omdat die acteur dan in feite zijn mogelijkheid tot spelen en interpretatie verliest:
hij blijft zichzelf. En acteren is een rollenspel. Het acteren van een rol is zich
bekwamen om een zeker aspect van het mens-zijn, het menselijk pogen, het menselijk
lijden, voor te stellen. Op een gegeven ogenblik heeft men dan, o.a. onder invloed
van het psycho- en sociodrama van Moreno, gedacht aan de mogelijkheid aan
personen in nood bepaalde teksten te leren zeggen, hen, bij wijze van therapie, een
ervaring van volledige inleving te geven. Dus in feite het tegenovergestelde van
acteren: de ervaring van volledige inleving zou derhalve aan acteurs niet mogen
worden toegestaan.
- Wat trekt u vooral in deze therapie aan?
- Ik trachtte in mijn praktijk al lang met literatuur te werken. Even na de oorlog
heb ik een soort bibliotherapie trachten op te zetten. Samen met een bibliothecaris
heb ik toen een openbare bibliotheek opgericht, een 1000-tal boeken groot. Deze
bibliotheek werd trouwens erkend. Het was de bedoeling patiënten boeken te laten
lezen, zo gekozen dat ze konden helpen bij de behandeling van hun moeilijkheden.
Ik heb dat haast twintig jaar volgehouden met, moet ik wel bekennen, zeer beperkt
succes. De boeken hadden zelden de weerklank, het verrassingseffect, brachten zelden
het inzicht dat ik ervan verhoopte. En als een boek toch ‘aansloeg’, dan was het
gewoonlijk aansluitend op reeds gestoorde neigingen of van welbepaalde conflicten,
het werkte dus eerder fixerend dan wel bevrijdend. Het bleek, met andere woorden,
dat een boek kan reveleren en fixeren wat reeds een gevaar voor de evolutie van de
persoonlijkheid inhield, en dus wel benadelend maar zeer zelden bevoordelend werkte.
U begrijpt wel dat ik onmiddellijk geboeid was toen ik de scenotherapeutische
methode hoorde uiteenzetten. Dank zij de strengere selectie van de teksten en de
begeleiding van de monitor worden nu zeer gunstige resultaten bekomen.
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Monika van Paemel / Gedichten
I
De boerin ploegt haar brede heupen
door het veld
Zij kijkt niet eens naar de boer
die wegloopt van het paard
en wijdbeens zijn zaken regelt
terwijl hij omhoog kijkt en strak
de hemel peilt
Alleen de knotwilg trekt hulpeloos
met zijn natte wortel

II
Spreken zonder klank
mijn tong zet vraagtekens
in het luchtledige
hulpeloos gaapt mijn vissemond
en stulpt ballonnetjes in de ruimte
mijn lichaam kronkelt
van woorden en weten
en al wat ik gesproken heb
is vissenpraat.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Viermaal Bert Decorte
Door God weet welke gelukkige samenloop van omstandigheden heeft Bert Decorte,
na een tijd van ‘literair zwijgen’, zoals gewichtig wordt gezegd, waarop hij trouwens,
zoals een ieder, het volste recht had, weer de weg naar de boekenmarkt gezocht. In
korte tijd verschenen van hem vier boeken, op stuk van lijvigheid bekeken eerder
boekjes, die bijzonder plezierig om te lezen zijn.
Kruis en Munt. Verspreide Rijmen en Dichten (Colibrant, Deurle) bevat
gelegenheidsgedichten opgedragen aan literair of cultureel bekende vrienden, verder
mijmerende, moraliserende bespiegelingen op rijm, of buitelende speelse fantasieën
en bravades in diverse versvormen als ballade, copla, limerick, vocalise, enzovoort.
Uit dit alles blijkt dat Decorte door de jaren heen in geschrifte zijn buitengewoon
verbaal talent heeft bewaard, dat zich zowel op het gebied van taalvinding als
taalschikking in alle dichtvormen met de meest verrassende (nooit banale, gezochte,
valstonige of stroeve) vrijheid uitleven kan. Als voorbeeld worde hier het gedicht
Refrein voor Louis Roppe geciteerd:
Wat zou men zoeken naar een rijm
voor een refrein voor gouwheer Roppe!
't Is immers geenszins een geheim
om zoiets aan mekaar te kloppen,
want kroppen, sloppen, poppen, soppen,
wat men daarmee ook samenlijm',
men kan er steeds een lap mee stoppen,
al geurt het alles niet als tijm.
Men komt vandaag de dag met slijm
en kwijl hoofdzakelijk op de proppen,
maar, werkend binnen Limburgs heim,
weet Heerser Roppe rozeknoppen
te telen naast de goorste groppen
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en, 't weer zij warm of ruig van rijm,
hij laat ons 't brood in sausen doppen
die heerlijk geuren van de tijm.
Zijn woord, soms buigzaam als een wijm,
maar wars van femelen en foppen,
is scherp bijwijlen als een vlijm,
vlug om de bal terug te koppen;
toch zal hij nooit op schenen schoppen,
hoflijk in de eerste en tweede time;
het zit hem in zijn vingertoppen
als geur zit in een takje tijm.
Straks val ik nog in appelzwijm
als ik die rijmen voort blijf droppen,
maar dan zal Roppe een fles ontstoppen
geuriger dan de geur van tijm.

Werd het gelegenheidsgedicht in Vlaanderen na Guido Gezelle in zulke superieure
virtuozenstijl beoefend als door Decorte? Ik geloof het niet, tenzij Van Wilderode
en Van Herreweghen hun troefkaarten in dit spel ook eens, ter vergelijking, op tafel
leggen.
Soms krijgt in dit bundeltje, zoals in vroegere, de stem van Decorte een inniger
en verstilde toon. Hij schrijft dan meer verinwendigde, meditatieve gedichten als
bijvoorbeeld de Twee sonnetten en de Nieuwe Sonnetten. Ik ben ervan overtuigd dat
heel veel lezers, na de genotrijke lectuur van dit kleine verzenboek, er later nog vaak
naar zullen teruggrijpen.
Verwant met en verliefd op de poëzie die tussen vaganten- en rederijkerstijd werd
geschreven, stelde Decorte een bloemlezing samen uit de balladen- en
refereinenliteratuur vanaf de middeleeuwen tot vandaag, In 't zot, in 't vroed, in 't
amoureus (Vlaamse Pockets, nr. 244, Heideland). Het is de zoveelste bloemlezing
uit dit soort literatuur, wat bewijst dat zij heel veel poëzielezers blijft aantrekken.
Kort Geding (Vlaamse Pockets, nr. 249, Heideland) bevat korte stukjes polemisch
of bespiegelend proza, naar ik vermoed geschreven voor de krant of in de ‘Zoek de
mens’-rubriek van het N.V.T. Ze raken allerlei onderwerpen uit de literaire actualiteit
of anekdotische geschiedenis. Ze zijn, naar Decortes trant, aangename lectuur, soms
vermakelijk, soms braverend met de ongevaarlijke stoutigheid die de
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schrijver wel eens lief is; en bovendien zijn zij, zoals de titel zegt, kort, wat Decortes
en niet iedereens deugd is.
Na Decortes Kort Geding luidt Kortom de titel van zijn autobiografie die hij in de
reeks ‘Open Kaart’ (Uitg. Orion, Brugge) laat verschijnen. Vanuit een scherp en rijk
gestoffeerd geheugen vertelt de Kempenzoon Decorte de geschiedenis van zijn familie
tot in verre vertakkingen, zijn kindertijd, zijn verblijf aan enkele Kempische
onderwijsinstellingen, waar hij een begaafde maar moeilijke klant bleek te zijn.
Bovendien vermeit hij zich in het kleurig schilderen van de tijdgeest en de mentaliteit
van het katholieke onderwijsmilieu in het toenmalige Kempenland. Daarna krijgt
zijn leven als soldaat en in losse baantjes om den brode te Antwerpen en Brussel een
beurt, tot hij in 1937 een plaats aan de staatsruif krijgt toebedeeld. Intussen vertelt
hij de externe geschiedenis van zijn ontkiemend dichterschap, in die mate dat men
terecht, van een nieuwe Vlaamse ‘wonderknaap’ sprak.
Decorte is een goed verteller en men ontkomt niet aan de indruk van waarachtigheid
wanneer hij zegt dat hij in de vele huurkamers, die hij als loslopende jongeman te
Antwerpen en Brussel heeft bewoond, heel wat ‘stof voor romans’ (147) heeft
opgedaan. Zijn verhaal dat loopt tot na de tweede wereldoorlog en met een paar
bespiegelende hoofdstukken wordt afgesloten, is in een bondige, laconieke stijl
geschreven, gekruid met ironie die af en toe wel eens chargeert, hier en daar wat
droge humor, en natuurlijk af en toe wat ongevaarlijke branie, die Decorte moeilijk
missen kan. De algemene kijk op mens en wereld is die van een nuchter gezond
verstand, dat men in de Kempen en elders in ons land bij verstandige volksmensen
vindt en minder bij de talrijker wordende gesofistikeerde ‘intellectuelen’, en dat
wellicht een realistische kentrek van ons volk kan worden genoemd. Opvallend is
dat Decorte zijn relaas over eigen leven en werk extrovert behandelt en, op zeldzame
passussen na, weinig introspectieve neiging vertoont. Wel gunt hij soms even, vooral
naar het einde toe, de lezer een kijkje in zijn inwendig leven. Wanneer hij zijn
levensfilosofie formuleert, geeft hij blijk van grote behoefte aan vrije ongebondenheid,
die blijkens het boek met een stevige familiale inworteling samengaat, en van een
relativistische houding tegenover andere maatschappelijke bindingen en waarden.
Die respectabele dosis sceptische onthechting en relativisme hebben hem - men zou
er zich over kunnen verbazen! - toch niet belet zijn eigen biografie te schrijven. Al
vertelt ons die biografie zeer weinig over de ‘dichter’, toch is zij een prettig leesbaar
levensrelaas geworden van een onzer meest markante poëten.
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Kroniek
Lieve Scheer / Menagerie van Ierland tot West-Afrika
Van de 27-jarige Johnnie Verstraete publiceerde De Bezige Bij (voor België: Contact)
een boeiend debuut Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen. Na een paar
jaar onderwijs bij ons verbleef de auteur twee jaar in West-Afrika in dienst van de
ontwikkelingshulp, wat hem in zijn allesbehalve enthousiaste kijk op de bewoners
dezer aarde bevestigde.
De twee eerste schetsen gaan over Ierland en sluiten bij elkaar aan. In de eerste
wordt een toeristische jachtexpeditie weergegeven op mythische vrouwelijke wezens,
Ban Sighs, terwijl de bewoners vol gretige opschudding en sensatie zitten om de
wrede vernielingen door weer andere wilde natuurwezens, de Leprachauns, in de
naburige streek gezaaid.
De auteur is een prachtige sfeerschepper. De kleine besloten gemeenschap in een
landelijke streek waar het oude Keltische geloof aan spookgestalten in een van
geheimzinnigheid vervulde natuur doortrokken is van christelijke motieven met
paternosters, schapulieren, toegetakelde en bloedovergoten christuskoppen, dit alles
is heel overtuigend aanwezig gesteld. Een wereld van verwilderd fascinerende lusten
breekt voortdurend door het christelijke patina, zowel wanneer de pastoor preekt
‘over de zuiverheid en de zonde’ als wanneer een dierenoffer op de rotsen om de
geesten te bezweren, begeleid wordt door misgezang. De indruk die men krijgt van
deze afgelegen wereld met zijn licht ontvlambare massa en zwelgend in tradities,
sensatielust en wrede fantasmata sluit wonderlijk aan bij de manieren waarop Ierland
met zijn godsdiensttwisten tegenwoordig in het nieuws staat.
De overzichtelijkheid echter waarmee ik dit alles hier synthetiseer zou een verkeerd
beeld van dit proza kunnen geven. Stijl en structuur zijn bij Johnnie Verstraete heel
anders opgevat. De tekst is een collage van wisselende taalsnippers zoals deelwoorden,
infinitiefconstructies en ellipsen. De overal beknotte of uitgekapte zinsbouw,
flitsachtig afgebroken in een voortdurend verspringen van aandachtspunten en elkaar
wegstotende indrukken, voor één ervan tijd gekregen heeft om
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te bezinken of onze sluimerende emoties te raken, drukt het levensgevoelen uit van
een generatie opgegroeid in een overvloed van niet te verwerken informatie en
contacten. Wat men beleeft is niet te structureren, men heeft er geen greep op, men
heeft niet eens de tijd of overgave om het in het eigen innerlijk te laten uitgroeien
tot een verhaal. Men wentelt rond door een caleidoscoop van indrukken die men
tussendoor, als men eens even voor een wit papier met zichzelf alleen is, in
telegramtempo inventariseert, vastlegt, inlijst. Vandaar de overvloed aan begripmatige
infinitieven, de ingekorte zinsbouw, de overal verspreide dubbele punten als expressie
van iemand die vooral voor zichzelf sommige dingen vlug in een paar woorden
probeert te omschrijven voor ze in de carrousel van ons moderne levensritme alweer
vergleden zijn. Ook de bladspiegel is zo, flardeachtig, schijnbaar structuurloos,
ondoorzichtig doorsneden met wit, hoofdletters, cursiveringen, wat onze aandacht
voortdurend her en der gooit, net zo warrelig als het moderne verkeer of de
reclamespots op de teevee, twee werkelijkheden die de auteur toevallig, of juist niet
toevallig, ergens heel suggestief heeft opgeroepen.
En zo heb ik alle verdere ‘verhalen’ van J. Verstraete al getypeerd. Het tweede,
‘Sligo’, is een embryo van het eerste. Ierland weer: ‘Blitzbesuch, Gekronometreerd
toerisme’, met zoveel uit te diepen werkelijkheden die men ontmoedigd links laat
liggen omdat West-Europa al verdrinkt onder wat in bibliotheken aan bestudeerde,
opgeschreven en te kennen dingen is verzameld. Geen overgave dus, geen rustpunt,
noch voor het hoofd, noch voor het hart, maar ‘een onhandige troep herinneringen’
en wat men ermee aanvangt: ‘Nee, niet vertellen wat het precies is, omschrijven, de
toestand onrechtstreeks laten aanvoelen.’
De volgende twee stukken vormen een even ‘onhandige’ en toevallige greep uit
de sfeer binnen ons eigen land, Vlaanderen: een kluwen gekke fantasmata rond een
vernissage het ene, een caféavond die uitloopt op een warrelige orgie het andere.
De laatste vier brokken proza verzamelen weer nieuwe ordeloze ‘troepen’
indrukken, uit het postkoloniale Afrika nu. Een onafhankelijkheidsfeest als een
goedkoop boerenbedrog door naïef-glimlachende machthebbers georganiseerd;
primitieve volksvertelkunst in een inlands dorp; de inventaris van een groep
westerlingen door de regering samengebracht in een huis met drie verdiepingen - de
enige verhevenheid boven een stad van strodaken en gegolfde platen; of de eindeloze
bureaucratische verwikkelingen rond een aangevraagde ver-
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gunning in een land dat een papieren façade uit onze ingewikkelde cultuur heeft
overgenomen maar daarachter verstrikt zit in onkunde, luiheid, belangzucht en
staatsgrepen. Ook hier is de sfeer weer heel goed weergegeven, met onze westerse
structuren die bij volken welke er niet voor geschikt zijn, uitgegroeid zijn tot een
groot karnaval waar een ‘uitzinnig gezelschap’, niet sterker maar wel zichtbaarder
dan bij ons gedreven door eigenbelang en willekeur, ‘de revolutie doet falen’.
Hoe sterk ik nu de originele stijl, de prachtige taalvondsten die de auteur met
gemak uit de pen schudt, en zijn kleurige sfeerevocatie bewonder, toch ligt dit proza
me niet zo erg. De belevenissen zijn te rauw op papier gegooid, er een weg in te
vinden vraagt te veel inspanning van de lezer en ze zijn zo weinig menselijk. De
tientallen personages die in dit boek voorbijschuiven, worden genoten als een collectie
bezienswaardigheden, men heeft er nergens contact mee. Van emotioneel benaderen
is geen sprake en een morele dimensie is volledig weggeknipt. Dit boek is van het
begin tot het einde één ironisering, een flegmatische, koel-verstandelijke pret om de
menselijke dierentuin die onze steden en dorpen, huizen en cafés, ambtenarijen en
straten bevolkt. In Verstraetes uiterst eenzijdige bril wordt de mens een wezen dat
‘pist’ en ‘kakt’ en decoraties uitdeelt, roept en glimlacht en woorden en omhelzingen
volvoert, niet in een beleving van contact maar volkomen blind en onpersoonlijk
gedreven door zijn clowneske behoeften. Deze jonge debutant gaat in niets op, geeft
zich nooit gewonnen, hij laat zijn aandacht filmisch verspringen in één grote
afstandelijke sightseeing van Ierland tot West-Afrika, waarbij alles en iedereen herleid
wordt tot pittoreske onbenulligheid.
Het is duidelijk dat men met het machtigste taalvermogen ter wereld op zo'n smalle
basis geen groot oeuvre kan bouwen. Als niets de moeite waard is om erbij stil te
staan, hoe kan men dan van de lezer verwachten dat hij zich lang door het
hossebossend geschrijf over zoveel pietluttigheid op sleeptouw zal laten nemen?
De onvolgroeidheid van een jong temperament? Ik hoop het.
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Luc Indestege / Kroniek der Italiaanse letteren
Sicilië blijft een belangrijke rol spelen in het geestesleven van het Italiaanse
schiereiland, wat niet verhindert, dat omstandigheden van materiële aard er nog
steeds vele begaafde Sicilianen toe aanzetten hun geboortegrond de rug toe te keren
om elders, in de eerste plaats in Noord-Italië, hun geluk te beproeven. Dat hebben
in recente tijden tal van kunstenaars en schrijvers gedaan - laten we enkel maar twee
namen citeren: Salvatore Quasimodo en Elio Vittorini - en dat deed ook de geboren
Siciliaan Giuseppe Longo, die zich na een oponthoud te Rome, definitief te Milaan
heeft gevestigd, waar hij het lezenswaardige tijdschrift L'Osservatore politico litterario
uitgeeft.
Hoe politiek geïnteresseerd hij ook zijn mag, toch heeft Longo steeds belangstelling
voor het literaire en in zijn recente publikatie L'Isola perduta,1. een boek waarin
inzichten en beschouwingen met lyrische ontboezemingen worden vermengd, komt
dit duidelijk tot uiting. Aan zijn land van oorsprong blijft hij met onverdeelde liefde
gehecht, maar hij kan zijn grote bezorgdheid niet verbergen ten aanzien van de vele
problemen waaraan het eiland laboreert en waarvoor weinig begrip wordt gevonden
op het vasteland. Het is in die zin dat het woordje perduta van de titel een dubbele
betekenis lijkt te krijgen: die van verloren vadergrond en van onvervulde verwachting.
Poëtischer daarentegen is het werk van Ercole Patti. Deze auteur, die in 1904 in
Catania werd geboren, vestigde zich vroeg in Rome; de laatste jaren evenwel verblijft
hij beurtelings in Rome en in zijn vaderstad. Patti werd bekend door Quartieri Alti
en door Un Amore a Roma. Het eerste munt uit door een pakkende zedenschildering;
het tweede verhaalt de geschiedenis van twee jonge mensen die niet bij elkaar passen.
Uit de jongste jaren dateren twee korte romans: Un bellissimo novembre,2. met als
thema de liefde van een jonge man voor een gehuwde vrouw; en Graziella,3. waarin
de passie wordt geschilderd van een rijpe man voor twee jonge meisjes. Het menstype
dat Patti bij voorkeur uitbeeldt, is de gepassioneerde zuiderling, die met al zijn
zintuigen
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van het leven genieten wil. Wat opvalt in deze boeken is de stoffering van het
natuurkader. De zuiderse natuur is het element van onvergankelijkheid: ze wordt
door de drama's der mensen niet beroerd.
Patti liet onlangs Diario Siciliano4. verschijnen, een bundel bestaande uit een
dertigtal verhalen, waarvan het vroegste dateert van 1931, het meest recente van
1970 en die hier gegroepeerd werden, met als ondertitel: Alla ricerca della felicità.
Het woord diario is hier enigszins misleidend gebruikt. Waar men notities en
invallen, indrukken en beschouwingen zou verwachten, krijgt men hier een aantal
verhalen waarvan de meeste reeds vroeger het licht hebben gezien. Men kan ze lezen
als een ode aan Sicilië. Het Sicilië van de olijvenbosjes en de sinaasappelgaarden;
van de flanken van de Etna en de straten van Catania; van de kleine vissershaven in
de winter en het klooster op de heuvel waar de gemummificeerde notabelen van het
stadje sinds honderden jaren de nieuwsgierige bezoekers toegrijnzen. Het Sicilië van
de herinneringen uit de jeugd, het bezoek dat de schrijver als knaap aan zijn beroemde
stadgenoot Verga bracht. Genrestukjes, scherpgetekende portretten van mensen in
hun ware proportie, maar verhoogd en verlevendigd tegen de achtergrond van een
landschap dat eeuwig is. De auteur, op zoek naar het geluk, treedt op ons toe als een
levenskunstenaar, een man met een gelukkige hand, zoals dat heet, die de spelregels
eerbiedigt en, hoe gevoelig en ontroerbaar ook, zich door zijn gevoel niet laat
meeslepen. Alles wat Patti schrijft, behoort tot de categorie van het goed geschreven,
leesbare boek.
Een Siciliaans schrijver die de laatste tijd meer en meer op de voorgrond treedt,
is Leonardo Sciascia. Deze Angrigentees interesseert zich o.m. voor lokale
geschiedenis en sociale evolutie en beschouwt zichzelf in de eerste plaats als een
libellista, een pamfletschrijver. Niettemin is hij een gewaardeerd auteur van verhalen
en romans en wat hij op dit stuk sedert zowat 1960 heeft gepubliceerd, heeft ruime
weerklank gevonden. Dit was vooral het geval met een paar romans, Il giorno della
civetta5. en A ciascuno il suo,6. beide pittig geschreven en met een spannende intrige,
want spelend in de wereld van de Siciliaanse Mafia en uitgerust met al de elementen
van een boeiend speurdersverhaal: dreigbrieven, moorden in hinderlaag, speuren
naar mogelijke drijfveren, met als slot een ontknoping die niet te voorzien was.
De kritiek heeft ten aanzien van deze romans misschien te sterk de nadruk gelegd
op het feit dat ze zich schijnbaar als detectiveverhalen aandienen en daarbij vergeten
dat de auteur nog wat anders op het oog
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kon hebben, nl. een beeld te schetsen van de wantoestanden in een land, waar de
Mafia oppermachtig heerst, de vendetta ongehinderd wordt bedreven en de omertà,
de zwijgzame solidariteit tussen misdadiger en verwanten van het slachtoffer, het
gerecht verhindert zijn taak naar behoren te vervullen.
Sciascia is begaan met de achterstand van Sicilië en de vele problemen daaraan
verbonden, maar hij is een te nuchtere en subtiele geest om daarin trachten te
verhelpen door middel van petities en protesten. Hij legt het anders aan boord. Hij
maakt studies van het Siciliaanse volkskarakter, van de mentaliteit van zijn
landgenoten, dat alles gezien in het perspectief van de geschiedenis. Sicilië is het
land, ‘dove la sabbia della più irrazionale tradizione subito copre l'orma di ogni
ardimento’, waar het spoor van alles wat gedurfd is, onmiddellijk door het zand van
de meest irrationele traditie wordt bedolven.
Het is die gerichtheid van de schrijver, die de lectuur van zijn recente publikatie
La corda pazza - Scrittori e cose della Sicilia7. zo aantrekkelijk en zo leerzaam maakt.
In deze bundel historische en letterkundige studies wordt gepeild naar wat men
noemen kan la Sicilianità, de wezenskern van het Siciliaanse volk, zijn levens- en
wereldbeschouwing, zijn kwaliteiten en de schaduwzijden daarvan. Of het gaat over
figuren uit de literatuur (bijv. zijn pertinente beschouwingen over Pirandello), de
geschiedenis (bijv. Antonio Veneziano) of bijv. het religieus gevoel van de
eilandbewoners, telkens weer komt de auteur met zijn persoonlijke opvattingen voor
de dag en in hoeverre die van de gangbare mening afwijken wordt bijv. duidelijk in
het kapittel over de Feste Religiose. Het zijn de eilandbewoners zelf die Sicilië
gemaakt hebben tot wat het thans is: een land van geheimzinnigheid en contrasten,
van primitieve schoonheid en mysterie.
Maar nu verlaten we Sicilië en blijven even pleisteren in de buurt van Napels.
Michele Prisco, te Torre Annunziata, even zuidelijk van Napels geboren, leverde
zijn eerste proeven toen het neorealisme volop aan de orde was; het probleem van
het sociaal engagement heeft hij evenwel op eigen, elegante manier weten op te
lossen. Hij vond nl. de geschikte stof voor zijn verhalen in zijn onmiddellijke
omgeving, in de kringen van de burgerij waartoe hij zelf behoorde. Reeds in zijn
eerste bundel, La Provinzia Addormentata,8. kwam zijn talent tot uiting: in een aantal
vertellingen groeit de ingedommelde provincie tot een levende realiteit. Dit debuut
wordt overtroffen door de roman Gli Eredi del Vento9. waarin de vegeterende provincie
door een familiedrama wordt dooreengeschud, en door Figli difficili10. waarin een
generatie-
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conflict op lucide wijze wordt uitgerafeld. De grootste bijval, samen met erkenning
in het buitenland, zou de auteur oogsten met zijn uitvoerige roman Una spirale di
nebbia,11. een verhaal dat speelt in de wereld van de bourgeoisie en waarvan het thema
de verhouding is van man tot vrouw.
De protagonisten van Prisco's jongste roman I cieli della sera,12. zijn een jonge
man en diens zuster, die het waas willen oplichten dat over hun geboorte hangt en
een antwoord willen vinden op de vele problemen betreffende hun ouders en
betreffende hun eigen identiteit. Het resultaat van hun speurtocht werkt verschillend
op hen beiden in en terwijl David zijn onderzoek stopzet omdat hij zich
gedesillusioneerd voelt en het verleden niet wenst te aanvaarden, geeft Giustina zich
aan dat verleden over, dompelt er zich vrijwillig in onder. Tussen aanvaarding en
verwerping ligt een web van draden gespannen, waarin de evolutie van de verwarde
gevoelens en de verwikkelde zielstoestanden zich geleidelijk voltrekt. De sterkte van
de auteur lijkt te liggen in het opbouwen van een wereld der herinnering, een wereld
op twee verschillende plans waarin hij zijn personages doorlicht, zodat ze hun
geheimen prijsgeven. In I cieli della sera schijnt Prisco een nieuwe weg te willen
opgaan, of liever een nieuw procédé te willen toepassen, dat nl. waarbij de psychologie
van het onbewuste geholpen door de herinnering een wereld probeert te scheppen
waarin de realiteit gesublimeerd wordt.
Van een heel ander slag als Prisco, is de Vicentinees Goffredo Parise. Hij behoort
tot de generatie van de veertigers en deed voor het eerst van zich horen met het
burleske verhaal La grande vacanza,13. spoedig gevolgd door de ironisch-satirische
roman Il prete bello.
Parise wordt vooral aangetrokken door het groteske, maar niet in die mate dat hij
het als een einddoel beschouwt. Hij weet het echter handig uit te buiten in een visie
van de moderne mens tegenover de god van de technologie. In zijn tot dusverre meest
bekende roman, Il Padrone,14. vertelt een jonge man, die een baantje kreeg in een
bedrijf, hoe hij geleidelijk zijn persoonlijkheid verliest en een gewillig werktuig
wordt in de hand van de directeur, die luistert naar de naam van Dottor Max en die
optreedt als een soort almogende godheid.
Een ander staaltje van Parise's kundigheid geeft L'Assoluto naturale15. te zien. Een
dialoog tussen een man en een vrouw, die aanvangt als een idylle en uitloopt op een
drama. Het thema is dat van het verschil tussen rede en instinct, tussen geest en
materie. De man die de rede symboliseert, gaat door de vrouw, die de geest niet
erkent en
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enkel steunt op de materie, reddeloos ten onder.
Voor kort heeft Parise een boek gepubliceerd, Il crematorio di Vienna,16. dat
aanleiding is geweest tot heel wat controverse. Het thema is een kritiek op deze tijd,
of liever op de structuur van de hedendaagse maatschappij. De
consumptiemaatschappij is volgens de auteur niet geschikt om het geluk van de mens
te bevorderen. Vandaar de ontsporingen, de aliënatie. Toen hem gevraagd werd waar
hij die vreemde titel vandaan had, antwoordde Parise dat hij zich van zijn jeugd af
aangetrokken voelde tot kerkhoven en begraafplaatsen, net als de romantici! De
personages die in zijn boek optreden zijn anoniem, ze worden met een nummer
aangeduid, ze praten, ze handelen als automaten, het zijn automaten geworden. Hoe
drukker het wordt in de wereld, hoe eenzamer de mens - een eenzaamheid die ontaardt
in een ongeneeslijke ziekte waarbij de vlucht uit de tijd als de enige uitkomst
overblijft.
Tot de roerige ‘avantguardia’ behoren schrijvers zoals de in een vorige kroniek
reeds vernoemde Sanguineti (zie D.W. & B., 1969, p. 693) en Alberto Arbasino.
Beide auteurs maken deel uit van de groep der ‘sperimentali’ en hebben sommige
trekken met elkaar gemeen, o.m. het belang dat zij hechten aan een bepaalde vorm
van literair essay en de volubiliteit van hun vertoog.
Typerend voor de manier van Arbasino, is zijn Super Eliogabalo,17. een soort vie
romancée van de op veertienjarige leeftijd tot Romeins keizer uitgeroepen
zonnepriester Heliogabales, die om zijn uitspattingen en zijn despotisme vier jaar
later door zijn eigen soldaten vermoord werd. Arbasino heeft er een komiek-satirische
groteske van gemaakt, een dolle charge die de figuur van de jonge losbol vertekent,
met een alles overwoekerende fantasie, een verbluffend en vermoeiend vertoon van
eruditie, een goochelen met teksten en citaten, een overdadig zwelgen in pikante
details, vermengd met toespelingen en allusies op personen en toestanden van deze
tijd. We wijzen er op dat de Franse schrijver Antonin Artaud, wiens Héliogabale
van 1946 dateert, inspirerend op Arbasino gewerkt heeft.
Wie een voorstelling wenst te krijgen van Arbasino's kritisch ingesteld-zijn
tegenover bepaalde literaire figuren, kan zijn recente Sessanta Posizioni18. ter hand
nemen, een verzameling studies en artikelen over literaire onderwerpen, ontstaan in
de loop van de jongste tien jaren. Men zoeke in dit briljante proza evenwel geen
objectieve criteria, maar de afbraakscènes zijn zo vinnig uit de verf gekomen dat
men er bij glunderen moet. Arbasino maakt meer indruk door de manier waarop hij
zijn invallen en vondsten, zijn opinies en standpunten aan de man
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wil brengen dan door datgene wat hij mee te delen heeft. Een vorm van literaire
kritiek, die zich aan buitenlandse voorbeelden spiegelt, maar waarin een pertinent
persoonlijke toon overheerst.
Na Orlando Furioso voor het toneel te hebben bewerkt (zie onze kroniek in D.W.
& B, 1969, p. 193), heeft Edoardo Sanguineti zich aan het Satyricon van Petronius
gewaagd en er een bewerking van gemaakt die het midden houdt tussen vertaling en
adaptatie voor het toneel. Het is geen geheim dat dit meesterwerk uit de laatromeinse
periode, zo vele echo's wekt bij de generatie die alles op het dolce vita heeft gezet
en toen Fellini met het plan rondliep om het Satyricon voor de film te bewerken, kon
dit voor Sanguineti een aansporing om mee te spelen lijken. Het onderwerp leek iets
geknipt voor hem en de ‘sermo plejebus’ van het origineel in een smeuïge, met
trivialiteiten en krachtpatsers doorspekte taal weergeven, was wel een kolfje naar
zijn hand, zodat de lezer zich aan de lectuur van Il giuoco del Satyricon19. kan
verkneukelen.
Wat intussen te zeggen over zijn Storie naturali,20. die zo pas zijn verschenen? De
wereldbeschouwing van deze begaafde auteur is uitgesproken nihilistisch. Zijn
experimenteren met de taal, het integreren van woorden en wendingen uit een heleboel
andere talen in de tekst, heeft een verkeerd effect. De nieuwe realiteit die hij schept
door de dingen vrij te maken van het conventionele, zodat hij zijn experimenteren
tot in het oneindige kan voortzetten, is er een zonder leven. Dit blijkt uit sommige
stukken uit deze bundel, waarin de personages, tot schimmen geworden, van uit het
donker hun droom vertellen en hun stem laten horen om ons mee te delen dat ze
opgezogen worden in het luchtledige en niets meer zijn, ‘come un vapore che si
perde... meno ancora che il vapore - molte meno ancora - niente.’
Luigi Sartucci, wiens Orfeo in Paradiso in een vorige kroniek werd geloofd (D.W.
& B., 1969, p. 690-91), heeft onlangs een werk laten verschijnen waarvan de titel
luidt: Volete andarvene anche Voi?,21. wat letterlijk betekent: Wilt ook gij van mij
weggaan?, en op de vraag slaat die Jezus richtte tot de weifelende apostelen. Het
boek is een leven van Jezus, zonder apologetische bedoelingen, geschreven door een
man die van huis uit gelovig katholiek is en dat wenst te blijven. Wat de lectuur ervan
belangwekkend maakt is het feit dat ons hier een blik wordt gegund in het gemoed
van de schrijver: een zelfanalyse, uitgroeiend tot een bekentenis die onverdoezeld
voor de waarheid uitkomt, dat het juk van Jezus soms bitter om dragen was, dat
twijfel en onverschilligheid knaagden aan zijn hart, maar dat het niet bij hem
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opkwam de Godzoon te verloochenen. Bij dit boek, geschreven in een beeldrijke
taal, en met een toon van oprechtheid en overtuiging, denken we onwillekeurig weer
aan Papini's beroemde Storia di Cristo, die een halve eeuw geleden zo diepe indruk
maakte, niet enkel in Italië maar tot ver buiten de grenzen van dat land. Papini's boek
was het werk van een bekeerling, voor wie het bestaan door Jezus een zin kreeg.
Santucci daarentegen verhaalt van zijn omgang met Jezus als iets vanzelfsprekends,
een verhouding met licht- en schaduwzijden, maar die, onberoerd door de afvalligheid
van deze tijd, beheerst wordt door onverzettelijke trouw.
Onder de titel L'Albero vivo,22. verscheen bij Vallecchi een bundel geschriften van
Curzio Malaparte, ontstaan en gepubliceerd tussen 1928 en 1956, het jaar vóór zijn
dood. Het zijn artikelen en fragmenten, daarbij ook de destijds in boekvorm
gepubliceerde Fughe in prigione, Sangue en Donna come me. De titel is trouwens
ontleend aan een der ‘fantasie’ uit dit laatste boek, dat voor het eerst in 1940 werd
uitgegeven. Malaparte was een man van het ‘vivere pericolosamente’, een die
bestendig werd aangelokt door het avontuur, een gepassioneerde, steeds bedacht op
aanval en verweer. Maar een rasschrijver, met gloed en verbeelding. Zijn
schrijverskwaliteiten vindt men in dit boek terug, maar wie hem gekend heeft en aan
het woord gehoord, zal hem in deze bladzijden weer levend en acterend op zich zien
toetreden.
Opmerkelijk is de thans heersende belangstelling voor literaire stromingen en
figuren uit de jaren vóór de eerste wereldoorlog. Marinetti en het futurisme hebben
hun deel gekregen, de ‘ermetici’ eveneens, terwijl nu de schijnwerper wordt gericht
op Guido Gozzano (1883-1916), een der dichters van de groep der ‘crepuscolari’.
Deze dichter van het stille verzaken (bekend zijn zijn verzen: Non amo che le rose
/ che non colsi. Non amo che le cose / che potevano essere e non sono / state... ik
houd maar van de rozen / die ik niet heb geplukt. Ik houd maar van de dingen / die
konden zijn en niet geweest / zijn...), van de korte prozagedichten, de ‘colloqui’ (naar
het model van Laforgue) blijkt een voortrekker te zijn geweest, terwijl zijn poëzie
de overgang heeft gemarkeerd tussen de 19de en de 20ste eeuw. Dit althans is de
mening van Lorenzo Mondo, in Natura e storia in Guido Gozzano.
Ook van Dino Campana (zie onze Kroniek in D.W. & B., 1968, p. 19 v.v.) kwam
er een interessant document aan het licht, nl. het manuscript van wat de Canti Orfici
zouden worden, dat hij in 1913 had toevertrouwd aan Ardengo Orfici, die het
naderhand niet meer had teruggevonden. Campana had daarop zijn verzen uit het
hoofd her-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

44
schreven! De titel van het werk, dat onlangs in Soffici's nalatenschap werd
teruggevonden, luidde Il più lungo giorno. Een studie over dit manuscript kan over
kort worden verwacht.
In februari van dit jaar werd de vierhonderdste sterfdag herdacht van Benvenuto
Cellini, een der beroemdste figuren uit de Italiaanse renaissance, beeldhouwer,
goudsmid, graveur en tegelijk groot schrijver. Ten bewijze zijn autobiografie, een
monument van beschrijvingslust en verhaalkunst, dat men lezen kan als een boeiende
roman, temperamentvol, borrelend van leven, zonder terughoudendheid of valse
schaamte.
Het gebeurt niet vaak dat een schrijver de honderd haalt, en Francesco Chiesa, die
op 5 juli die leeftijd bereikt heeft, heeft alle reden om er zich over te verheugen, want
hij geniet een uitstekende gezondheid, zijn geest is helder gebleven en hij heeft, om
die gebeurtenis waardig te gedenken, een reeks sonnetten geschreven die hij hoopt
uit te geven. Te oordelen naar de keuze die in een tijdschrift verscheen, doen ze de
dichter geen oneer aan. Het zijn meestal natuurimpressies, gevoelig verwoord en
beantwoordend aan de wetten die het strenge sonnet vooropstelt. Chiesa is een
Zwitser, een Ticinees, die in het Italiaans schrijft. Hij woont bij Lugano en heeft
verzen en proza geschreven. Het meest bekend zijn zijn Sant' Amarillide en de
Racconti del mio orto.
Wij besluiten deze kroniek met een korte bespreking van twee poëzie-bundels,
om te beginnen Neurosuite,24. van de thans te Rome wonende Florentijnse dichteres
Margherita Guidacci. Zij debuteerde, als vijf en twintigjarige, onmiddellijk na de
oorlog, met een bundel lyriek, getiteld La sabbia e l'Angelo, een werk van zuiver
poëtisch gehalte, elegisch verdroomd, met een ondertoon van weemoed, streng
beheerst in ritme en beeld. Onder de bundels uit latere jaren citeren wij Morte del
Ricco, die in 1954 verscheen en Giorno dei Santi, van 1957.
De gedichten in Neurosuite zijn blijkbaar geïnspireerd door ervaringen van
fysisch-psychische aard, tijdens een verblijf in een kliniek. Het zijn meestal korte
gedichten, sterk geladen van sensaties en gevoelens, die in strakke verwoording een
bevrijdende ontlading vinden. Een vierregelig gedicht moge dit illustreren:

Angoscia
Fu, quando la tua angoscia si allentava,
preludio ad una stretta ancor più aspra.
Cosi poca acqua dolce per calmarti la sete
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e l'oceano salmastro per conservertela.

Beklemming
Er begon, toen je beklemming wat afnam
een voorspel van nog angstiger uren.
Zo luttel zoet water om je dorst te verslaan
en een zee van zout om die te doen duren.

Wat deze rijpe, rijke verzen kenmerkt is dat de individuele ervaring er op een
algemeen menselijk plan wordt geschoven en, als in een spiegelbeeld, met de angst
en de beklemming verweven van deze tijd. Een andere karakteristiek van deze poëzie
is haar grondige afkeer van de elementen zoals seks en geweld, die tal van jongeren
menen te moeten gebruiken om hun onvermogen als imponerend te doen doorgaan.
Deze poëzie beweegt in een gevoelswereld die de kunst van het sublimeren als een
duurzame verworvenheid vooropstelt.
De tweede bundel die hier een beurt krijgt, is de in januari van dit jaar verschenen,
en in februari reeds herdrukte Satura,25. door Eugenio Montale.
De grootste thans levende Italiaanse dichter neemt zijn tijd. Hij werkt langzaam
en bedachtzaam en komt pas met een bundel voor de dag als hij een voldoende groot
aantal verzen bij elkaar heeft ‘die het doen’. Dat is de reden waarom hij met Satura
pas aan zijn vierde bundel toe is in een tijdsverloop van bijna een halve eeuw!
De dichter Montale, die in Ossi di seppia, haast vijftig jaar geleden aan het woord
kwam, bleek een zwaartillend man, een pessimist, een die beter wist wat hij niet, dan
wat hij wèl wilde, zoals blijkt uit deze strofe:
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
si qualche storta sillaba, secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
Ció che non siamo, ció che non vogliamo.
Vraag ons niet naar een formule die werelden voor u kan doen opengaan,
enkel maar naar een verwrongen syllabe, dor als een tak.
Wat we u nu alleen maar kunnen zeggen
is dat wat we niet zijn, dat wat we niet willen.
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Uit de met zichzelf gevoerde dialoog sprak zijn afkeer voor de wereld waarin hij
leven moest, een wankele wereld met een onzekere toekomst. Uit zijn gedichten
wordt het zachte, het sentimentele angstvallig geweerd, ze hebben iets van het harde,
stekelige dat door hun ongewone titel: rugplaten van inktvis, wordt gesuggereerd.
Waar ligt de zin van het bestaan? In het onbereikbare of in het verzaken? Geen
sentimentaliteit, maar wel uiterste gevoeligheid, schaars doorbrekend en zich daarna
bijna schamend. Tevens een experimenteren met de vorm, zodat zijn vers bijwijlen
een surrealistische kleur krijgt. Dit proces verloopt evenwel langzaam: over twee
bundels heen, nl. van Le Occasioni, met het ongewoon tedere liefdesgedicht Dora
Markus, naar La Bufera, met juwelen van gedichten zoals Su una lettera non scritta
en Gli orecchini.
Montale's poëzie is het resultaat van een distillatieproces. Ze is van een densiteit
die haar onvertaalbaar maakt. Kan men spreken van een evolutie, dan wordt daarmee
bedoeld een langzaam groeiende mededeelzaamheid, een zich geleidelijk meer
gelegen laten aan leed en verlies, maar steeds beheerst en bedwongen, met een flinke
dosis zelfspot en ironie.
Satura zet in met een dubbele reeks Xenia, als een in-memoriam bedoeld voor
zijn vrouw. Gedichten om stuk voor stuk langzaam in zich op te nemen.
Gedachtenflitsen in een paar regels tot rust gekomen. Soms ondoorzichtig, vaker
filosofisch gekruid, of gelaten spottend met bepaalde aspecten van de hedendaagse
beschaving. Bewust heeft hij zijn bundel Satura genoemd en al is deze term ook voor
verschillende interpretaties vatbaar, en kan hij slaan op een goed gevulde
vruchtenschaal, evengoed als op datgene wat wij als een satire bestempelen, het ligt
voor de hand dat de dichter die de ambiguïteit niet uit de weg gaat, de lezer vrij laat
zelf te kiezen.
De mogelijkheden voor de poëzie worden steeds geringer. Een der laatste
vluchtheuvels lijkt naar het oordeel van de dichter die van de satire. Op dit terrein
heeft Montale in deze bundel druk geoefend. Met prachtige resultaten overigens.
Vergelijkt men Satura met de vorige werken - en hoe kan men anders - dan stelt men
vast dat Montales poëzie zich niet verdiept heeft maar dat de themata, de
gelegenheden, de episodes zich vermeerderd hebben. De dichter is er op bedacht zijn
persoonlijke ervaring aan te passen aan het tijdsgebeuren, het aanvaardbaar voor te
stellen. Zijn kunst wil klinken in de toonaard van deze tijd. Hij heeft interesse voor
de maanlandingen en voor de theorie van Teilhard de Chardin. Hij maakt zich zorgen
om de mens van morgen,
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om de toekomst van het woord, de taal. Soms klinkt zijn vers bitter. Soms lijkt het
een bezweringsformule. Een enkele keer klinkt het als een profetie, zoals in deze
drieregelige strofe, die ruist als een kinkhoorn:
Non si nasconde fuori
del mondo chi lo salva e non lo sa.
E uno come noi, non dei migliori.
Niet buiten de wereld verbergt hij zich
die haar redt en het niet weet.
Het is een zoals wij, niet van de besten.

(juni 1971)
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Kroniek
Marcel Janssens / Een apologie van August Strindberg: een hagepreek
over het huwelijk
Bij Bruna (Utrecht/Antwerpen, 1970, 293 blz.) verscheen een Nederlandse vertaling
van Apologie van een gek van August Strindberg. Erik L. Westerman, die de
eindredactie voor dit vertaalwerk op zich nam, maakte gebruik van de oorspronkelijke
Franse uitgave van dit boek, Le Playdoyer d'un Fou (1895), en van twee Zweedse
vertalingen. Het is dit beroemde en beruchte boek van de Zweedse auteur (1849-1912)
immers vreemd vergaan. Het werd in 1887-1888 oorspronkelijk in het Frans
geschreven en pas in 1895 door de auteur voor publikatie vrijgegeven. Omdat hij
zijn vaderland de primeur van zijn boek niet gunde, had hij in 1891 het manuscript
aan een Duitse uitgever aangeboden, maar tevergeefs. In 1893 verscheen een sluitdruk
ervan in een op sensatie belust Zweeds tijdschrift en in datzelfde jaar kwam ook een
zeer gebrekkige Duitse vertaling in omloop. Beide vertalingen veroorzaakten prompt
een literair schandaal, waarbij Strindbergs tweede vrouw een handje had toegestoken
om het kabaal los te krijgen. De Franse editie was ‘gecorrigeerd’ (en ‘verfranst’)
door zekere Georges Loiseau, die op een bepaald moment zelfs als co-auteur vermeld
werd. Diens ingreep in de tekst heeft de Strindberg-filologen wel wat laat zijn werk
beginnen in Stockholm op 13 mei 1875, wanneer hij tot het verfransen van een paar
namen en begrippen. De eerste ernstige Zweedse editie, uit het Frans vertaald, kwam
pas tot stand in 1914; op een wetenschappelijk betrouwbare editie moest men tot in
1962 wachten. De Nederlandse vertaler E.L. Westerman ontleende o.m. het
notenmateriaal aan beide laatste edities.
Apologie van een gek handelt over Strindbergs eerste huwelijk met de Finse actrice
Siri von Essen, die in het boek Maria heet (de ik-schrijver van deze geromanceerde
autobiografie heet Axel). E.L. Westerman deelt mee dat dit huwelijk duurde van
1877 tot 1892 (nadien huwde Strindberg nog een schrijfster en nog een actrice). De
vertelde tijd in het boek, dat het relaas bevat van de voorgeschiedenis en van het
eerste huwelijk met Maria, besloot ongeveer 10 jaar. De ik-verteller laat zijn werk
beginnen in Stockholm op 13 mei 1875, wanneer hij
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28 jaar is. (blz. 24). In feite was Strindberg toen nog maar ongeveer 26, maar kom,
dat is van minder belang. Een of andere afwijking tussen de autobiografische roman
en de biografische realia (o.m. die afwijkende chronologie) zal geen mens eraan doen
twijfelen of we hier wel degelijk met een autobiografie te maken hebben.
De ik-schrijver zegt in zijn Inleiding dat hij dit boek niet in de eerste plaats als
wraakneming op zijn onmogelijke eerste vrouw bedoelde. De eerste aandrift tot het
schrijven van het boek is zeker een opwelling van wraakgevoelens geweest, niet
alleen t.o.v. zijn vrouw, die hem zoveel ellende had aangedaan, maar ook t.o.v. zijn
gehate vaderland dat hem voor het gerecht daagde, zijn boeken in beslag nam, hem
een ballingschap opdrong, zijn goede naam van vader en burger aan de schandpaal
klonk. De verteller minimaliseert deze motivering echter in zijn inleiding. Maar in
de eerste humeurige bui t.o.v. het eerste meisje waarop hij verliefd is, spreekt hij er
al van ‘zich te wreken’ (blz. 30). Wie het boek doorleest, verwondert er zich niet
over dat hij zich ook tegenover Maria als opvliegend wreker gaat ontpoppen. Tegen
het eind van zijn boek (dus van de geschiedenis van zijn eerste huwelijk, wanneer
de idee van dit boek rijpte, bekent hij overigens voluit dat hij alleen nog met de pen
wraak kon nemen op zijn vrouw. Dan maakte hij al koortsachtige crisissen van
doodsangst door, die hij ook oproept in de Inleiding (blz. 9). Hij wilde niet sterven
voor hij deze afrekening met Maria had te boek gesteld. Op de laatste bladzijde van
het boek schrijft hij: ‘En dan word ik ziek, verbeeld mij dat ik de dood nabij ben en
besluit een verslag te schrijven over de jaren die voorbij zijn gegaan. Ik zie nu
duidelijk dat ik het slachtoffer van een vampier ben geweest, en ik neem mij voor te
leven en mij schoon te wassen van al het vuil waarmee die vrouw mij bezoedeld
heeft, en tot het leven terug te keren om mij te wreken, als ik overal bewijzen van
haar ontrouw heb bijeengegaard’ (blz. 281). En verder. ‘Daar het mij onmogelijk is
om te werken als ik mij niet onder de mijnen bevind, besluit ik naar hen terug te gaan
en bij hen te blijven zolang als ik nodig heb om een gehele roman te schrijven, en
intussen de meest nauwkeurige inlichtingen te verzamelen omtrent Maria's misdrijf.
Op die manier zal ik mij van haar bedienen zonder dat zij iets vermoedt. Ze zal zelf
het werktuig voor mijn wraak worden, dat ik daarna ver van mij weg zal werpen’
(blz. 286). De hier vermelde wraakgevoelens zullen hem nog wel gedreven hebben
in de ontstaanstijd van Apologie van een gek, geschreven op een moment dat
Strindbergs huwelijk met de Finse Siri von Essen nog niet verbroken was.
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Als de Apologie geen wraakneming was, wat moest ze dan wel zijn? Een soort
‘discreet en wetenschappelijk onderzoek’ van mijn leven met Maria, zegt de verteller
(blz. 21). Hij wil weten. Hij wil met ‘absolute zekerheid’ (blz. 21) de feiten
reconstrueren, analyseren en verklaren. Hij presenteert een zo exact mogelijk dossier,
waarover de lezer een oordeel moge vellen. Inmiddels... schrijft hij een meesterlijk
boek en het zal de lezer, die zich hierdoor laat meeslepen, een zorg zijn, uit te maken
wie van de twee, Maria of Axel, schuld had aan de mislukking van dit huwelijk. De
hybride opzet van de Apologie roept mij het even dubbelzinnige statuut van de Max
Havelaar te binnen. Beide acteurs bedelen de lezer om gelijk, trekken hem aan de
mouw, opdat hij toch geen bewijsstuk in de zelfverdediging zou missen, en ze
schrijven allebei een wonderbaar boek, dat de gelijkhebberij inzake biografische
realia zo futiel maakt, zeker van op afstand gezien. (Alleen kon Strindberg makkelijker
van vrouw verwisselen dan Douwes Dekker van job, wat zijn betrokkenheid bij zijn
Apologie toch iets minder hartstochtelijk of exclusief maakt dan die van Multatuli
bij zijn Havelaar. Strindberg die tegenover zijn geschriften meer nonchalant was,
verpandde overigens zijn leven niet aan een boek, waar hij zekere Loiseau wat aan
liet prutsen, zoals Multatuli het wel moest doen.) De nauwkeurige reconstructie en
analyse van de verhouding met Maria is voor de schrijver een middel tot zelfonderzoek
en een poging om het mysterie van de vrouwelijke psyche te peilen. De benaming
‘gek’ in de titel is op z'n minst als dubbelzinnigheid te lezen. Het kwam zo ver dat
Maria na een paar jaar Axel in een krankzinnigengesticht wou laten opsluiten. Axel
stond op de duur in de vier Scandinavische landen en erbuiten als een gevaarlijke
gek bekend. Het verweer van de autobiograaf bestaat er nu in, dat hij via een discreet
wetenschappelijk onderzoek zijn eerste vrouw gek verklaart... Uit dit pleidooi moge
blijken dat hijzelf nooit gek of gedegenereerd was: ‘Misschien werd ik heel eenvoudig
bij de neus genomen door een aanbeden verleidster, die met haar borduurschaartje
Simsons lokken afknipte, terwijl hij met zijn hoofd op het kussen rustte, vermoeid
van het werk en zwaar van zorgen om haar en haar kinderen! Zonder argwaan en vol
vertrouwen zou hij tijdens zijn tienjarige slaap in de armen van het betoverende
wezen zijn eer en zijn mannelijkheid, zijn levenswil, zijn intelligentie, zijn vijf zinnen
verloren hebben, en nog meer, godbetere!’ (blz. 18). Hij was de bedrogene, de
verleidster een gekkin! Hoe heb ik niet de moed gehad, zo jammert hij, om dat smerige
mormel te vergiftigen (blz. 202)? Maar hij was en bleef tien jaar lang een
goedgelovige ezel (blz. 204)...
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Dit zelfbeklag brengt ons bij een laatste motivering voor het schrijven van de
Apologie: het boek weze een waarschuwingssignaal voor alle verliefde jongemannen
die als echtgenoten zijn ‘broeders in het ongeluk’ zouden kunnen worden (blz. 282).
Pas op, laat je niet beetnemen, zegt de ik-schrijver, je bent vlugger dan je denkt een
Meneer Bovary. De ik-schrijver gaat met al zijn zelfbeklag direct op de lezer af en
smeekt hem om begrip en medelijden, maar waarschuwt hem ook voor de onpeilbare
hysterische listen van de vrouw (blz. 202, 204, 219, 232, 282). Apologie van een gek
is in de vermelde geëxalteerde passages een doodernstige donderpreek over de
bedrieglijke boosaardigheid van de vrouwen en de weeën van het huwelijk, gehouden
door iemand die nadien nog twee keer huwde, en wel nog eens een keer met een
actrice. Dit moge al een idee geven van de gepassioneerde verscheurdheid van de
man die Apologie van een gek schreef.
De anekdotische laag in Apologie van een gek is niet de interessantste, al zit dit
boek, op de slepende aanloop na, vol kortsluitingen en incidenten in een inderdaad
zeer bewogen amoureuze verhouding. Axel, een geëmancipeerd vrijdenker, werkt
in de koninklijke bibliotheek van Stockholm en wordt stilaan een geacht schrijver.
Hij leert de barones Maria kennen. Zij is gehuwd en heeft een dochtertje. In het
burgerlijke gezin van de baron is de seksueel-erotische aantrekkingskracht blijkbaar
gedoofd. Axel, die als sociaal lager geplaatste de burgerlijke baron een hak meent
te kunnen zetten, dringt in diens gezin binnen op het ogenblik dat de baron zelf begint
te flirten met het nichtje Mathilde. Axel meent aanvankelijk dat zijn ‘onvleselijke’
liefde voor de barones voldoet aan zijn ‘behoefte om te aanbidden’. Hij verafgoodt
en vereert haar als een madonna, ‘zonder de hoop ooit iets anders te winnen dan het
genot van de verering, het offer en het lijden’ (blz. 41). De aanbidding van de
madonna, die hij als een ‘puur kunstgenot’ ervaart (blz. 43), betekent voor hem een
‘nieuw geloof’ (blz. 48). Maar hoe artistiek-platonisch zijn liefde voor de madonna
was, des te fataler is de psychische schok als hij in haar de vrouw van vlees en zinnen,
en bovendien de valse, trouweloze vrouw met geheven klauwen ontdekt. De barones
blijkt ‘een vrouw van vuur’ te zijn (blz. 82), onberekenbaar in haar grillen,
onbetrouwbaar, een mooi maar dodend hellewezen. Hun verhouding ontwikkelt zich
over de ups and downs van de passie. De voltrekking van het overspel sluit de eerste
fase van Axels ondergang af (einde van het eerste deel). De volgende stadia van zijn
ondergang brengen hem inderdaad op de rand van de waanzin. De voor het toneel
niet zo begaafde barones droomt immers van
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een carrière als actrice, wat haar sociale positie haar belet, maar om actrice te kunnen
worden, is zij bereid haar huwelijk te laten springen. Axel, die daarbij als
toneelschrijver kan bemiddelen, bewerkt, door liefde verblind, zijn eigen vernedering.
Zodra de barones haar eerste rolletje krijgt, koelt hun passie af. Beiden zinken ze op
een beschamende wijze weg in de modder. Als Maria zwanger wordt, huwen ze toch
maar. Maria krijgt echter meer en meer aanvallen van (al of niet gespeelde) hysterie,
ze tiranniseert Axel en maakt misbruik van zijn liefde die een ware ‘bezetenheid’
geworden is (blz. 207). Met haar en huid is hij aan de grillen van het wrede mormel
overgeleverd. Hoe meer Axel als schrijver beroemd wordt, des te meer voelt ze zich
naast hem in haar mislukte toneelcarrière gekleineerd. Dat is voor haar een reden
om hem ‘dood te treiteren’ (blz. 219). Bovendien komen bij haar ook nog lesbische
neigingen te voorschijn. Het gezin gaat nu ook letterlijk op de dool, eerst naar Parijs,
waar Maria haar man al in een gekkenhuis wil achterlaten, dan naar Romaans
Zwitserland, waar ze dat nog eens probeert, dan weer naar Parijs, naar Duitsland,
Oostenrijk, en zo verder. Inmiddels bedriegt ze hem met andere mannen. Kortom,
ze openbaart ‘een zodanige schurkachtigheid’ die al de boosheid overtreft die de
ik-schrijver zich ooit durfde inbeelden (blz. 257). Als het boek na de zoveelste
verzoening plots afbreekt, ligt dit huwelijk helemaal aan scherven. De ik-persoon is
dan rijp voor zijn Apologie. En, de motiveringen in de Inleiding flagrant
tegensprekend, trekt hij aldus een streep onder de afrekening, d.w.z. onder dit boek:
‘Het verhaal is nu uit, mijn Liefste. Ik heb mij gewroken: wij zijn quitte...’ (blz. 288).
Wanneer ik deze anekdotiek niet zo belangrijk noem, dan bedoel ik dat de
psychologische rode draad die ze samenhoudt, belangwekkender is. En die rode
draad zou ik noemen: de verschrikkingen van de ‘amour-passion’ die de twee partners
als een fatum opjaagt en behekst tot in het waanzinnige. Axel is een laat-romantische
figuur met een onevenwichtige overgevoeligheid waarvan hij de nukken en prikkels
tot in extreme aberraties moet involgen. Hij leeft absoluut, bij de genade van een
gevoel dat blinde passie wordt. Hij heeft zijn bestaan geënt op dat van Haar (weldra:
van haar). Als de barones hem vraagt wat hij onder liefde verstaat, antwoordt hij:
‘Ik versta daaronder, zogezegd, een gevoel, dat boven alle andere gaat, een
natuurkracht waartegen niets bestand is, zoiets als de bliksem, de vloed, de waterval,
de storm’ (blz. 53). In dergelijke absolute termen beleeft hij de verrukkingen en de
vernederingen van de liefde. Beroesd als een sater, kan hij even
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intens toegeven aan ‘de wrede wellust van de smart’ (blz. 61). Hij laat zich door de
liefdepassie verscheuren ‘als door een orkaan’ (blz. 61) of door ‘een vreselijke gloed’
(blz. 78), die hem doet aanbidden én haten. Maria is voor hem als ‘een gezwel’ (blz.
74), maar hij loopt haar makker dan haar hond achterna. Het effect van de liefde op
zijn zinnen duidt hij aan met termen in de buurt van: verstoring, vernieling,
verbijstering. Bij voorbeeld: ‘zeker was dat er een samensmelting van onze zielen
plaatsgevonden had en dat wij onszelf niet langer meester waren. Het noodlot, of
liever het instinct speelde onontkoombaar zijn boze rol en de steen rolde, alles op
zijn weg vernielend, alles omverwerpend, eer, verstand, geluk, trouw, bezinning en
deugd!’ (blz. 105). Hij verheerlijkt de liefde als ‘de enige vreugde die ons rampzalig
bestaan waard maakt te worden geleefd’ (blz. 149), maar hij is er de meelijwekkende
slaaf van: ‘Slaaf die je bent! Lafaard, je zwicht bij de aanblik van de glimp van een
kous, jij, die beweert de kracht te hebben om de wereld te doen wankelen! En zij,
zij heeft je alleen maar lief wanneer je je zo vernederd hebt; ze koopt je voor een
enkel ogenblik van liefdesgenot dat zij je geeft - een spotprijs, want zij kan er niets
bij verliezen als ze je een beetje van je beste bloed aftapt!’ (blz. 158). De verscheurde
ik-schrijver is zozeer met haar en huid aan de liefde verslaafd dat hij in de madonna
de vampier bemint, dat hij met zijn bezetenheid gaat hinderen, dat hij bij het minste
minzieke gebaar van de toverheks zijn trots opgeeft, evenals zijn pogingen om zich
los te rukken uit de boeien die hij mist als hij er zich heeft van bevrijd (blz. 277).
Hoe krankzinnig deze man in de fatale, irrationele liefde verdoolt, moge nog eens
blijken uit deze klacht: ‘Hoe meer ik lijdt onder de perversiteit van mijn Maenade,
des te meer span ik mij in de aureool om haar madonnahoofdje te vergroten! Hoe
feller de werkelijkheid mij kastijdt, des te meer doen de hallucinaties bij de gedachte
aan de Geliefde mij ontvlammen!... O! de liefde!’ (blz. 224).
De ik-verteller analyseert niet alleen de mechanismen van zijn eigen irrationele
gedrevenheid en van zijn teugelloze liefdesonrust, hij tracht ook door te dringen in
de mysterieuze psyche van de partner, de nukkige, loszinnige, manzieke Maria,
coquette en cocotte. Hij noemt haar terecht Madame Bovary (blz. 163), maar dan
een Emma Bovary die wegens haar schurkachtigheid nog meer onpeilbaar is voor
de man die als een nieuwe Samson aan haar voeten ligt. Zij heeft de coquette
indolentie van Emma (en van Eline Vere!), maar ook de bloeddorstigheid van een
vampier. Aan zo'n aanbiddelijk monstertje is de ik-persoon tien jaar lang overgeleverd
‘in dit tweegevecht, dat huwelijk
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genoemd wordt’ (blz. 18). Zijn Apologie is ook bedoeld als een poging tot opheldering
van het mysterie van haar aantrekkingskracht: ‘Ook als een man honderd jaar leefde,
dan zou hij nog niets weten over het werkelijke leven van zijn vrouw! Hij zal
misschien de wereld leren kennen, het onmetelijke universum, maar hij zal nooit een
volmaakt juiste voorstelling krijgen van de vrouw, wier leven aan het zijne
vastgeklonken is. Daarom is die arme Monsieur Bovary zo een aangename herinnering
voor alle gelukkig getrouwde mannen!’ (blz. 21). Toegepast op de barones Maria:
‘Wat te denken van deze vrouw, die bidt voor een konijn terwijl ze een mens martelt
met een glimlach op haar lippen’ (blz. 210). Hij heeft helaas te laat begrepen aan
welke vrouw hij zijn lot toevertrouwde (blz. 205). De afrekening in de Apologie komt
ook te laat, als beschimmelde balsem op een lijk.
In de context van de Apologie is het dan ook makkelijk te begrijpen dat de
ik-verteller minachtend spreekt over de emancipatiebewegingen onder de vrouwen
en over de actie van de ‘masculinisten’ die de manvrouw (een geslachtloos wezen,
zegt hij smalend) als ideaal voorstellen. De vrouw is de mindere van de man in
intelligentie, maar zij is hem ver de baas door een volkomen gebrek aan moreel besef,
schrijft hij (blz. 246). Men moet de helse verschrikkingen van de ik-verteller
meegemaakt hebben en jarenlang in de vier Scandinavische landen voor gek
uitgekreten geweest zijn om te komen tot zo'n verbittering en intellectuele verdwazing.
Ten slotte vraag ik mij af hoe het mogelijk geweest is dat dit boek ooit als
‘immoreel’ in beslag genomen kon worden. Of het moet zijn dat de suggestie in
erotische scènes, die hier met de huichelachtige discretie in laat-negentiende-eeuwse
trant beschreven worden, nog irriterender ingewerkt heeft op de gemandateerde
fatsoensrakkers van toen dan de huidige zoveel vlugger vermoeiende sado-erotische
teksten op de censoren van nu. O tempora, o mores!
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De laatste ronde
Weekend van ons tijdschrift
Het jaarlijks weekend van ons tijdschrift zal ditmaal plaatshebben op 27 en 28 mei
a.s., zoals gewoonlijk op het K.A.J.-domein te Dworp. Nadere bijzonderheden zullen
later meegedeeld worden. Wie in de vorige jaren geen uitnodiging ontving en
belangstelling heeft om het weekend bij te wonen, kan van nu af een kaartje schrijven
aan de heer H. van Gorp, Bleydenberglaan 34, 3010 Wilsele; hij ontvangt dan te
gepasten tijde alle nodige inlichtingen, die overigens ook via ons tijdschrift zullen
worden meegedeeld.
Redactie

Televisiereclame of reclametelevisie?
Waar houdt informatie op en begint publiciteit of propaganda? Een vraag vol ergernis
en zenuwen.
Men kan natuurlijk stellen dat informatie dat is wat moet bekend gemaakt worden
omdat het voor een democratisch functionerende maatschappij noodzakelijk is dat
het bekend gemaakt wordt, terwijl publiciteit of propaganda daar beginnen waar men
de informatie welbewust gaat manipuleren, of breedvoerig zogezegde informatie
verstrekt over dingen die niet bijdragen tot het algemeen welzijn, maar enkel tot de
welvaart van enkele individuen, belangengroepen of ideologieën. Het probleem wordt
er, zoals u wel merkt, nauwelijks helderder door.
Wat beantwoordt aan een noodzakelijkheid? Terwijl men op de meest pietluttige
manier tracht elke vorm van reclame op televisie te weren (er mogen geen extra
reclameborden geplaatst worden in voetbalstadions van waaruit een reportage wordt
uitgezonden; als in een t.v.-spel grootmoeder door haar neusknijpertje de krant leest,
of zich zit te bezatten aan een klein in haar corsage verborgen flesje, zie je nooit
welke krant ze leest, of wat ze drinkt), zendt men anderzijds toch onbekommerd een
programma uit als ‘Autorama’.
Het is duidelijk dat wie de hierboven gestelde vraag naar de grens tussen informatie
en publiciteit wil beantwoorden, niet buiten een analyse van onze maatschappelijke
structuren kan, want van het type van maatschappij hangt het uiteindelijk af welke
inhoud men zal geven aan het begrip informatie. Dus, bijvoorbeeld, wel ‘informatie’
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over auto's. De televisieprogrammatie weerspiegelt duidelijk de in een land geldende
normen.
Wat hier, evenals overal elders, natuurlijk wel mag, is informatie over cultuur.
Want cultuur, althans dat wat door de officiële instanties tot cultuur geproclameerd
wordt, voldoet inderdaad, natuurlijk, uiteraard, vanzelfsprekend, jawel, beslist,
ontegensprekelijk aan een Wezenlijke, Grote en Belangrijke Behoefte. Niet dat
iemand daar zo direct wat van merkt, maar evenmin zal iemand het hardop durven
betwijfelen. Wie een nieuw soort margarine op de markt zou brengen, met naar keuze
ingesmeerde smaak van chocolade, ham, kaas of kippepastei komt natuurlijk niet op
de beeldbuis, tenzij in ‘Echo’, maar wie een schilderij heeft vervaardigd, wie uit lege
conservebussen een beeld heeft samengesteld, of wie een boek heeft geschreven,
even natuurlijk wel.
En waarom de producent van een stompzinnige, oervervelende roman wel en die
van revolutionaire margarine niet?
Omdat het verkopen van margarine een mercantiele bezigheid is en het
aan-de-man-brengen van boeken een culturele?
Dat is natuurlijk onzin. Het boek- en uitgeversbedrijf is een belangrijke factor in
onze economie, en net zo op winst ingesteld als elk ander bedrijf. Het enige alibi
voor programma's als ‘Vergeet niet te lezen’ is het woord cultuur. Natuurlijk bestaat
een dergelijk programma omdat literaire informatie noodzakelijk is, maar het stemt
onbehaaglijk te weten dat ergens enkele ambtenaren rustig en beschaafd zitten uit te
maken wat cultuur is en wat cultureel belangrijk is. Bovendien vrees ik dat die met
publiciteit bezwaarde informatie slechts dan gegeven wordt als zij ongevaarlijk is,
d.w.z. weinig informatie geeft over wezenlijke zaken, en bovendien harmonieert in
wat van hogerhand als ‘cultuurreservaat’ afgebakend werd.
Sorteert een programma als ‘Vergeet niet te lezen’ effect?
Het wordt door de televisieleiding als vrij onbelangrijk beschouwd en behoort dus
tot de typische laat-avondprogramma's. Men heeft nooit een onderzoek ingesteld
naar het mogelijke effect, waarschijnlijk omdat alle betrokkenen bijzonder weinig
fiducie hebben in het resultaat. De programmaleiders staan sceptisch, al leggen zij
er wel de nadruk op dat de uitgevers er vrij veel belang aan hechten een boek uit hun
fonds in het programma te krijgen. De uitgevers reageren aarzelend. Misschien heeft
het wel effect, maar een golf van bestellingen na een programma werd nooit
geconstateerd. De boekhandelaar is iets optimistischer: de dag na een uitzending
lopen inderdaad soms wel enkele mensen binnen om het boek te kopen. Vooral als
de geïnterviewde niet op z'n mondje gevallen was, niet als een wat introvert schrijver
over zijn literaire gezondheid zat te mompelen. Hij kan het boek natuurlijk wel
pousseren door het de dagen na de uitzending een opvallende plaats te geven, maar
neemt gewoonlijk zelfs de moeite niet. En de kijkers kijken niet als ze niet in literatuur
geïnteresseerd zijn, en wie dat wel is vindt het altijd een rot-uitzending, behalve als
hij er zelf in zat. Het programma bestaat, en de cultuur is dus aan haar trekken
gekomen, en
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daarmee basta.
Men moet, ook wat culturele uitzendingen betreft, rekening houdend met de wijze
waarop geselecteerd, geconcipieerd en gerealiseerd wordt, wel degelijk spreken van
propaganda en publiciteit, die zich verschuilt achter het mom van objectieve
informatie. Om het bij ‘Vergeet niet te lezen’ te houden: er worden jaarlijks ongeveer
150 boeken voorgesteld uit een enorme produktie. De keuze wordt mede bepaald
door het maatschappijbeeld en dat speelt in het voordeel van die uitgeverijen die
volkomen in dat beeld passen: controversiële uitgaven, underground, jonge en
alternatieve uitgeverijen worden gewoon genegeerd. Men rechtvaardigt dergelijke
duidelijk tendentieuze programma's door ze als ‘cultureel’ voor te stellen, terwijl het
hele opzet van de programmatie er eigenlijk op uitloopt werkelijke culturele behoefte,
in de zin van: het creatief beleven van zichzelf in deze tijd, af te remmen.
De culturele programma's worden al te dikwijls misbruikt als alibi voor de culturele
standing van een in wezen aculturele instelling. Alles wat niet strookt met de
maatschappelijke of culturele opvattingen van een zeer beperkt kransje van mensen
wordt weggedrukt. De culturele informatie is dus slechts vulgaire propaganda. Niet
voor een bepaalde uitgeverij, maar voor de structuren waarin een aantal uitgeverijen
het best functioneren.
Dat is een zeer trieste zaak.
Fernand Auwera

British museum (Egypte)
Verwijderd van mijn taal
en zonder gids,
begint de reis
doorheen de dode zalen.
Plots stromen uit een underground
bezoekers, een gids, een meisje.
Ook zij houdt aan die
kleine mummie stil.
Op het lijkdoek
geschilderd zwarte ogen,
zwart aangestipt het hoofd
heel rood het lint,
het lijkje van een kind.
Ik lees voorzichtig hoe zij
van bloemen, lotus, hielden.
Het meisje wijst drie mummies:
een vogel, poes en vis.
Het is alsof ik schreide.
Een man ligt in een open
mastaba versteend.
Verwijderd van mijn taal
bid ik voor hem.
De wachter van de dode zaal
geeft mij de juiste richting aan.
José de Poortere
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Ochtendpost
In ruimtenood om bij verkiezingen stembureaus onder te brengen, plaatst de Stad
Antwerpen in haar Hoge Wijsheid telkenmale ook houten hokjes in de hall van het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. ‘Jullie hebben toch geen
bezoekers’, zegt de Opper-Wachtmeester van de plaatsingsbrigade.
De ponskaarten die als oproepings-
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bevel voor de verkiezingen dienst doen, dragen in het daartoe bestemde vakje de
aanduiding: ‘Stembureau nr. 6. Mus. Vl. Cultuurleven, Minderbroedersstraat 22’. In
de ochtend van 7 november loop ik even aan; alles blijkt rustig.
Maar de dinsdag daarop is er onder de ochtendpost (brieven van studenten, brieven
van leerlingen, brieven van de Hogere, de Middelhoge en de Heel Hoge Overheid)
plots een envelop die al door zijn formaat uit de hoop naar voren springt. In onhandige
letters staat er als adres op: ‘Mus. Vl. Cultuurleven, Minderbroedersstraat 22,
Antwerpen.’ Ik maak het enorme omslag open: er zit een ponskaart in met een
oproeping voor het stembureau nr. 6, afgeleverd aan een kiesplichtige ruitenwasser.
Op de ponskaart staat met balpen geschreven: ‘niet gekunnen wegens ziekte’.
De ochtendpost is niet altijd even grauw.
Ludo Simons

Het nochtans hoorbaar snikken in de hutten
‘Non val cosa nessuna
i moti tuoi’
(Giacomo Leopardi)
Toen ik weer in Gargnano kwam
vond ik mijn vriend Sandro op bed
gereduceerd tot 30 kilo
vel over been
met een blind oog en afgesneden oor
‘cobalto’ zei hij met piepende stem
en naast hem stond een zuurstoffles
deze man heb ik heimelijk bewonderd
omdat hij het met al zijn kapaciteiten
gepresteerd had helemaal niets te doen
uiterst intelligent staakte hij zijn studie
en aanvaardde geen enkele verantwoordelijkheid
tenzij voor de volgende fles
en het gezamenlijk lied
zijn broer, links georiënteerd ordinarius in Rome,
begon aan een lezingentoernee op Cuba
op de dag dat hij stierf
dat is 3 dagen nadat ik hem gesproken had
hij piepte met een variant op Leopardi:
‘het is zinloos - we moeten er toch aan geloven’
en bij het weg gaan:
‘auguri’ en: ‘ciào Martino’
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wij hebben hem vandaag begraven
onder de gloeiend hete zon
tussen cipressen op een wijngaardhelling
en het blinkend meer op de achtergrond
na afloop dronk ik met Dino en de anderen
de droge witte van de eigen oogst
en toen ik weg reed zeiden ze:
‘auguri’ en: ‘ciào Martino’
Martien de Jong

Eigen schoon
In dat welig land van ons een even welig restaurant. De naam: vooroorlogs Keltisch
wensdroomkasteel.
Vijvertje, ondergang van zon, apéritif maison. Menu's in folio op perkament, alleen
de heer krijgt de prijs-kaart, een raffinement van vóór de emancipatie. Rechts in 't
Frans, links in 't Nederlands. Aan beide kanten ‘grive farcie au foie gras’. Een menu
is geen vogelgids. Maar Vlaamse kost wordt vertaald: ‘hesp aan het been gegarnierd’.
Oer-degelijk germaans ‘gepeperd stuk’, beschaafd germaans ‘kreeft in 't schoon’.
Maar waar de oude bok weer zijn horens toont, is in ‘aanbevolen wijn (tot
uitputting)’. Horum omnium fortissimi sunt...
Christine D'haen

Namaak-antiek
De techniek, daar zijn we het allen roerend over eens, heeft ons leven grondig
veranderd, soms zelfs vergemakkelijkt. Koffiemalen, om maar eens wat te noemen,
kan prima gebeuren door op een knopje te drukken. En reizen is met auto, trein of
vliegtuig ook heel wat eenvoudiger geworden dan het wel zal geweest zijn in de tijd
van de postkoets, met al die rompslomp van paardenwisselen in afspanningen die
pas eeuwen later rustiek zouden worden.
Maar anderzijds heeft de techniek toch niet kunnen verhelpen dat een groot aantal
zaken integendeel veel ingewikkelder werden. De administratie bijvoorbeeld lijkt
me niet precies vereenvoudigd. En de radio zit ook ingewikkelder in elkaar dan de
toeter van de dorpsomroeper. Eigenlijk kan de techniek slechts dat vereenvoudigen
wat ze eerst zelf gecompliceerd heeft. En het resultaat blijft dat ons hele levenspatroon
een steeds verwarrender indruk maakt. Wat - en dat is beslist geen originele gedachte
- ook verstrekkende gevolgen heeft op cultureel terrein. Schrijven is nu moeilijker
geworden dan vroeger ooit het geval was. Auteurs met een schrijftechniek en een
verbeelding die hen vroeger tot grote meesters hadden gemaakt, komen nu nog
nauwelijks aan bod of verdwijnen in de journalistiek. Het blijven, terecht, epigonen.
Epigonen van mensen die het terrein hebben verkend en uitgeput.
Ik moest daaraan denken bij de lectuur
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van de in boekvorm gepubliceerde novelle In Natura van Paul Koeck (uitg. Walter
Soethoudt, Antwerpen).
Vroeger had men deze novelle ongetwijfeld als een pareltje betiteld. Voortreffelijk
geschreven, interessant onderwerp, goede structuur, fijn psychologisch doorzicht,
het hele rijtje lovende termen is op dit werkje van toepassing. Alleen, nu in 1971,
vraagt men zich een beetje bedroefd af, waartoe de inzet van al dat talent geleid heeft.
Hebben dergelijke boekjes nog veel zin?
In zijn novelle vertelt Paul Koeck hoe een eenvoudig man door de nieuwe buren,
mensen die uit de stad komen, voor het lapje wordt gehouden zolang ze zijn
handigheid en werklust kunnen gebruiken, en hoe deze man aan die behandeling
grondig kapot gaat, vooral door toedoen van ‘Kindje’, de vrouw, die hem suggereert
dat ze niet afkerig is van een slippertje. Dit gegeven werd, zoals gezegd, bekwaam
en soms zelfs pregnant uitgewerkt, maar het is anno 71 nog nauwelijks een ‘bijdrage’
tot de literatuur te noemen. De taalcreativiteit is nihil. Er wordt gewerkt binnen het
kader van een traditionele verhaalopvatting, zonder ook maar een enkele poging te
wagen, hoe schuchter ook, de nog niet geteste mogelijkheden eens aan te boren of
op te zoeken. En het is precies dat wat nu telt. Literatuur bedrijven wordt steeds
moeilijker naarmate het terrein verder verkend wordt, net zoals het ook steeds
moeilijker zal worden nieuwe olievelden te vinden. De crisis in de literatuur is terug
te brengen tot dit besef.
Men zou het ook zo kunnen stellen: de literatuur moet haar plaats in onze
maatschappij terugvinden. Daar waar ze altijd gestaan heeft wordt ze steeds meer
aan het oog onttrokken door film, televisie, dagblad. Slechts de boeken die zoeken
naar een nieuwe plaats en nieuwe mogelijkheden van de literatuur, kunnen nog wat
te betekenen hebben. Al de andere zouden meesterwerken kunnen genoemd worden,
als ze minstens vijftig jaar eerder waren gepubliceerd.
Fernand Auwera

Elegie voor Virginia Woolf
Klaar was de spiegel,
Het vlietende water,
Waarin gij keekt:
Géén heden meer, geen later,
Alleen een ogenblik tijd dat verstreek,
Een mens die op zich zelf niet meer geleek.
Had iemand,
Meê verzwonden
In uw angstwekkend zwijgen,
In uw blik kunnen staren,
Tastbaar
Zou hij de muur uwer eenzaamheid
Hebben zien klaren,
En in 't nabij verschiet
De aanwezigheid van 't dreigend niet...
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Boekbesprekingen
Ons tijdschrift heeft in vorige jaargang reeds ijverig gestreuveld, maar wij moeten
hier toch enkele boeken over de gevierde Westvlaming vermelden, die ons ter
bespreking werden toegezonden.
Het belangrijkste dat ik te lezen kreeg is dat van onze mederedacteur André
Demedts: Stijn Streuvels: een terugblik op leven en werk (Orion, Brugge). Demedts
heeft reeds in talrijke publikaties en wellicht honderden voordrachten zijn
door-en-door grondige kennis van Streuvels' leven, werk en milieu bewezen.
Bovendien blijkt hij in dit boek de literatuur over Streuvels te beheersen. Wat echter
bovenal deze lijvige studie boeiend maakt, is dat zij ons informeert over het
persoonlijke, familiale en relatie-leven van Streuvels gedurende de vele jaren dat
Demedts hem heeft bezocht. Het moet wel zijn dat Demedts alle indrukken van
bezoeken en gesprekken zorgvuldig heeft genoteerd. Het resultaat is een boek dat
niet enkel dieper inzicht schenkt in Streuvels' literaire loopbaan, maar ook voor zijn
biografie grote documentaire waarde heeft.
De Kroniek van Stijn Streuvels, geschreven door Luc Schepens, is een verzameling
in chronologische orde van historische feiten uit het literaire, openbare en persoonlijke
leven van Streuvels, die het pad wil effenen voor een later te schrijven biografie.
Intussen is dit boek, ook afgezien van zijn documentaire waarde, een prettig album,
een fotoalbum zelfs, dat de lezer toelaat zich in het milieu van de schrijver in te leven.
Joos Florquin, die reeds als leerling speciale devotie koesterde en later door een
vriendschappelijke relatie van circa dertig jaar aan hem gehecht bleef, heeft dit
centenarium niet laten voorbijgaan zonder hem te huldigen in wat hij, met een juiste
titel, Mijn Streuvelsboek (Orion, Brugge) noemt. Hij geeft het relaas van hun
verhouding, persoonlijke indrukken bij bezoeken en ontmoetingen, en verwerkt een
negental artikels en opstellen die hij in de loop der jaren aan de vereerde schrijver
heeft gewijd. Het prettig leesbare boek wint nog aan charme door de talrijke facsimile's
van briefkaarten en briefjes, niet minder door de vele foto's waarop telkens Streuvels
met de schrijver of andere bekenden te herkennen valt.
Vermelden wij nog dat in de nieuwe uitgave van de tweede bundel Ten Huize
van...-interviews (Orion, Brugge) Joos Florquin een uitvoeriger en ongepubliceerde
reportage over Streuvels
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heeft ingelast. Ook dat in de V.W.S.-cahiers: Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren,
een uitgave van de ‘Vereniging van Westvlaamse Schrijvers’ een eerste integrale
uitgave verscheen van een Streuvelstekst: ‘Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb’.
De tekst wordt ingeleid en gecommentarieerd door Jo Gisekin.
Albert Westerlinck

Vruchten van het Bredero-jaar
Het belangrijkste resultaat van de in 1968 gehouden Bredero-herdenkingen is het
reeds in uitvoering getreden plan om de werken van de Amsterdamse dichter opnieuw
uit te geven. De edities door Jan ten Brink en J.A.N. Knuttel zijn immers sedert lang
niet meer verkrijgbaar en voldoen evenmin aan de moderne eisen van de
editie-techniek. Prof. G. Stuiveling heeft de leiding van de nieuwe Bredero-uitgave
op zich genomen en het ligt in zijn bedoeling de onderneming spoedig te laten
voltooien. Het eerste in deze serie verschenen volume bevat het door C. Kruyskamp
ingeleide en toegelichte treurspel Rodd'rick ende Alphonsus, waarvoor het gegeven
aan de Palmerijn-romans ontleend werd en het thema van een tragische liefde
behandelt. Wij hebben deze publikatie reeds uitvoerig in dit tijdschrift (1970, blz.
695-196) besproken en al werd intussen (in De Nieuwe Taalgids) scherpe kritiek op
Kruyskamps inleiding uitgebracht, wij blijven toch grote waardering koesteren voor
de wijze waarop in deze uitgave Bredero's drama als drama behandeld werd. De
bedoelde inleiding steekt gunstig af bij de vele introducties tot literaire kunstwerken,
waarin het literaire aspect als dusdanig weinig aan bod komt. Bijzonder instructief
is in deze editie ook de studie door de hoofdredacteur over de structuur van Bredero's
vers.
Men kan als een ‘captatio benevolentiae’ de twee publikaties beschouwen die door
de uitgeverij (Tjeenk Willink-Noorduyn, Culemborg) die Bredero's opera omnia op
de markt zal brengen, samen met het eerste deel van deze opera in het licht heeft
gegeven. Het betreft in de eerste plaats het door Garmt Stuiveling samengestelde en
in een prachtige uitvoering aangeboden Memoriaal van Bredero, dat alle documenten
weergeeft die met Bredero, diens familie en de uitgave van zijn werken te maken
hebben en tevens door een rijke keuze van afbeeldingen en opsommingen van
cultuurhistorische realia Bredero's tijd en milieu voor de twintigste-eeuwse lezer
oproept.
Met deze uitgave wordt een nieuwe vorm van biografie ingevoerd, die wij ook op
andere auteurs graag toegepast zouden zien. De stukken worden in een, het originele
document zo dicht mogelijk benaderende, gedaante ter tafel gelegd en de interpretatie
wordt aan de lezer zelf overgelaten. Zulk levensverhaal leest natuurlijk minder vlot
dan de gewone biografieën, maar de vertekeningen der feiten of de ongegronde
gissingen - en ze waren juist in de bestaande geschiedenissen van Bredero's leven
niet afwezig - krijgen
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daarbij alleen de kansen die de lezer ze zelf wil geven.
De tweede publikatie die de aandacht op Bredero vestigt is de uitgave van vier
lezingen die tijdens twee verschillende herdenkingen in het Bredero-jaar gehouden
werden. Hiervan achten wij de door Stuiveling en Keersmaekers gehouden
redevoeringen de belangrijkste, al verdienen ook de andere twee grote aandacht. H.
de la Fontaine Verwey schetst een boeiend beeld van het vroeg-zeventiende-eeuwse
Amsterdam en beschrijft de verhoudingen tussen de dichter en zijn stad. A. Bachrach
tekent en verklaart Bredero's visie op de Engelse toneelspelers van zijn tijd. G.
Stuiveling - en dat maakt zijn tekst zo belangrijk - geeft een grondige karakterisering
van de hele literaire persoonlijkheid van Bredero, in rake en lapidaire formuleringen
uitgedrukt. De verdienste van A. Keersmaekers' bijdrage ligt in het feit dat hij, hoewel
hij ook maar één aspect van Bredero's houding en optreden schijnt te behandelen
(Bredero en de Zuidelijke Nederlanden), met het samengebrachte materiaal nieuwe
visies aanbrengt en tot nieuw onderzoek stimuleert. Het Bredero-jaar was voor de
studie van de Amsterdamse dichter een goed jaar.
L. Roose

De dubbelfluit
Aangezien ons redactielid Anton van Wilderode er de auteur van is, zullen wij hier
slechts in het kort melding maken van het schoolboek dat onder de titel De dubbelfluit
bij de Standaard-Uitgeverij verscheen (2 delen, 1968). De dubbelfluit is een
voortreffelijk gecommentarieerde bloemlezing uit de Nederlandse literatuur, waarin
het een lust is te lezen en te bladeren; of het een goed schoolboek is, kan ik niet
beoordelen, maar in elk geval biedt het rijke stof tot lezen, vergelijken en overwegen.
Het kan dus ook buiten de school diensten bewijzen aan elke literatuurliefhebber die
de beroemdste fragmenten en verzen uit onze literatuur aan de hand van intelligente
toelichtingen wil leren herwaarderen. Hopelijk storen hem bij het lezen van de
gedichten niet de gruwelijke asterisken die midden in het vers (vooral in de gedichten
uit de oudere periode) naar de woordverklaringen verwijzen en die de lectuur ervan
doen verlopen als een busreis van Turnhout naar Antwerpen.
L. Simons

Gensters van bewondering
Na zijn debuut Op de Rand publiceert Dirk Desmadryl een nieuwe dichtbundel
Gensters van verwondering (Vita, Oudenaarde, 1969).
Deze valt uiteen in vier cycli. De eerste draagt als titel ‘Elegisch’ en cirkelt rond
een zeer gevoelige transcriptie van de ervaring van voorbije dingen. Het ge-
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vaar voor sentimentalisme dat aan zulke gevoelsgeladen gedichten inherent is, des
te meer omdat de poëzie van Desmadryl zich dikwijls beweegt op de grens tussen
uiterste soberheid en simplificatie, wordt m.i. uitstekend opgevangen in een
lofwaardige zelfdiscipline. Een enkele maal slaagt hij niet hierin (‘Ode aan het kind’;
‘Clown’).
Opvallend is de grote nederigheid van het soms bijna prevelen, het nauwelijks,
omfloerst avoueren (o.m. ‘Retrograde’).
Sommige verbindingen kunnen storen (‘traumatische vreugde’), strofen mogen
minder geslaagd zijn, toch is de eindindruk positief.
De titel van de tweede cyclus ‘Apologieën’ wijst op een engagement dat zeker
aanwezig is, maar dat getemperd wordt door de hierboven reeds geloofde discipline.
Een grandioze karakteristiek van zijn dichterschap geeft Desmadryl in het overigens
vrij zwakke ‘Dichters anno 1969’: ‘ik ben de regenboog / enkelvoudig en
onuitwisbaar’.
Samen met ‘Gedicht voor de Paardevleeseters’ (zonder de m.i. beter te schrappen
parenthese) is ‘Apologie voor Mezelf’ zeker het beste gedicht van deze cyclus.
De derde, ‘Voor een vonk van liefde’, bevat een reeks gedichten over de liefde,
beleefd als een sterke polariteit tussen kernen als genot-pijn, macht-on-macht,
euforie-droefheid. Doet de thematiek reeds denken aan Claus in zijn beste dagen, de
verwoording suggereert dit soms evenzeer (bijv. ‘Voor een vonk van liefde II’).
De grote kracht van Desmadryl lijkt mij te schuilen in het bijna aarzelend spreken
van het blote, enkelvoudige woord zoals in het meesterlijke, zesregelige ‘Intermezzo’.
Structureel komen de gedichten tot eenheid, soms door een doorgedreven
assonantiespel, meestal door de voorbeeldige verstrengeling en instandhouding van
semantische velden waardoor het gedicht in al zijn soberheid polyfoon wordt. Dit
lijkt mij bijzonder duidelijk in een gedicht als ‘Parallel’ uit de vierde cyclus ‘Gensters
van Verwondering’, waarin de poging tot imaginaire ontgrenzing en de terugval in
de realiteit centraal staan. Hoewel ook hier nog heel wat beelden uit de toon vallen,
overtuigt Desmadryl mij volledig van zijn grote expressieve potentie, o.m. in het
prachtige ‘Nacht’. Het slotgedicht van de bundel, ‘Boodschap’, biedt uitzicht op de
toekomst, een toekomst die voor Dirk Desmadryl ongetwijfeld beloftevol mag
genoemd worden.
Al te weinigen verstaan zoals hij de kunst van het schrappen.
Gust Faes

Nogmaals Yang-poezie
Jan Vanriet Met gehavend gemoed, Gent, Yang Poëzie Reeks nr. 5, 1969. Patricia
Lasoen, Een verwarde kalender, Gent, Yang Poëzie Reeks nr. 7, 1969. Na Van
Ryssel, Vangansbeke, Serras en Jooris, die de eerste vier nummers van de serie voor
hun rekening namen en een vrij homogene, op het nieuw-
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realisme gestoelde poëzie brachten, volgen in dezelfde trant Vanriet en Lasoen.
Enigszins daartussen verdwaald zijn bundels te vinden van M. van Maele (nr. 6) en
Rob Goswin (nr. 8). Ter wille van hun totaal afwijkende poëzieopvatting
(postexperimenteel) wil ik deze dichters hier buiten beschouwing laten. De poëzielezer
krijgt immers meer en meer de indruk dat deze post-experimentele schrijftrant
gedateerd geraakt, dat het beste van de woord-exploratie achter de rug is. Het woord
is in de loop van de laatste twintig jaar zo onder druk gezet, er werden voortdurend
zo hoge eisen aan gesteld, dat stilaan een punt van verzadiging werd bereikt.
Bovendien werd in deze pogingen om via de taal een nieuwe werkelijkheid te
scheppen al te weinig aandacht besteed aan de normale alledaagse werkelijkheid,
aan de verstaanbaarheid en aan de sociale rol van de allerindividueelste dichter.
Een reactie als die van de Yang-poëten doet dan ook bijzonder verfrissend aan,
hoe jammer wij tegelijkertijd ook het verlies aan diepgang en taalcreativiteit mogen
vinden.
Verlies aan diepgang, inderdaad. Jan Vanriet, zoals vele van zijn vrienden neemt
al te dikwijls genoegen met aardigheidjes, frappante observaties en opgesmukte
‘small talk’. Ook goedkoop en oppervlakkig engagement schuwt hij niet. Slechts in
enkele uitzonderlijke gevallen heeft hij een vermoeden van wat poëzie zou kunnen
zijn, zoals bijv. in:
‘Einde van een tijdrekening
de sterren staan hoog
de maan is kwart
de kiosk op het plein
is leeg en verdrinkt in stilte
met gezwollen ogen zeg je
dat je 't haast niet begrijpen kunt
en dat is dan maar best ook.’

Enkele goede effecten bereikt hij ook in de collagecyclus ‘Niemand heeft bezwaar!’,
al is het ook hier duidelijk dat de dichter het zich vrij gemakkelijk maakt en denkt
met de collage-vondst de poëzie gered te hebben. Wat hij en anderen niet schijnen
in te zien, is dat de nieuwrealistische schrijftrant, wil hij poëzie opleveren, van de
dichter een nog grotere mate van ascese en zelfkritiek vergt, dan de experimentele.
Verbaal talent alleen kan hem immers niet redden.
Patricia Lasoen ziet dat gevaar waarschijnlijk wel en omzeilt het door een
compromis aan te gaan met de experimentele woordrevelatie. Daardoor bereikt zij
in de beste gevallen een subtiel evenwicht tussen het objectiverende tonen van de
realiteit en de subjectieve duiding ervan. Meer dan Vanriet slaagt zij erin verbanden
te leggen en te ontdekken tussen de wereld van de contingente verschijnselen, die
zij verbaasd observeert, en die van een genuanceerde en gevoelige innerlijkheid. Een
gelukkige keuze deed zij dan ook door in haar bundel enkele knappe ‘haikoes’ op te
nemen, een versvorm die precies een verzoening mogelijk maakt van observatie en
symboliek; de geëvoceerde natuur is tegelijkertijd zichzelf en meer dan zichzelf:
‘Zachtjes en zelfs nauwelijks
nog merkbaar vliegt de sneeuw
het hekken wordt van kant
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in de kanalen staat het water hoog’
Hugo Brems
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Een nieuw debuut van Paul Snoek
Van zodra ik enkele tijd geleden in het NVT de prozatekst De man in de reus van
Paul Snoek gelezen had, dacht ik dat er ook in het proza wel iets weggelegd was
voor deze schrijver die als dichter zijn sporen ruimschoots verdiend heeft. Dat zijn
beste tijd als dichter voorbij is, zal voor Snoek op zijn leeftijd wel een normaal
verschijnsel zijn. Om het in zijn geliefde sportterminologie uit te drukken: er komt
voor de beste midvoor een moment waarop het verkieslijker is zich terug te trekken
als libero (H. Claus zat zelfs bijna op het bankje als trainer-coach). Dat neemt niet
weg dat er na de bundeling van de Gedichten 1954-1968 nog reeksen Gedrichten
kunnen volgen (Heer Everzwijn-achtige actuele anti-poëzie), maar het heilige vuur
zal er wel zo stilaan uit zijn. Paul Snoek speelt nu, en van meet af aan met veel zwier,
op een ander terrein: het proza. De bundel Bultaco 250 cc (Marnix pocket, 1971, 98
blz.) heeft als het ware de overwogen structuur van een dichtbundel: twee keer twee
verhalen met in het midden een bezinningsstukje van een ik-schrijver over zijn
schrijfmachine en over het proza dat hij er op een zaterdagmiddag in december begint
uit te tikken, o.m. zinnetjes uit De man in de reus. Precies deze tekst is voor mij
veruit de beste van de vijf. Het gegeven kan doodgewoon en naïef lijken (naïeve
schilders schilderen de doodgewoonste dingen, bij voorbeeld reuzen en reuzinnen
in een ommegang), maar het blijft een prachtige vondst. Je moet erop komen en je
moet het kunnen uitschrijven met de tere charme die Paul Snoek in dit verhaal legde.
Je zou zeggen: hij houdt iedereen, de naïeve kleine man incluis, voor de gek, maar
dat ware slechts een deeltje van de waarheid. Hij brengt een innemende vertedering
op voor mensen die, zoals de ik-schrijver in bepaalde momenten, ‘ergens kind
gebleven zijn.’ Deze vertedering voor kleine mannetjes - een bankbediende, een man
in de reus, een cafébaas, een douanier - gaat met weemoed gepaard. Die
melancholische vertedering voor het ongeachte verleent aan zijn banale, naïeve
onderwerpen een poëtische bekoorlijkheid. Het schijnt dat Paul Snoek een zwak
heeft voor antieke horloges en naïeve schilderijen. In diezelfde context zie ik hem
goedmoedig bezig met mensjes bij wie een vergeten plaatsje op de achtergrond past,
maar die plots een voorgrondrolletje krijgen, waarin ze zich dan onwennig voelen
als in een verouderd trouwpak. Hij zoekt bij voorkeur een soort heilige dwaasheid,
de gelukkige glimlach van de dwazen waarmee de ik-schrijver zelf op het eind van
Bultaco 250 cc afscheid neemt van de lezer: ‘Houd zijn glimlach in leven. Doe dat
voor hem.’ In die context situeer ik ook de vertrouwelijke toon waarop de ik-verteller
zich richt tot zijn lezer (een u of een je). Die lezer amuseert hij kameraadschappelijk
met uiterst vlot, in een min of meer veredelde spreektaal geschreven vertellingen.
Want vertellen kan hij. In 4 miljoen speelt hij eerst wat met verschillende tijdsniveaus,
precies om zichzelf en de lezer wat op te warmen; ook in De stunt laat hij pas na een
zestal bladzijden vertragingsmaneuvers zijn story los.
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Het titelverhaal Bultaco 250 cc, hoewel niet van het niveau van De man in de reus,
dat nog wel in (goede) bloemlezingen terecht zal komen, bevat de belangrijkste
ingrediënten van de bundel: de hang naar avontuur, te vergelijken met de
opdrachten-op-de-voorgrond die de mannetjes uit de andere verhalen willen uitvoeren,
de bizarre jeugddroom van een 35-jarige die met juniores gaat crossen, de charmante
naïviteit van iemand die een beetje bijna ‘helemaal stapel’ is en zich daarbij goed
voelt, het teder strelen van kleinoden, de tot kostbaarheid opgeblonken banaliteit, de
weemoedige glimlach ten afscheid. Echt een aardig bundeltje!
M. Janssens

Tweemaal Venema (en een keer Visser)
Twee nieuwe boekjes van Adriaan Venema (20), nl. nog iets uit de
5de-meridiaan-reeks van Manteau, Christiaan, leven en lijden van een charlatan.
Kroniek van liefde en geweld met tekeningen van de schrijver (1970, 144 blz.), en
een Marnixpocket, eveneens bij Manteau, Het protokol (1970 (116 blz.). De boekjes
lijken sprekend op mekaar, zo sprekend zelfs dat het obscene tafereel ‘vrouw met
hond’ in beide voorkomt. De ik-figuur Johan uit Christiaan is een duplicaat van de
hijpersoon Harmen uit Het protokol: beiden zijn ‘inferieure’ mislukkelingen van
ongeveer dezelfde leeftijd, ze staan in dezelfde verhouding tegenover hun ouders en
hun zuster (‘broer-met-zus’-taferelen in beide boekjes) en moorden met even grote
sadistische wellust (Harmen vermoordt vader en moeder op het eind van Het protokol,
terwijl zijn zus op het nippertje aan zijn schoten ontsnapt; Johan, de discipel van
Christiaan, gaat over ten minste evenveel lijken). Ik herinner me bovendien flarden
uit Adriaan Venema's eerste boek Van een bloedrode manchet en een kooikershondje,
die hier ook in duplo hernomen worden. Zo worden tegenwoordig door mannen van
rond de 20 boekjes geschreven!... Als je dan nog wat kan tekenen, heb je vlug een
pocketje vol. Ronduit gezegd, ik vind dit een zielig gedoe. Adriaan Venema scheen
met z'n eerste boek op goeie weg te zijn, maar nu zwenkt hij op een erbarmelijke
manier af op een zijpad, waar ik hem met grote tegenzin volg. De sadistische
viezigheid en wreedheid die je bij een Wolkers of een Van het Reve accepteert omdat
die heren kunnen schrijven, blijven hier steken in een walgelijk geklungel met de
laatste vieze snufjes, zo met 'n air van: ik durf ook op de schutting schrijven.
Misschien zullen onvoorbereide lezers hier nog wel van opschrikken, maar een wat
gehard lezer ziet de stoute jongen wel komen met z'n vuile maniertjes. Als dat nu
nog geschreven was! Venema's boekjes zijn echter goedkoop maatwerk dat je met
wat huisvlijt makkelijk moet kunnen leren. Ik geef het structurele maniertje van
Venema als voorbeeld: in beide boeken onderbreekt hij stelselmatig een doorlopend
verhaal met (typografisch
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gescheiden) inlassingen die meestal herinneringsflarden bevatten. Ook speelt hij met
ikjes die de intelligente lezer wel zal identificeren. Het zal telkens wel mooi
contrasterend of cumulatief bedoeld zijn, het zal de aandacht voor het opzettelijk
losgelaten hoofdverhaal wel moeten aanscherpen, het zal wel in mekaar moeten zitten
als een collage of als een of andere muzikale compasitie. Maar het is niet meer dan
een enerverend truukje dat vlug z'n effect verliest.
De collage-structuur is het duidelijkst in Het protokol. Onder de ikjes blijkt er
zelfs een te zijn dat we als een auctorieel ik of als een Venema-ik zullen thuisbrengen.
Dit ik leest een tekst van zichzelf en last een lang interview in met de Brits-Russische
meesterspion Harold Kilby. Wat dat hier komt doen, is mij niet duidelijk, maar
Venema mag het weten. Zo vraag ik mij ook af welke de (meer dan anecdotische)
relatie is tussen het hoofdverhaal over Harmen en de ingelaste cursieve teksten over
een machtsovername in Nederland door kolonels, naar het voorbeeld van hun Griekse
collega's en natuurlijk op aanstoken van de CIA. In een nawoord geeft de auteur als
zijn mening te kennen dat een ultrarechtse staatsgreep in Nederland niet zo
onwaarschijnlijk is. Dat kan best zijn. Maar hoe rijmt hij de boze kolonels tezamen
met zijn jonge killer Harmen? Deze zou ‘ongewild het eerste slachtoffer’ zijn, ‘de
eerste martelaar worden van het nieuwe verzet dat nog moest geboren worden’ (blz.
114, 116). Ik zie het verband niet. Ik heb veeleer de indruk dat door een vergissing
in de zetterij van Manteau twee mini-boekjes door mekaar afgedrukt werden.
Ik heb nochtans eerlijk gepoogd, in beide boekjes iets meer te vinden dan snaakse
viezigheid. Kan het binnen de logica van Venema's desperado's liggen dat zij hun
angst voor het geweld moeten smoren met (nog meer) geweld? Zou die explosie van
sadistische wreedheid uit een uitzinnige angst voor de terreur verklaard kunnen
worden? In die ‘balans der terreur’ liggen griezelstukken die in een sadistisch
griezelkabinet thuishoren. De personages worden gruwelijke robotten in een grotesk
schimmenspel, waarin alles mogelijk is, niet het minst de onvoorstelbaarste viezigheid
of geweldpleging. Is dat een desparaat verweer tegen het absurde geweld dat ons
bedreigt? Zo is misschien het buitennissig bedenksel over de charlatan Christiaan te
verklaren. Dit verhaal is een kruising van het evangelie met de geschiedenis van, bij
voorbeeld, Charles Manson. Op het stramien van het evangelie, waar duidelijk op
gealludeerd wordt, ent de schrijver een story vol gratuïte wreedheid en nihilistische
waanzin. Het geheel laat de indruk na van een vertwijfelde angstschreeuw in de
donkere echokamers van het Niet. - Het enige dat ik uit beide boekjes onthoud is,
dat het in de teksten van onze jonge schrijvers nóg altijd viezer, nóg altijd wreder
kan. Die mannen kunnen hun persoonlijke records nog dikwijls kloppen. Manteau
moet hen maar blijven coachen.
Wat dan nog te zeggen over een ander exemplaar (ook met tekeningen) uit de
5de-meridiaan-reeks, Homo sapiens etc. science fiction opera (98 blz.) door Eduard
Visser? Dat de man beter tekent dan Adriaan Venema? Al-
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licht. Dat hij beter schrijft? Allicht. Maar we staan hier weer voor dat eendere gezeur
over waanzin, wreedheid, destructie. De absurde tekst Ararat doet mij denken aan
De heilsleer van juffrouw François van B. Roest Crollius of aan Het reservaat van
W. Ruyslinck. De tweede tekst Wit Walden en de derde De Prins zullen waarschijnlijk
wel heel diepzinnig-experimenteel geschreven zijn (bij voorbeeld 2 bladzijden vullen
met 64 keer motor te schrijven). Maar ik beken dat ik als lezer hier bitter weinig mee
kan aanvangen.
M. Janssens

Morrelen aan het eigen hart
Gi Mateusen kan moeilijk een veelschrijver worden genoemd. Messias gevraagd
(Gent, Yang Poëzie Reeks, 1971) is pas zijn twee bundel, luidens de biografische
noot geschreven tijdens zijn legerdienst. Dat laatste is duidelijk merkbaar en als
bijkomen (en eigenlijk bijkomstige) informatie biedt het de lezer een welkome steun
bij de interpretatie. Een belangrijk deel van de metaforiek hoort inderdaad in de sfeer
van het leger, het geweld, het martiale. Mateusen komt hier vaak tot verrassende
transformaties die, vooral waar ze de sfeer van het spreken, het schrijven raken,
bijzonder effectief werken. Ik citeer enkele losse voorbeelden:
‘de stemvork in aanslag’ (7)
‘het woord tot hamers en sikkels smeden’ (9)
‘laat zien de sabelglans van uw monden
de stormram van uw handen’ (8)
‘steken nieuwe laders in de vingers’ (16)
‘uit lieve woorden worden hulzen gegoten’ (17)

Het dient gezegd dat de dichter er doorgaans in slaagt dit betekenisveld te integreren
in een semantisch geheel waarvan ook het lichamelijke (met daarbij behorende
activiteiten als spreken, ademen, hijgen, stamelen...) en het dier belangrijke kernen
vormen.
Zo valt onder meer het openingsgedicht op door een beheerste metaforiek,
gecentreerd rond en verglijdend tussen de hierboven genoemde semantische polen:
‘in de wereld van mijn huis
in gevechtskledij
de veren in de benen gespannen
ligt klaar
dit glijden, dit roemloos glijden
naar mijn oorlog
de stemvork in aanslag’ (7)

De eerste cyclus ‘krijgertje spelen’ vertoont misschien wel de duidelijkste sporen
van het milieu van ontstaan. Kernwoorden zijn aanvankelijk ‘weerzin’, ‘verbittering’,
‘vervreemding’, later ‘bevrijding’ of ‘hoopvol’. Zo wordt hier de groei geschetst van
de opstandige ontreddering naar een hoopvolle bevrijdingsdrang. De te uitgesproken
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antimilitaristische passages maken echter dat deze thematiek begrensd blijft, dat er
te weinig wordt gewerkt aan een transpositie op een breder vlak.
De tweede cyclus sluit bij de eerste aan, door zijn titel ‘messias gevraagd’ maar
vooral door de doorlopende plei-
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dooien voor bevrijding en vernieuwing, opstand en inzicht. De dichter biedt aan:
‘welaan dan
ik leen je mijn neus
mijn hand mijn oor’ (17)

En in een sfeer van heftigheid en juichen luidt het:
‘onze monden krijgen nieuwe hoeven
nieuwe zadels worden rond de polsen gesmeed
(...)
en klapwiekten de kelen niet’ (20)

Uiteraard duiken dan voortdurend expansieve woorden op als ‘ontsluiten, drinken,
volop, nieuw, roeien’.
In deze tweede gedichtenreeks wordt de anekdotiek meer en meer overstegen,
mede door de groeiende aandacht voor het spreken, de opstandige dichterstem.
De volgende cyclus ‘door knaagdieren gegeten’ baadt opnieuw in een crisissfeer
van eenzaamheid, angst en verplettering, zodanig dat de voorbereiding tot een niets
ontziende aanval
‘ik gooi de vogelnesten uit mijn tong
kleef snavels op mijn lippen
knijp de wolken tot paddestoelen
van heel veel megaton’ (26)

doodloopt in een visioen van vernietiging door de kosmos en de tijd:
‘de lucht begint op de deur te bonken
de nacht opent haar vizier
(...)
het is herfst rond mijn ogen
de wimpers vallen uit.’ (26)

Maar ook hier verschijnt, in het slotgedicht, het uitzicht op de verlossing. Opvallend
is het bij herhaling aanraken van een christussymboliek, enigszins refererend aan de
thematiek van de vorige cycli en aan de titel van de bundel, maar te vaag om werkelijk
functioneel en relevant te zijn.
De grootste verdienste van deze gedichten ligt in de doorgedreven semantische
verstrengeling, hun zwakte in de botsing tussen het opvallende en verwoede zoeken
naar de originele zegging (met soms lofwaardige resultaten) en het toegeven aan
vergeelde formuleringen als
‘geen plezierboot
doet mijn haven aan’ (25)
‘en dan die horde hengsten
die steigeren in mijn bloed’ (24)

De vierde cyclus handelt expliciet over de intieme verhouding tussen dichter en
poëzie. In een erotische sfeer van tasten, van zachtheid en malsheid spreekt de dichter
zijn hoop uit en zijn bereidheid tot eenwording met de partner:
‘overschaduw mij, woordprins
begeleid de knieën van
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mijn kruipend bloed
mijn mond is omgebouwd
tot ligplaats voor je naam’ (34)

of ludieker:
‘ik heb aangelegd
een grasgroen golfveld
voor dartelhonden speelterrein’ (33)

Tevens bevestigt hij (zoals later zal blijken slechts voorlopig) zijn geloof in de poëzie:
‘ik geloof in dit stamelen
het langzaam insijpelen
in je heelal’ (32)

De eenheid van inspiratie (op enkele te uitgesponnen gedichten na) levert hier een
erg fijne reeks gedichten op. In zijn geheel genomen lijkt de laatste cyclus ‘posthume
en prenatale gedichten’ mij het zwakst. Toch duiken, tussen anekdotische
niemendalletjes als ‘ik ben het leger dankbaar’, ook enkele hoogtepunten op. Zo het
gedicht
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‘de jaren 50’, een terugblik vol heimwee op een onbewuste tijd, een zorgeloze jeugd
die de dood niet bemerkte in het reisverhaal leven:
‘haastig scharrelden we vrienden bij elkaar
een harnas leek overbodig
en overijld kroop het zand
der wegen in onze huid (40-41)

Dylan Thomas' ‘Fern Hill’ is hier, qua zegging en ontroeringskracht, niet ver uit de
buurt.
Nog belangrijker lijkt mij het ‘poëtisch testament’ op blz. 42, een inzicht, wel
weer voorlopig waarschijnlijk, maar daarom niet minder treffend. Dit gedicht is een
schaamteloos cirkelen rond de draagkracht, de onmacht en het onnut van (een?)
poëtisch spreken:
‘in de schaduw van de woorden
schuilen de andere woorden
pas in hun echo
hoort men de lippen
stamelt de tong
beeft de mond
elke stilte is een zegezang
om de ingenomen stelling
(...)
wanneer ik weerom koorddans
op de woorden
hun zweefkracht beproef
het is steeds
een verkeerd bestelde brief
want wat baat dit morrelen
aan het eigen hart?’ (42)

Voor mij is Messias gevraagd een heel leesbare bundel. Je vindt er heel wat goede
verzen in, enkele uitstekende gedichten en zinvol gestructureerde cycli. Gi Mateusen
hoeft zich m.i. over de wenselijkheid van zijn poëzie minder zorgen te maken dan
vele collega's die zichzelf wellicht als onmisbaar beschouwen.
Gust Faes
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Tijdschriftenrevue
Zenit 74
5de jrg., nr. 2, 1971
Franco Prete geeft een kort overzicht van de hedendaagse Italiaanse poëzie, dat vooral
bestaat uit een aantal Nederlandse vertalingen van recente Italiaanse gedichten.
Willem M. Roggeman noemt de Vlaamse neorealisten ‘neo-naïeven’. Hij zegt enkele
goede dingen over de verhouding poëzie-werkelijkheid, maar zijn
combattief-rancuneuze toon maakt enkele uitspraken minder overtuigend. ‘Poëzie
en surrealisme’ is een historische karakteristiek van het Franse surrealisme en de
plaats daarin van de poëzie, door Pol le Roy. Zijn betoog is doordrenkt van een
enthousiast geloof in de surrealistische waarden van vrijheid, liefde en poëzie. Ivo
Wuyts reveleert enkele thematische constanten in de verhalenbundel ‘De zwarte
keizer’ van Hugo Claus, en bespreekt ‘Zeven slagen op de gong’ van Frans Depeuter.
Goed zijn twee Nederlandse bewerkingen van gedichten van F.G. Lorca door Marc
Braet. Ook een satirisch kortverhaal van Roger Pieters is geslaagd.

Nieuwe stemmen
27ste jrg., nr. 6, mei 1971
Enkele verhalen, waaronder het opvallende ‘De hel’ van Rob Goswin. De auteur van
de grillige bloed- en tranen-gedichten geeft hier beslist de indruk ook in het proza
iets te kunnen bereiken, mits versobering en schifting. De bezieling is er in ieder
geval wel. Twee andere prozastukken, van Paul Vanderschaeghe en Marc van
Halsendaele, zijn minder van kwaliteit. Daarnaast heel wat gedichten. Een
‘duiven’-cyclus van Leo Herberghs is knap door de taalevocatie van het stille,
vluchtige en verglijdende. Pieter Aerts schrijft naar gewoonte goede, beeldrijke
verzen. Minder is het werk van Karien Jaspers en Paul Vanderschaeghe. In de kroniek
der beeldende kunsten wordt Michiel Leenknegt voorgesteld.

Maatstaf
19de jrg., nr. 3, juli 1971
Een Proust-nummer met veel geklets. Drs. M. Boks-Schoute heeft het over ‘De
roeping van Marcel Proust en de episode van de Madeleine’. Ben van der Velden
verhaalt over een ontmoeting met Céleste Albaret en in een ander artikel zegt hij
enige dingen over Prousts belangstelling voor de schilderkunst, voornamelijk Vermeer
en Rembrandt. Boudewijn van Houten bezocht het dorpje Illiers (Combray uit ‘A la
recherche...’) en brengt daarover op nogal pretentieuze toon verslag uit.
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Het beste is nog een fragment van Proust zelf, vertaald door C.N. Lijsten. Ten slotte
een interview met L. Visconti, die een verfilming van ‘A la recherche du temps
perdu’ voorbereidt. Buiten dit kader vallen gedichten, die veeleer onbenullig zijn,
en een goed verhaal van Theo Kars.

Kentering
12de jrg., nr. 2, 1971
Wim Hazeu en Antal Sivirsky brengen verslag uit van een gesprek met de onlangs
overleden Hongaarse filosoof en literatuurtheoreticus Georg Lukács. Niet zo
belangwekkend als het had kunnen zijn. Paul Snoek bewijst met enkele gedichten
dat hij poëtisch leeggeschreven is. Van de talrijke andere gedichten lijken die van
Hans van de Waarsenburg mij de beste. Hans Reijzer publiceert een pijnlijk gesprek
met Mary Dorna.
In ‘De functie van het gedicht, een kroniek in citaten’, brengt Jan F. de Zanger
een aantal documenten bijeen in verband met incidenten rond de Deense dichter Ivan
Malinovski, die Eldridge Cleaver in een huldegedicht voor Black Panther aanspoorde
tot opstand en moord. Van dezelfde Malinovski worden nog enkele andere gedichten
opgenomen. Wim Hazeu bespreekt weer enkele gevallen van (al dan niet) plagiaat,
o.m. de twist tussen De Wispelaere en Van Aken.

Raam
nr. 75, juli 1971
De ophefmakende tentoonstelling van plastische kunst te Sonsbeek wordt hier in de
kroniek satirisch en in een uitvoeriger artikel ten gronde besproken door Lambert
Tegenbosch. B. Duijvenstijn introduceert en karakteriseert het werk van Peter Handke,
van wie ook een fragment uit ‘De angst van de doelman voor de strafschop’ wordt
opgenomen. Bijzonder boeiend is van P. Hagers het standpunt van de uitgeverij i.v.m.
‘Literatuur als massa- en eliteverschijnsel’. Gedichten van P.A. van Gennip, Anton
Korteweg en Sjoerd Dijkstra zijn meer modisch dan goed. Interessant ten slotte zijn
de recensies van boeken van J.H. van den Berg, C.A. van Peursen en W.A. de Pater
door Corn. Verhoeven.

Witte bladen
2de jrg., nr. 7, augustus 1971
Bob Maes publiceert enkele overspannen gedichten uit zijn bundel ‘Een lichamelijk
woord’. Herwig Verleyen moet voor hem niet onderdoen. Alstein zegt ‘Neo is helaas
in’ en gewaardigt zich daardoor vanuit zijn profetentoren neer te dalen om mee te
doen aan het vermakelijk gekrakeel tussen neo-realisten en neo-experimentelen.
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D. Depreeuw pleit ‘Voor een kunst van mensen’ en neemt daarbij zoals gewoonlijk
een overwegend ethisch standpunt in. In een ‘Brief naar Polen’ karakteriseert Alstein
de Vlaamse poëzie als een ‘bezig zijn met de taal’. Daartegenover plaatst hij zijn
eigen poëzie, gebaseerd op zaken als daar zijn: verheven gedachte, diep gevoel... Hij
zegt: ‘Ik dein uit en vul de ruimte, de eindeloze ruimte in mijn geest, in de straten,
de stad, de heide en het bos met mijn gedichten.’
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Venus 14
9de jrg., nr. 3
Roger Verresey schrijft enkele woorden over ‘Industrie en onderwijs’. Gerd de Ley
publiceert twee fragmenten uit ‘De avonturen van Wim Triesthof’, een bizarre
mengeling van sensatie, satire, pastiche en essayistische intermezzo's. Onder de titel
‘Rationalisme en gevoel bij Brulez’ geeft Willy Sneeuw een gesprek weer met de
auteur. Magertjes.

Kentering
12de jrg., nr. 3, 1971
Dit extra-nummer werd samengesteld door Wim Hazeu en is opgevat als een
documentatie over de dichter Willem de Mérode, aansluitend bij een vroegere
publikatie over de jaren 1920-1940, onder de titel ‘Vrolijk klimaat’. De aandacht
gaat vooral uit naar milieu, sfeer en tijd waarin De Mérode leefde en werkte, meer
dan naar het dichterlijk oeuvre zelf. ‘De documentaire bestaat uit twee delen. In het
eerste staat vooral zijn leven en de bepalende thema's centraal, in het tweede deel
worden de publikaties chronologisch gevolgd.’

Nieuw Vlaams tijdschrift
24ste jrg., nr. 3, 1971
Ivo Michiels publiceert een prozafragment uit zijn nieuwe roman: ‘Zeven modi uit
“Exit”’. Knap gedaan en goed gevonden, in de hem eigen litaniestijl, met de nodige
variaties en mutaties, maar voor mij hoeft het echt niet. Liever zijn me de gedichten
van Marcel Coole en zelfs die van Freddy de Vree. ‘De tweede tocht naar Aqaba’,
een verhaal van Hector-Jan Loreis, heeft als enige verdienste zijn consequente
absurditeit, terwijl ‘Amazona aestiva’ van Monika van Paemel zeer expressief en
suggestief proza is, soms wel wat te gewild literair. Een interview van Herman Parret
en Frans Boenders met Julia Kristeva (Tel Quel) biedt actuele en boeiende informatie
over semiotiek en ‘semanalyse’. Michel Bartosik ten slotte wijdt een eerste bijdrage
aan de studie van de ruimte in de poëzie van Hans Lodeizen. Zijn aandacht gaat
vooral naar de tegenstellingen licht-duister, stad-land, ten slotte reële fysische ruimte
versus imaginaire, gedroomde ruimte.

Soma
3de jrg., nr. 17, september 1971
Een aantal knappe en soms zelfs geestige recensies, o.m. over de ‘Verzamelde
Gedichten’ van Buddingh' en ‘Herinneringen van een engelbewaarder’ van W.F.
Hermans. Belangrijk, want meer dan anekdotisch, is een interview met Gerrit
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Kouwenaar door H.R. Heite. Een romanfragment van G.K. van het Reve uit ‘De taal
der liefde’, is nogal kinderachtig hoewel meesterlijk in de evocatie van een
onnoemelijk trieste sfeer. Nico Scheepmaker vertaalde zeer knappe gedichten van
de Joegoslaaf Vasko Popa. Daarnaast poëzie van Hans Favery, Gerrit Kouwenaar
(die steeds meer aan de theorie gaat offeren) en Kees Ouwens. Nic Brink uit zijn
entoesiasme over de opvoering tijdens het ‘Holland Festival’ van het
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theaterstuk ‘Deafman Glance’. In zijn ‘Intieme optiek 6’ heeft Cornets de Groot het
over H. Mulisch en o.m. Donners essay ‘Mulisch, naar ik veronderstel’.

Restant
1ste jrg., nr. 4, juli-augustus 1971
‘Restant’ staat onder redactie van Eddy Beullens, André Lefèvre en Jean-Marie Maes
(kernredactie) plus Mark Braet, Luk de Vos, Hedwig Speliers en Guido van Herke.
Redactieadres: Brugstraat 12, 9910 Mariakerke. Een abonnement kost 100 fr., te
storten op een bankrekening van 12 cijfers bij een niet nader gespecifieerde bank.
Speliers vertelt ons zijn onverkwikkelijke perikelen met Weverbergh i.v.m. de
geplande uitgave van een bloemlezing met geëngageerde gedichten. De inleiding
die daarin moest verschijnen, wordt eveneens gepubliceerd. Poëzie lezen we van
Herwig Verleyen en van Leopold M. van den Brande (die voor meer dan één vers
en voor een globaal procédé dank verschuldigd is aan Dirk Christiaens). Verder van
andere ‘talentvolle jongeren’: A. Lefèvre, A. Vansteenbrugge, F. Cromphout, P.
Rooibos en E. Verpale. Het beste uit dit nummer is een verhaal van E. Verpale, ‘Een
zeer merkwaardige vriend’. Misschien iets te nadrukkelijk in zijn sfeerschepping.

De gids
134ste jrg., nr. 5-6, 1971
‘Uit schaamte’ is een fragment uit een nieuwe roman van Hugo Claus. Mies Bouhuys
publiceert zeven gedichten, ingehouden emotioneel registrerend, sterk in contrast
met vier symbolische gedichten van Walter Haesaert. Andere poëzie is nog van W.
Steemers, R. Vermeulen, D. Kroon en C. Offermans. Mulisch publiceert een fragment
uit ‘De Verteller verteld’. Pieter A.M. Seuren tekent een kritisch portret van Noam
Chomsky, de man en zijn werk, de linguïst en de maatschappijcriticus. Leo Ross
publiceert een speels-satirisch overzicht van de homofiel in de wereldliteratuur. Ton
Anbeek bespreekt vrij uitvoerig en interessant de roman van Bernlef ‘Paspoort in
duplo’, onder de titel ‘Bernlefs antirealisme’. Bijzonder boeiend is ook de kroniek
over beeldliteratuur (strips) door Rudolf Geel. Op basis van begrippen uit de
informatietheorie bespreekt hij het verschijnsel van de ‘undergroundstrips’. Ten
slotte valt nog een kritisch stukje te signaleren van S. Polet over de manie van het
schrijversinterview en de daarmee gepaard gaande misbruiken.

Hagelslag
1ste jrg., nr. 4, juli-augustus 1971
Een jongerentijdschrift dat het over de progressief - informatief - kritische boeg
schijnt te willen gooien. Middel daartoe lijkt het samenbrengen van jonge (studerende
of pas afgestudeerde) universitairen rond problemen i.v.m. de literatuurwetenschap,
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de literaire kritiek, de linguïstische stilistiek e.d. Voorlopig nog wat amateuristisch,
maar het valt te hopen dat men deze richting blijft aanhouden en dat daarvoor een
geïnteresseerd publiek gevonden wordt. Het zou alleszins een
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leemte vullen, wat in Nederland bijv. gedaan wordt door een blad als Raster (hoewel
daar met heel wat ruimer financiële en publicitaire middelen). In deze aflevering
lezen we een nogal verward stuk van Ronsmans: ‘Naar een hernieuwde werkelijkheid’.
Mark Maes publiceert een (al te) synthetische tekst over ‘Het boek Alfa’ en ‘Orchis
Militaris’ van Ivo Michiels: ‘De tekst als produktiviteit’. Begrippen en termen uit de
structurele en semiotisch/informatietheoretisch geïnspireerde stilistiek, die daarin
gehanteerd worden, komen uitgebreider ter sprake in ‘De bedoeling van de dichter’
door Jan Uyttendaele. Een stuk dat wel geen nieuwe inzichten brengt, maar erin
slaagt een oud probleem opnieuw te formuleren in termen van zeer hedendaagse
literair-wetenschappelijke disciplines. Leo de Haes vervolgt zijn essay over dood,
gruwel en ‘dreksituaties’ in het werk van Jan Wolkers.

Hagelslag
1ste jrg., nr. 5, sept.-okt. 1971
F. Ronsmans schrijft een goed gedocumenteerd inleidend artikel over het Amerikaanse
rassenprobleem. Jozef Peeters stelt de graficus Roger de Ruyck voor en Jan
Uyttendaele leidt een bijzonder knappe poëziesuite van J.M. Decorte in. Andere
gedichten zijn van Hans van Weely (goed), Christina Guirlande (niet goed) en Freek
Dumarais. Willy Sneeuw schrijft over ‘Raymond Brulez en de waarde van het
individualisme’, n.a.v. een nieuwe verhalenbundel.

Maatstaf
19de jrg., nr. 4-5, aug.-sept. en nr. 6, oktober 1971
Eerst een dubbelnummer ‘in memoriam S. Vestdijk 1898-1971’. Een zeer interessante
verzameling bijdragen over S. Vestdijk, die vooral in de anekdotische
herinneringsstukken relevant blijkt voor een beter begrip van de auteur. Nol Gregoor
publiceert zijn laatste vraaggesprek met Vestdijk, vooral geconcentreerd op het
opmaken van een eindbalans. Meer algemene herinneringen haalt hij op in ‘Een
avondje met Simon Vestdijk’. Henriëtte van Eyk typeert Vestdijk vanuit het kader
van haar jarenlange verhouding met hem. Over de jaren '45-'46 - tevens het begin
van de omgang met H. van Eyk - schrijft Jeanne van Schaik-Willing. Zij gaat in een
ander artikel dieper in op ‘Het glinsterend pantser’, volgens haar het beste materiaal
om de ware Vestdijk op het spoor te komen. Ook Herman Passchier verhaalt zijn
herinneringen aan de overleden auteur. Op het werk geconcentreerd zijn hoofdzakelijk
drie essays, nl. ‘Identifikatie en isolement’ door Martin Hartkamp, ‘De scheiding’
door R.A. Cornets de Groot, waarin gereageerd wordt tegen een artikel van Rein
Bloem in ‘Raster’ over ‘Madonna met de valken’. Ten slotte ‘Een koninkrijk voor
een lied’, waarin Hella S. Haasse de muzikale structuur van ‘De koperen tuin’ ontleedt,
maar vooral aandacht besteedt aan de vrouwelijke hoofdpersoon Trix Cuperus.
De volgende aflevering staat in het teken van Hans Warren. Een aantal gedichten
van hem wordt opgenomen; ze zijn meestal zeer goed, eenvoudig
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van toon maar toch rijk aan suggestiviteit, o.m. ook door de talrijke gepast
aangebrachte culturele reminiscenties. Autobiografisch schrijft Warren over zijn
Zeelandse jeugd en zijn daarmee samenhangend isolement. Verder van Warren zelf
een soort romanfragment en een essay over De Sade. André Oosthoek heeft een
gesprek met de dichter en schrijft verder ook enkele niet zo schokkende dingen over
de evolutie van Warrens poëzie.

De gids
134ste jrg., nr. 7, 1971
Het Franse structuralisme komt aan bod in twee essays. Th. de Jong geeft een
overzicht van de methode en de kritiek daarop, van Lévi-Strauss, vader van de
structurele antropologie. Over de filosofische grondslagen heeft het R. Bakker in
zijn artikel over Michel Foucault, auteur van o.m. ‘Les mots et les choses’. Cas
Wouters bespreekt genuanceerd de jongste, weer boeiende publikatie van Dr. J.H.
van den Berg: ‘'s Morgens jagen, 's middags vissen’. Het enige creatieve stuk is een
prozafragment van A. Laden. We signaleren ook een reactie van P. van Caldenborgh
en F. Zondervan op een vroeger artikel van R. Geel i.v.m. ‘leesbaarheid’ en
‘leesbaarheidsformules’.

Raam
nr. 78, oktober 1971
Corn. Verhoeven schrijft geestig over zijn ‘Historia Calamitatum’, voornamelijk zijn
financieel-speculatieve tribulaties. In hetzelfde ‘Journaal’ gaat J.J. Wesselo te keer
tegen een zekere P.B. Beide heren zagen elkaar liefst opdonderen. Originele en goede
gedichten lezen we van Manuel Kneepkens. Onder de dubbelzinnige titel ‘Errare
humanum est’ schrijft Bernard Kemp over de roman als ontwerp van de moderne
mens, meer in het bijzonder over de ontwikkeling van Don Quichote tot het burgerlijke
personage. Ook over een roman, nl. over ‘De tranen der acacia's’ van W.F. Hermans,
schrijft F.A. Janssen. Hij noemt de ‘onkenbaarheid’ van de mens het hoofdthema
van dit boek. De publikatie van het Berlijnse dagboek van Witold Gombrowicz komt
in dit nummer tot een einde. Ten slotte een bespreking door J.J. Wesselo van Marcel
van Maeles ‘Scherpschuttersfeest’. De recensent beschouwt Van Maele, met Ivo
Michiels, als de belangrijkste Vlaamse auteur.

Heibel
6de jrg., nr. 6
Gust Faes heeft kennelijk afgezien van zijn redacteurschap, terwijl Jan de Roek door
zijn tragische dood uit het Heibelteam is weggevallen. De abonnementsprijs wordt
verhoogd tot 150 fr. Dit nummer wordt grotendeels in beslag genomen door een
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enquête onder de titel ‘Literaire kritiek: appendix of levensorgaan?’. Veertien critici
stuurden een antwoord in op veertien vragen over uiteenlopende problemen i.v.m.
kritische methode, voorkeuren, enz... Belangrijk o.m. door de omvang en de
nuancering van de antwoorden, zijn bijdragen van Frans Depeuter,
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Georges Wildemeersch en Paul de Wispelaere. Jammer dat een objectieve synthese
van de diverse meningen ontbreekt. ‘Franz Kafka en het magisch-realisme’ is een
hoofdstuk uit Lampo's nieuwe essayboek ‘De zwanen van Stonehenge’, waarin
uiteenlopende manifestaties van het magisch-realisme en de fantastiek worden belicht.
Beschouwingen uit de psychoanalyse van Freud, de archetypenleer van Jung en de
parapsychologie worden ter verklaring aangebracht. ‘Ik ben jullie beu, idioten!’ zegt
Hannelore en gaat daarmee te keer tegen het cultuurbeleid in Vlaanderen. In een
nieuwe rubriek ten slotte, ‘De vloer aanvegen’, zien we Heibel nog eens op zijn
amusantst met ongezouten satirische en polemische notities over diverse aspecten
van het culturele leven. Ook ondergetekende geniet de eer in deze rubriek
‘mishandeld’ te worden.

Kruispunt-sumier
nr. 39, september 1971
Een jubileumnummer, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het blad (toen
nog enkel ‘Kruispunt’). ‘De belegging’ is een niet-onaardig psychologisch verhaal
van Thomas Triphon. Piet van Steenbergen had een satirisch interview met A. ‘Che’
van Hoek over ‘De groot-nederlandse gedachte’, eerder zwak kolderiek. Zoals
gewoonlijk veel poëzie, waaronder goede van E. van Vliet, Herwig Verleyen en
‘ondeugende gedichten’ van Marc van den Eynde. In plaats van de gewone
poëzierecensies schrijft Georges van Acker over ‘De evolutie van de tijdschriften in
Vlaanderen’. Een bijlage reproduceert tekeningen van Feike Cnossen.

Raster
5de jrg., nr. 3, herfst 1971
Enkele zeer progressieve creatieve teksten zijn van Gerrit Kouwenaar, Lidy van
Marissing en Mark Insingel. Enkel die van Van Marissing zijn naast progressief ook
nog zinvol en leesbaar. Zeer sterk zijn de gedichten van A. Roland Holst. Het
belangrijkste gedeelte van dit nummer is gewijd aan literatuur van de Indianen uit
Noord-Amerika. H.C. ten Berge leidt een aantal vertalingen van mythische en
legendarische teksten in. Ook het tweede gedeelte van een essay door Kenneth White
over Gary Snyder (Poetry and the tribe) gaat in die richting. Verder enkele Engelse
gedichten van Nathaniel Tarn en Jerome Rothenberg, Afrikaanse gedichten van
Breyten Breytenbach. Pieter de Meijer stelt het belangrijke Amerikaanse kritische
tijdschrift ‘Books Abroad’ voor en redacteur Ten Berge vecht een robbertje uit met
R. Kousbroek n.a.v. het W.F. Hermansnummer.

Morgen
5de jrg., nr. 3 (nr. 27), juni-juli-oogst 1971
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‘De ziener’ is een kort verhaal van Frans Depeuter, sindsdien al opgenomen in de
novellenbundel ‘Het Sneeuwmeisje’. Vrij goede poëzie van Pieter Aerts en Herwig
Verleyen, terwijl Goswin nogmaals zichzelf overtreft met drie uitzonderlijk sterke
gedichten. Kritieken van L.M. van den Brande zijn niet enkel ongemotiveerd partijdig
maar bovendien nogal oppervlakkig, bijv. zijn zinloze aanval op de
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zeer goede bundels van Walter Haesaert. Lionel Deflo publiceert een ‘Open brief
aan Hedwig Speliers’ in antwoord op de grofheden in het nummer ‘Neo-experiment
'70’. Jammer is dat hij zich op zijn beurt tot gooi- en smijtwerk verlaagt.

Varia
- Gezelliana (2de jrg., nr. 1, 1971) E. Janssen schrijft uitvoerig over
‘Kerkhofblommen’. Hij bespreekt zowel historische omstandigheden als
motieven en trekt een parallel met de ‘Hymnen an die Nacht’ van Novalis.
- Het Documentatieblad van de Werkgroep 18de eeuw (nr. 13, nov. 1971) brengt
o.m. een zeer uitgebreide bibliografische documentatie over Belle van Zuylen.
- Vlaanderen (20ste jrg., nr. 120, juli-aug. 1971) brengt een beeld van de door
het C.V.K.V. ingerichte kunsttentoonstelling ‘Parallellen 20/50’ over werk in
de periode 1920-1950 van kunstenaars die door hun onafhankelijke positie
minder bekend zijn. Het nummer is uitstekend geïllustreerd.
- Een speciaal nummer van Nieuwe Stemmen (27ste jrg., nr. 7, juni-juli 1971) is
gewijd aan ‘Hedendaagse Vlaamse grafiek’. Het werd ingeleid en samengesteld
door Julien Librecht.
- Delta (Vol. 14, nr. 2, summer 1971) brengt, uiteraard in het Engels, o.m. een
verhaal van C.C. Krijgelmans en een aantal gedichten van M. Vasalis. Erik
Slagter reconstrueert de Cobrabeweging in haar artistieke en literaire context
in zijn artikel: ‘Art after the Liberation: Experiments in Words and Images’.
Hugo Brems

Erratum
In onze laatste aflevering van de jaargang 1971 is in de bijdrage ‘De cultus van het
dier’ van A.W. een zetfout geslopen, die wij hiermee willen rechtzetten. Gelieve op
blz. 768 in de op drie na laatste regel te lezen: ‘...een wat hinderlijke opzettelijkheid...’.
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Dietsche Warande & Belfort 117e jaargang
nummer 2 februari 1972
Christine D'haen / Mijn dieren in de winter
Uit dik-gestremde wolken-wrongel breekt
de koude zuivel voor mijn beesten,
oneetbaar brood gekruimeld en doorweekt.
December, Januari, Februari, Maart
sneeuwden en oversneeuwden 't land,
bevochtten blank den ronden waaierstaart
der schitterend witte doffers en duivinnen;
het zachtste paarse tortelpaar
verpoozend in besneeuwden boom beminnen.
Zijn groen en grauw bestrooid met sneeuw, betast
de pauw de sneeuw; vanuit hun ren
de hoenders, koperzwart of ros geharnast
ook, den vleeschomranden oogbal fel,
den helmkam schuddend, onder 't oor
en rond den bek de bloedsche lel.
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In vossenvachten bevend vlucht naar 't hooi
het koppel schuchtere knagers hoedend
hun snoeten voor de sneeuw. Kornoelje tooit
vuurrood den mannelijken merel, sneeuwmeel verft
zijn zwartmetalen wapenrok.
Onder den mesthoop diepgedolven sterft
de schildpad. Al het goud der zon in één
guldenen halm van stroo ontvlamt.
Verbaasde beesten, die des avonds heendes morgens wederkeert uit nest en nacht,
onwederroepelijk ingesperd
in onontkoombare overmacht:
vreet sneeuw, als u geen gras geschonken wordt;
kort zijn de dagen, lang de tijd;
de dagen duren, maar de tijd is kort.
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Elza Potters / Bloed op de zon
Mijn tuin zit vol adders onder een paarsgezwollen lucht.
Hun huiden fosforesceren, spannen rond hun tot barstens-toe-met-etter-opgevulde
lijven.
Hun tongen in vers bloed-gedrenkte lancetten.
Ik weet dat mijn tuindeuren open staan, ik voel het aan de vochtige tocht die door
de aprilnacht drijft.
Ik doe een stap voorwaarts, flitsen schieten langs de grond, naar de wortels van
mijn kerselaar.
In zijn roerloosheid voel ik de scherpe pijn van nog ongeboren bloesems.
Zweet langs mijn rug, over mijn borstbeen, weer pijn, onwil, afweer in mijn handen.
Ik ben niet in staat mijn tuindeuren te sluiten, evenmin kan ik één stap achteruit,
de lijven blinken ruw, tastende lancetten vinden mijn kerselaar.
Ik weet dat die lijven alsmaar meer etter produceren, ik gruw, en dat die tongen
niet ophouden met zoeken, tasten, glijden, likken, vinden... scheuren.
Ik zie die lijven zwellen en hun tongen in mijn kerselaar spietsen, ik verstijf.
Ver weg rommelt een donder, een bliksem rijt mijn tuin open.
Plots is hij overspoeld met een stroom van warme etter en bloed... Mijn voetzolen
en handpalmen voelen vochtig.
De ochtend riekt naar solfer.
Ik zet mijn bril op en bekijk de tastbare dingen rond mij.
Mijn pyamavest kleeft aan mijn lichaam, hier kan ik niet naakt slapen, hetgeen
me stoort, want ik verdraag niet goed kleren.
Ik neem de thermometer aan en steek hem onder mijn oksel.
Ik ruik zurig en een beetje wee, doch dit zal hier niet hinderen. Zweet en
angstluchtjes is men hier gewend, het zijn normale luchtjes hier.
Ik schuif mijn voeten droog over het laken onder mij, vraag mezelf
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af of de zon gaat schijnen vandaag.
Ook vind ik mijn merel terug in een dakgoot... ergens dichtbij denk ik.
De wolken zullen ook alweer bezig zijn met drijven of met zwangerliggen van
regen.
Vijf minuten... 37,3o.
Bed twee is leeg.
Hedwig is verdwenen.
Na haar morfine-injectie van zeven uur gisteravond is zij eindelijk gaan slapen na
de langste dag van mijn leven verkermd te hebben.
Hedwig was nuttig, ik ben het niet.
Hedwig had een man en vijf kinderen en een kankerbuik.
Ze zou volgende maand zevenendertig worden.
Haar leeggekomen bed heeft reeds zuivere lakens gekregen, haar nachtkastje is
opgeruimd.
We zullen haar jongste dochtertje nooit meer horen vragen: ‘mama, waarom huil
je toch aldoor?’
Ik verlang naar een sigaret en naar het ogenblik dat ik mijn tanden kan poetsen.
Ik heb een smaak van rijpe abcessen in mijn mond...
Een tijd geleden heb ik mij neergelegd bij het feit dat niéts wezenlijk veranderd
is sinds de dag dat ik, ongewild overigens, in de wereld geschopt werd.
Voor een doorsnee-mens moet het monsterachtig lijken als een eigen
persoonlijkheid niet groeit, niet evolueert, niet leeft volgens de gangbare normen.
Kortom, zo maar een beetje ligt te verslijmen als een kwal.
Het bedroeft me, altijd, beangstigt me, soms, maar ik kan niets veranderen aan de
gang der zaken.
Niet echt, niet wezenlijk.
Zoals ik nu ben, was ik altijd, afgezien van enkele bijkomstige nuances...
Het feit bijvoorbeeld dat het ziekenhuis nu mijn thuis geworden is en ik nooit meer
gezond zal zijn.
Ik ben wat ik was en ik was wat ik ben.
Soms voel ik me acht en prettig en soms tachtig en verbijsterd. Ik kan mezelf niet
beter definiëren.
Het heeft ook geen belang.
De tijd bestaat niet voor mij, betekent niets voor mij.
Tenslotte is mijn leven enkel een onooglijk onzichtbaar atoom-
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deeltje in een ruimte die in een eeuwigheid nog aan 't worden is.
Tien minuten.
37,6o, polsslag 120.
Mijn bloed heeft blijkbaar wel ritme.
Ik was, wat men noemt, een grijsgeboren kind.
Dit is niet mijn mening, doch die van de anderen.
En vermits die anderen zo ver-anders zijn, heb ik nooit geweten wat zij verstaan
onder grijsgeborenheid.
Bij mijn weten bestaat er geen enkele theorie over, enkel vooroordelen en
misbegrippen.
Wat het dan ook is en was, ik heb erom gebloed.
Hevig gebloed, en nutteloos.
Maar wie trekt de grenzen van gevoelens?
Ik niet, de anderen misschien.
Ik heb geen enkele maatstaf buiten de mijne, ik ben enkel mezelf, ken enkel mezelf
en leef aldus.
Dat is niet altijd even gemakkelijk, want wie zal me zeggen of ik niet leef als een
monster of misschien als een gek?
Eindelijk kan ik mezelf wassen.
Bed één probeert te fluimen.
Haar gerochel overstemt mijn concentratie op het wassen-zonderspiegel.
Ik word er stijf van, ook sneeuw is niet veilig voor etterige slijmproppen, heb ik
eens gemerkt.
Ik vind het ontucht.
De eerste levende dingen rondom mij waren wolken, wat duiven en enkele magere
graspollen in een te zandig tuintje dat buiten die steriele pollen niets anders kon
ontvangen.
Sindsdien is er niets veranderd.
Om een of andere reden ben ik nooit verder geraakt dan die schraalheid uit mijn
zanderige eerste levensjaren.
Misschien had ik de mensen niet nodig, misschien had ik hen té nodig... wie zal
het zeggen? Nu nog, na al die tijd?
‘Ontspan u, denk aan niets, het duurt maar even.’
Zij trekt de kap over mijn lichaam, het wordt koud onder mijn stolp. Rond mijn
rigiede lijf weeft een web van luchtledigheid.
Ik kan er haast van houden.
Er is een dag geweest, in de loop van mijn bestaan, lang geleden, die een muur
opgetrokken heeft tussen mij en de anderen.
Ik bloed erom, ik vloek en haat erom, ik walg erom.
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Niets is veranderd en er zal nooit iets veranderen.
Mijn dagen doen aldoor pijn, hangen als een miasma rond mijn zeepbellenlijf.
Mijn weg is getrokken uit eendere grauwe hobbelkasseien die zengen onder mijn
voeten.
Verleden maand is mijn cactus gestorven, ik bezat er maar één, zijn onderste blaren
waren al lang rot, doch ik hield van hem en hij bloeide voort, desondanks en misschien
omdat.
Hij stond in de eerste maartzon, hij had te lang geleefd, denk ik, te vruchteloos.
Ik las eens over muizen waarmee men affectie-experimenten uitvoert. Twintig
jonge muizen weggenomen van hun moeder.
Tien in één kooi, tien in een andere kooi.
De muisjes uit de ene kooi worden gestreeld, gekieteld, men maakt lokgeluidjes
tot hen.
De overige muisjes worden genegeerd, totaal, worden enkel gevoed.
De eerste tien gedijen, zijn speels, levenslustig, de andere tien verkrimpen,
vermageren, worden ziek.
Daaruit besluit men dat geen enkel menselijk wezen buiten genegenheid kan, dat
een verwaarloosd kind begint te kwijnen, zijn levensdrift verliest, ziek wordt van
verwaarlozing!
De kap wordt van mijn luchtledigheid gelicht.
‘Uw metabolisme is in orde, u mag gaan.’
Ik trek mijn pyamavest recht over mijn vel-en-benen-torso, zij heeft een welgevulde
bloes.
Kwestie van smaak.
Niet mijn smaak.
Ik tracht mijn hoofd koel te houden als ik mezelf met mensen confronteer.
Het is nooit goed op gevoelens en emoties te drijven, het gevaar van verzuipen is
té groot.
Alleen 's nachts ben ik veilig en kan ik mezelf zijn.
De nacht bestaat uit tijdeloze sterrenuren, uit het voortdurend aanrollen van golven,
uit het voortstuwen van eindeloos-gerekte wolken.
De duisternis heeft geen enkele verschrikking voor mij, alleen de duisternis kan
ik vertrouwen.
Ik ben haar vriend.
Ik heb haar lief als mezelf.
Ik ben nooit verliefd geweest, méér, ik kan niet verliefd worden.
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Ik lieg, want ik ben aldoor verliefd, ik zie het in een spiegel en de anderen merken
het ook.
Heel mijn stijfgehouden lichaam drukt verliefdheid uit.
En nooit heb ik iets anders dan een wolk gekend en nooit was ik iets anders dan
een wolk, gescheurd in haar rafels van bloedende boorden.
Vroeger was ik tevreden, toen ik nog heel jong was.
Ik wil niet oud worden, want oud worden is lelijk worden.
Ik kan ouderdom en lelijkheid niet aanvaarden, mijn wezen verzet zich ertegen.
Ik onderga ouder-worden als een pijn, als het ruw-ontstelen van een
onvervreemdbaar recht, zo ook sta ik tegenover ziek-zijn.
En toch is mijn ik onaantastbaar, en ontastbaar zoals de anderen mij doen geloven.
Ik haat het.
Want eenzaamheid en verstarring zuigen mij uit als een vos een vogelei. Ik heb
enkel de wolken en wat vogels en bloemen en lucht rond mij.
Ofwel moet ik sterven als dit mij niet voldoende is, ofwel moet ik zélf een stuk
van mijn wereld worden.
Ik heb het geweten bij de aanvang van deze solferdag dat ik weer overheerst zou
worden door vreemde eigenheden.
Ik voel zulks achter mijn pupillen en aan hun verkapte verliefdheid. Ik loop aldoor
te kotsen.
Ik eet mijn soep, in de dakgoot spettert een vogel...
Vier handen op een tafel in de avondbrand...
Ik bén verliefd, op een sage.
Toen ik negen was wou een jongen mij verkrachten met de schacht van een
duiveveder.
Wat is en was heeft niet zoveel belang.
Ik zei toch al dat niets wezenlijks veranderd is sinds de dag dat ik op de wereld
kwam?
Mijn moeder was te oud en zij met mijn vader hadden niet, wat ik noem, een goed
huwelijk, zij hadden nooit tijd voor mij.
Maar sponnen mij terzelfder tijd in in hun web van bezittende kilte.
De tien muizen verkrampten en krepeerden... aan verwaarlozing!
Nooit heb ik een andere adem de mijne weten verzachten, nooit gekend.
Nu is het te laat.
Ik ben over de grens getreden.
Niemand wil mijn zieke zijn nog benaderen.
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Ik sta het ook niet toe.
Ik bloed te erg.
De genadesteek mag niet toegediend worden door iemand wie ik zou kunnen
liefhebben als en wanneer.
Nee, die moet komen van die anderen die mij inkapselen in mijn niet-leven, mij
vergiftigen met mijn verlorenheid, mij verdorren met mijn verwaarlozing.
Ik besta tweeëndertig jaar.
Nooit heb ik een andere adem de mijne weten verzachten, nooit hebben twee
andere handen mijn lichaam vertederd.
Toen ik tien was tekende ik enorme korenvelden vol met papavers en zonnen met
bloedvlekken.
Ik had drie duivenparen, twee smirrels, twee kapucijnen en twee pauwstaarten.
Ze aten uit mijn hand en ik nam hun bek tussen mijn lippen.
Die oneindigheid van een zich-losmaken, een zich-binden was toen reeds in mij
en ik wist dat ik nooit gewoon zou kunnen leven.
Het stemde mij droef.
En tegelijkertijd blij.
Dat leven was het mijne.
Dikwijls heb ik mij een vreemde in eigen huid gevoeld, meestentijds door de macht
van de anderen.
Ik voel mijn ziekte zo intens in haar hopeloosheid dat ik mezelf soms in
shock-toestand vind.
En toch staat die ziekte los van mij.
Niets raakt mij wezenlijk.
Toen een kameraad mij een schedelbreuk sloeg was ik geenszins geschrokken, zo
leek het.
Wel verbijsterd.
Zo, dat ik dagenlang geen woord heb uitgebracht, ook niet geschreid heb.
Tranen en lachen waren verboden voor mij.
Ik moest leven en handelen als een marionet.
De anderen hebben mij vermoord.
In de stilte die rond mij haar labyrint bouwde, in die huiveringwekkende, bloedende
kilte in mij bestond ik verder.
Ik begon met muizen te spelen, muizen van gom, levende dieren heb ik nooit pijn
gedaan.
Ik opereerde ze, haalde tumors en appendixen en staarten weg, naaide ze liefdevol
toe of liet ze doodbloeden, naargelang de kleur van
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mijn dag of van hun lijf.
Ik bedde de herstellenden in lucifersdoosjes, de ten dode opgeschrevenen liet ik
verzuipen in plasjes aalbessensiroop.
Ik speelde woordeloos, mijn moeder althans hoorde mij nooit.
Toch sprak ik wel, tot mijn muizen en tot de stoelen, de kasten, de tafel in de
woonkamer, als het regende of koud was.
Tot de lucht en de wolken en een bloeiende boom en mijn duiven en vlinders als
ik buiten liep.
Nooit heb ik de overgave en het heimwee van een duif in mijn handpalmen
weergevonden in een mens.
Het is ook niet mogelijk.
Mensen zijn enkel nog steenblokken die op mij afrollen en mijn weg en mijn zijn
versperren.
Verknoeid en geknecht en geregeerd door hun dwaze sekse.
Het bezoekuur is alweer voorbij.
In de betrekkelijke rust worden de avondboterhammen uitgedeeld.
Het is zo ongeveer twintig jaar geleden dat ik me lichamelijk in vorm voelde.
Ik ben mijn littekenhuid haast gewend.
Men went aan alles tenslotte.
Aan kinderjaren die steeds grijzer en pijnlijker worden, aan jeugdleven dat één
brok moeilijk opstaan en slapengaan is, aan afgematheid, wegslinken van vlees,
werkonbekwaamheid en de berooidheid die haar begeleidt, aan pijn en angst en het
kennen van de hopeloosheid, aan verzaking en uiteindelijk opgeven van alles wat
het leven waard maakt, geleefd te worden, aan een ziekenhuisbed... Toch geloof ik
niet dat ik aan geluk zou kunnen wennen.
Het zou me verbijsteren, overmannen.
Misschien zou ik het zelfs niet herkennen.
Hoe ziet geluk eruit?
Ik wil me beter voelen.
Ik verlang méér.
Ik wil beter worden en méér zijn.
Ik ben verliefd op een mythe en ik weet het al lang.
Ik voel me geneigd nu te schreien in die schemering die groeit naar mijn
duisterheid.
Ik kan echter niet meer schreien.
Mijn tranen verstikken mijn luchtpijp, doen mijn neus zwellen en achter mijn
oogballen cirkelen vuurgensters.
Ik strek mijn lijf op het laken onder mij.
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Ik haat het in zijn steriele onbewogenheid en onberoerdheid.
Ik schrei intens zonder tranen...
Griegs muziek vult mijn onderbewustzijn op.
Muziek manifesteert zich in kleuren aan mij.
Soms onderga ik muziek zo totaal, voel ik haar zo glasscherp dat ik de klanken
kan ruiken.
Muziektinten en geuren dragen geen aardse namen, tenminste niet bij mijn weten.
Ze doen me denken aan pas ontpopte vlinders en pas ontloken vlier tegen een
regenbooglucht.
Klanken en tonen brengen in mij zo'n sterk geluid teweeg dat uiteindelijk enkel
een geïntensifieerde stilte overblijft.
Een stilte die niet werkelijk is, die ik ook weervind in het duizendvoudig openpetsen
van een regendroppel, in het splitsen van de kleinste kristalscherf.
Een Peruviaanse fluit benadert de tonen van mijn stilte, maar kan nooit die
brekelijke geluidshoogte die mijn onderbewustzijn ontvangt, bereiken.
Ik ben liefst alleen als ik muziek onderga, het vergt zo veel van mij dat enkel een
omhulsel, een leeggelopen zagemeelpop van mij overblijft.
Elke menselijke aanwezigheid betekent dan een inbreuk op de integriteit van mijn
ziel.
Ook voel ik een geweldige angst dat tonen en klanken hun eigenheid voor mij
zullen verliezen als ik niet alleen ben.
Daarom is de nacht zulk een vertrouwd iets voor mij.
Mijn schoonste uren behoren de duisternis.
Ze is nooit zwart geweest.
Ze neemt de kleur aan van mijn stemming, van omstandigheden misschien ook.
Loodwit, kobaltblauw, scharlaken en vermiljoen zijn de kleuren van mijn nachten.
Terwijl mijn dagen eender verlopen in grauwgrijzen en solfergelen. Ik haat mijn
dagen; alleen even voor ik ontwaak voel ik me dankbaar mijn dag en zijn licht weer
te vinden.
Daarna verzinkt hij in grauwte.
Hij doet me pijn en is met een ketting aan mijn ziekte geklonken.
Hij is te zeer begrensd door opstaan, kotsen, hoofdpijn, zwaar bloed, eten, nutteloos
zijn.
Ik moet te dicht tegen de grond leven overdag, terwille van die
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anderen.
's Nachts ben ik vrij en nooit eenzaam...
Vlinders wiegelen in de luide stilte rond ons en de kleuren van ons zijn staan als
een iris gespannen over ons.
Ik neem zijn hoofd in de kelk van mijn handen in onze tijd die stilstaat, een
eeuwigheid waarin wij niet weten of hij ik is of ik hij ben, dat zijn adem de mijne
wordt en mijn adem de zijne.
Onze liefde is het meeuwenpaar over de bruisende zee, op weg naar een zelfde
bestemming, die bestemming reeds in hen dragend, in hun ikheden die, nog vooraleer
de tijd ontstond, zo versmolten waren dat geen naad, geen nerf, geen vouw te
bespeuren valt.
Helse kringen over een zuiver ven, geschreven door libellen, zich verwijdend in
een oneindige oneindigheid.
Vuurtongen over droog heigras waarvan men niet weet hoe ze ontstonden en hoe
en waar ze zullen eindigen...
Er knapt iets in mijn hoofd.
De muziek is weg en de kleuren van haar tonen.
De gewone stilte is er weer, begrensd door de vier muren van de ziekenhuiskamer
en haar drie bewoonsters.
De vierde is weg, morgen komt een andere zich bij ons lijdzaam-liggen en toezien
vervoegen.
Ik ben afgemat, totaal leeggezogen.
Ik slorp alles op als een spons.
Ik verlies mezelf in elk ding, elk wezen.
Ik wil oneindigheid zijn.
En dat is juist mijn ongeluk...
Ik vlucht verder onder een stromende regen.
Ik ken mijn achtervolgers niet, toch weet ik dat ik weg moét uit een wirwar van
enge straten en moordlust.
Ik loop voort, doornat tot op mijn huid en met van regen en tranen verblinde ogen,
ik kom op een vlakte.
Voor mij, een vierkant, desolaat gebouw.
Ik voel dat daar mijn bestemming is, dat ik niet terug kan en dat maakt me bang
en droef.
Ik ga binnen, krijg een sleutel met een nummer erop van iemand zonder gezicht.
‘Zoek de kamer met dit nummer en blijf er.’
Ik dwaal door een doolhof van gangen, waarop ontelbare deuren uitkomen, ik vind
mijn kamer, ik ga binnen, een smal bed tussen vier hoge muren waarin geen enkel
raam of luchtrooster.
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De deur sluit achter mij, de sleutel is plots weg uit mijn hand, ik ben gevangen, ik
weet dat ik nooit meer vrij zal zijn...
Mijn moeder was een schikgodin die mij voorbestemde tot een troost van haar
oude dag.
Zodanig dat ik nooit een eigen leven naar buiten heb mogen hebben. De warmte
die ik nodig had kon zij mij niet geven, mijn geboorte is een toeval geweest, geen
wens.
Ze vreesde de dag dat ik van haar zou weggaan en vond er niets beter op dan me
eeuwig als kind met vlechten en witte sokjes te zien.
Intussen vergiftigde zij mijn zijn met uitingen van frustraties en teleurstellingen.
Ze chanteerde me zodanig dat ik elk vrij ogenblik dat ik niet in haar gezelschap
doorbracht, beschouwde als van haar gestolen hartebloed.
Tot ze stierf.
Ik heb niet geschreid.
Ik had medelijden met mijn moeder en hield daarom van haar.
Na haar dood was elk medelijden nutteloos.
Jaren lang heb ik erover gewaakt, het beeld dat een moeder in elk hart opbouwt,
intact te houden.
Het is me niet gelukt.
Het ligt in scherven.
Het is haar eigen schuld.
Soms vraag ik me af of ze weet, hoe ik over haar denk, of ze beseft hoe ik was en
ben.
Ik zal het antwoord nooit kennen.
En wat zin heeft het nog over gestorven of niet-geleefde jaren te piekeren?
Elke dag begin ik opnieuw te leven, het is de enige manier waarop ik héél kan
blijven...
De atropine doet mijn pupillen over mijn irissen vloeien, langs het raam hangt een
loden regenwaas.
Bed twee is weer bezet.
Hoevelen zal ik hier nog weten komen en gaan?
De seringen in mijn tuin gaan nu weer vlug blauwen (volgende winter wachten
mijn vogels vergeefs op hun voer).
Het zal wel vlug wennen, denk ik, dat ik nooit meer met een boodschappentas
over straat zal lopen.
Alles went... en ik weet dat ik lieg!
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Ik speelde graag met stuiters toen ik jong was en met herfstblaren in oktober.
Ik heb er zo naar verlangd dat mijn vader me hoog boven zijn hoofd zou zwaaien
en zoenen en rondtollen in het gras en nog zoveel méér.
Hij heeft het nooit gedaan.
De enige die toeliet dat ik hem aanraakte, was mijn broer.
Uren zat hij bij mij op de grond; hij had dikke blonde haren waarvan ik nooit
genoeg kreeg.
Ik streelde ze met mijn vingertjes en met mijn wangen en wimpers. Soms deed ik
hem pijn en dan kietelde hij me om het te besterven.
Ik voel me zo triest vandaag, een triestheid die nergens begint en nergens eindigt.
Ze maakt me helemaal blauw.
Het licht in de kamer komt op mij toegestroomd in onduidelijke massa's, de atropine
versmalt en verwijdt mijn gezichtsveld zodanig dat er van begrensdheid nog
nauwelijks sprake is.
Hete golven bruisen aan en af achter mijn netvlies, de dag krijgt de tint van aderlijk
bloed dat lang gevloeid heeft.
Ik druk mijn vuisten tegen mijn oogballen en de golven veranderen in
misselijkmakende cirkelende bewegingen met een snelheid buiten elke tijd die mij
bekend is.
Deze gewaarwording laat mij naakt achter, eng-gebonden in mijn nu wankele
gezichtsvermogen, bevrijdend-ruim in mijn visie op die tijd achter de tijd en zijn
licht.
In mijn hoofd bruist de zee en haar golven breken buiten mijn bloedvaten.
Ik heb het gevoel alsof ik één ben geworden met dat eeuwig-ontspringende water,
alsof ik naar een bestemming word gevloeid die geen naam heeft omdat elke naam
té gevangen klinkt.
Ik lig intens-onbeweeglijk, roerlozer dan een dode die nog warm is en de grens
nog niet heeft overschreden.
Ik voel mezelf niet langer, ik ben niets meer, opgeslorpt als ik ben door die af- en
aanvloeiende ruimtelijke zee.
Tot ik teruggeworpen word in voosheid en mezelf weervind tegen een vochtig
hoofdkussen.
De dag staat zilt rond mij en bezorgt mij zo'n heimwee naar die onbegrensde
begrensdheid van mijn tijdelijke halfblindheid dat mijn keel dichtsnoert.
Buiten het raam plast de regen - terwijl de dokter mijn ogen
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onderzoekt - en in die regen vind ik de zwaarte van mijn wereldpijn terug.
Als de dokter vertrokken is sta ik op en ga naar de regen kijken.
Heel de wereld en al het verdriet en de ongerechtigheid en ook de vreugde zie ik
in één volmaakt-ronde druppel.
In zijn neerglijdende krinkelingen beeft die aloude natuurwet van haten en
beminnen.
Ik vind hem wreed-schoon.
Té wreed en té schoon om echt lief te hebben.
Ik wil enkel maar kijken en hem zijn bestemming laten volgen.
Ik ben jaloers op zijn vrijheid doch wil geen enkele macht over hem. Hij moet
onbereikbaar blijven.
Zo voelen is de enige manier voor mij om zélf vrij te worden.
Liefde betekent zo véél voor mij dat ik vrijwillig kan opgeven en afstand kan doen.
Dat doet pijn natuurlijk, daarom, omdat ik ergens heel zwak ben, heb ik altijd
vermeden me té veel te hechten.
Het lukt me niet altijd.
Vandaag, met die plensregen tegen het raam, komen langvergeten gevoelens weer
bovendrijven.
Ik héb verlangd naar een vriendschap die is als de regen tegen een raam, ontelbaar
verveelvoudigd en onzegbaar volmaakt in elke individuele regendruppel.
Zonder begin en zonder einde, geworden uit zijn nog voor alles begon en stervend
waar het leven aanvangt...
Ik vind niet wat ik zoek.
Ik wéét hoe immens-warm een merel zich voelt als de morgen openbreekt en na
een lentebui.
Ik voel hoe een bloem zich voelt met nog de nachtdauw op haar ziel. En hoe de
dieren en vogels en vlinders voelen in het tijdeloze van hun bestaan.
Maar hoe een mens voelt, weet ik niet, want ik ken enkel mezelf en de anderen
zijn te ver voor mij.
Veel verder dan een wolk en een ster, ik mag niet zeggen, hoger of lager, want
dat weet ik evenmin, ik bezit geen maatstaf.
Zo heb ik mijn hele leven bestaan, drijvend in een luchtledig en toch nog niet
geheel vrij.
Ik ben té zeer aan mezelf gebonden en ik ben té zeer op mezelf ingespeeld om
echt vrij te zijn.
Ik bloed dood aan een heimwee dat niet langer menselijk is.
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Ik heb mijn woonst en mijn eenzame thuis geruild tegen een ziekenhuisbed.
Ik heb mijn belofte van een leven dat aan 't worden was geruild tegen een biologisch
geheel van zieke functies.
Ik heb mijn behoefte aan schoonheid en warmte geruild tegen een rottingsproces.
Ik heb mijn verlangen naar een vriend die is als de regen geruild tegen kilte en
leegte rond mij.
Kon ik toch maar verbloeden in aanvaarding, berusting...
Misschien was mijn pijn dan niet zo rauw.
Want niets is zo pijnlijk als pijn zonder zin, zonder bestemming.
Was er maar één wezen dat béter van mij werd en één ogenblik dat ik kon zeggen
‘ik heb geleefd’...
Mijn tuin bloeit in een prisma van brekende kleuren, de lucht zingt en de vrede
geurt naar ochtenden die ik nooit gekend heb. Het is in dié tuin dat ik mezelf verloren
heb, in dié tuin moet ik mezelf weervinden...
Doch ik jaag verder als een blad in de wind en wié weet, waarom en waarhéén de
wind dit blad verderdrijft?
april 1971.
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Bertien Buyl / Het geluk
Mijn wake werd volkomen.
Jij bent waar ik niet kan wonen
en waar ik toef, verblijf jij nooit.
Er is het leven, de glimlach om
de dood,
de wrange moed dit streven
vol luchthartigheid te dromen
met jou zo ver en zo vlakbij.
Een warme adem op de ruit
waarvoor ik dikwijls sta
en in de grote, wijde dagen kijk.
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Daniel de Vin / Peter Handkes toneelstukken: spreken en zwijgen
Van 15 tot 26 mei 1971 vond in West-Berlijn het zevende toneelfestival plaats. Op
het programma stonden zeven ensceneringen. Naast Tsjechow (‘Der Kirschgarten’
in de regie van Rudolf Noelte, Residenztheater München), Hampton (‘Der
Menschenfreund’ in de regie van Dieter Dorn, Deutsches Schauspielhaus Hamburg)
en O'Casey (‘Der Pott’ in de regie van Peter Zadek, Württembergisches Staatstheater
Stuttgart) waren twee Duitse auteurs vertegenwoordigd, met name Bertolt Brecht en
Peter Handke. Van de Münchener Kammerspiele kwam onder de regie van Hans
Hollmann, Marlowe/Brechts ‘Leben Eduards II. von England’ naar Berlijn terwijl
de Berlijnse Schaubühne am Halleschen Ufer twee bijdragen leverde: ten eerste
Brechts ‘Mutter’ (naar de roman van Maxim Gorki) onder de collectieve regie van
Wolfgang Schwiedrzik, Frank Steckel en Peter Stein en met Therese Giehse als
Pelagea Wlassowa in de hoofdrol, ten tweede Handkes ‘Ritt über den Bodensee’
onder de regie van Claus Peymann en Wolfgang Wiens. Het Berlijnse Forum Theater
ten slotte voerde onder de regie van Peter Fitzi Handkes ‘Mündel will Vormund sein’
op.
Precies twee jaar geleden, op het vijfde toneelfestival in 1969, was het Theater
am Turm uit Frankfort a.d.M. in de Berlijnse Schaubühne met twee Handke-premières
te gast geweest, met ‘Kaspar’ en met het ‘Mündel’.
Ga je nu nog eens drie jaar terug, dan was Handke nog volkomen onbekend! Op
8 juni 1966 had in Frankfort de première van zijn ‘Publikumsbeschimpfung’ plaats.
In april 1967 kwam het stuk op het programma van het Berlijnse Forum Theater, dat
er ondertussen bijna 600 opvoeringen van gebracht heeft.
Peter Handke werd op één dag beroemd (de uitspraak stamt van Martin Walser):
op het congres van de Gruppe 47 in Princeton, USA, in april 1966, slingerde de
23-jarige debutant het literaire establishment een reeks verwijten naar het hoofd; hij
noemde hun literatuur beschrijvingsliteratuur, literatuur van niks, idioot, banaal en
hardstikke droog. Handkes ‘Literatorenbeschimpfung’ werd weliswaar een legende
in li-
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teraire kringen, maar zijn kort tevoren verschenen eerste roman ‘Die Hornissen’ werd
door de beschimpte literatoren vrij vlug daarop vol leedvermaak als beschrijvingsproza
ontmaskerd. Handke zelf sprak later van beschrijvingsimpotentie.1.
De ontmaskering van Handke bleef voor de auteur zonder noodlottige gevolgen;
twee maanden later gelukte het hem immers met zijn spreekstuk
‘Publikumsbeschimpfung’ opnieuw de aandacht te trekken.2. Het stuk is o.a. aan
beatle John Lennon opgedragen. De première werd een sensatie. Het beat-ritme van
de taal maakte het stuk meer tot amusement- dan tot leerstuk. Na zo'n dertigtal
ensceneringen stuitte dit Handke tegen de borst; behalve door het Forum Theater
mocht het niet meer opgevoerd worden!
De ‘Publikumsbeschimpfung’ is het bekendste van Handkes zogenaamde
spreekstukken - er is daarnaast nog de ‘Weissagung’ en de ‘Selbstbezichtigung’. De
auteur karakteriseert deze stukken als stukken die door middel van de omgangstaal
op iets attent willen maken:
‘sie bedienen sich der Sprachformen, die in der Wirklichkeit “mündlich”
geäussert werden. (...) Sie ahmen die Gestik der natürlichen Äusserungen
ironisch im Theater nach (...) Sie wollen nicht revolutionieren, sondern
aufmerksam machen.’ (P. 95-96)
Handkes spreekstukken hebben de taal zelf tot inhoud; het zijn pogingen om op het
toneel door middel van de taal tot de werkelijkheid door te dringen.
Aan de ‘Publikumsbeschimpfung’ gaan enkele regels voor de acteurs vooraf, bij
voorbeeld:
‘- Die Litaneien in den katholischen Kirchen anhören.
- Die Anfeuerungsrufe und die Schimpfchöre auf den Fussballplätzen anhören.
- Die Hitparade von Radio Luxemburg anhören.
- Die Beatles-Filme ansehen.
- Die die Menschen nachäffenden Affen (...) im Zoo ansehen.’
(P. 9-10)
De toneelaanwijzingen hebben niet alleen betrekking op de gebeurtenissen op de
planken, maar ook op het publiek. Het toneel is leeg. Vier sprekers doen door hun
spreken een klankbeeld ontstaan. Zij richten zich met hun woorden tot het publiek
en maken dit tot thema van het stuk. Door te negeren, in herhalingen te vallen en
zichzelf tegen te spreken, houden zij zich met het verschijnsel toneel bezig. De
uiteenzettingen worden op de spits gedreven met de opmerking dat het stuk de eenheid
van tijd, plaats en handeling respecteert en bijgevolg
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als een klassiek stuk dient te worden beschouwd:
‘Wir sprechen nur. (...) Wir sind theatralisch, weil wir in einem Theater
sprechen. Indem wir immer zu Ihnen sprechen und indem wir zu Ihnen
von der Zeit sprechen, von jetzt und von jetzt und von jetzt, beachten wir
die Einheit von Zeit, Ort, und Handlung. Diese Einheit aber beachten wir
nicht nur hier auf der Bühne. Da die Bühne keine eigene Welt is, beachten
wir sie auch unten bei Ihnen. Wir und Sie bilden eine Einheit, indem wir
ununterbrochen und unmittelbar zu “Ihnen” sprechen. Statt Sie könnten
wir also unter bestimmten Voraussetzungen auch wir sagen. Das bedeutet
die Einheit der Handlung. Die Bühne hier oben und der Zuschauerraum
bilden eine Einheit, indem sie nicht mehr zwei Ebenen bilden. Es gibt
keinen Strahlungsgürtel. Es gibt hier nicht zwei Orte. Hier gibt es nur
einen Ort. Das bedeutet die Einheit des Ortes. Ihre Zeit, die Zeit der
Zuschauer und Zuhörer, und unsere Zeit, die Zeit der Sprecher, bilden eine
Einheit, indem hier keine andere Zeit als die Ihre abläuft. Hier gibt es nicht
die Zweiteilung in eine gespielte Zeit und in eine Spielzeit. Hier wird die
Zeit nicht gespielt. Hier gibt es nur die wirkliche Zeit. Hier gibt es nur die
Zeit, die wir, wir und Sie, am eigenen Leibe erfahren. Hier gibt es nur
“eine” Zeit. Das bedeutet die Einheit der Zeit. Alle drei erwähnten
Umstände zusammen bedeuten die Einheit von Zeit, Ort und Handlung.
Dieses Stück ist also klassisch.’ (P. 31-32)
Handke noemt zijn stuk zinvolle onzin (‘Unsinn mit Bedeutung’ P. 37), een stuk
tegen het toneel voor het toneel. Voordat de toeschouwers de schouwburg verlaten,
worden zij nog duchtig uitgescholden voor: ‘Rotzlecker’, ‘Gernegrosse’,
‘Schrumpfgermanen’, ‘Miesmacher’, ‘Tröpfe’, ‘Teufelsbrut’, ‘potentielle Tote’ enz.
(P. 44-47). Alle critici onderstrepen dat het publiek in het Forum genoegen beleefde
aan deze beschimping.3.
In 1968 werd Handkes tweede stuk, ‘Kaspar’, door het tijdschrift Theater heute
tot toneelstuk van het jaar gekozen. ‘Kaspar’ is een zeer merkwaardig en interessant
stuk, dat mij sterk gefascineerd heeft en waarvan ik daarom eens naar een vijftal
opvoeringen ben gaan kijken. Handke heeft zich voor de titel van het stuk laten
inspireren door de roman van Jakob Wassermann (1837-1934): ‘Caspar Hauser oder
Die Trägheit des Herzens’ (1908), een roman over de historisch raadselachtige figuur
Caspar Hauser, die 16 à 17 jaar oud in 1828 in Nürnberg als een soort holbewoner
verschijnt, als een mens, ‘der nichts von seinesgleichen ahnt, nicht isst, nicht trinkt,
nicht fühlt, nicht spricht
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wie andre, der nichts von gestern, nichts von morgen weiss, die Zeit nicht begreift,
sich selber nicht spürt.’4. In de roman verneemt de lezer hoe Hauser zijn ervaringen
opdoet, hoe hij door zijn omgeving tot studieobject gemaakt en ten slotte gedood
wordt. Zijn grafschrift luidt: ‘Hic jacet Casparus Hauser, aenigma sui temporis, ignota
nativitas, occulta mors.’ (CH, 318). Deze woorden hebben voor de lezer een concrete
betekenis; ze doelen op de geschiedenis van Hauser. Handke heeft waarschijnlijk
aan een abstracte betekenis gedacht, aan Caspar Hauser als symbool van de
hedendaagse mens.
Handkes ‘Kaspar’ wordt voorafgegaan door een klankgedicht van de Weense
leraar Ernst Jandl (* 1925): ‘16 jahr’.5. De voorrede begint met de woorden:
‘Das Stück “Kaspar” zeigt nicht, wie ES WIRKLICH IST oder WIRKLICH
WAR mit Kaspar Hauser. Es zeigt, was MÖGLICH IST mit jemandem.
Es zeigt, wie jemand durch Sprechen zum Sprechen gebracht werden kann.
Das Stück könnte auch “Sprechfolterung” heissen.’ (K, 7)
In verband met de Caspar Hauser-geschiedenis wil ik even wijzen op de eveneens
uit het begin van de 19de eeuw stammende Franse geschiedenis van de wilde van
Averron. Deze is in Frankrijk weliswaar minder bekend dan de Caspar
Hauser-geschiedenis in Duitsland, maar werd door François Truffaut tot onderwerp
van zijn recentste film gemaakt. De film ‘L'Enfant sauvage’ (1969), - in Duitsland
‘Der Wolfsjunge’ - is de geschiedenis van een jongetje dat in de bossen als kleine
wilde ontdekt en als dier gevangen wordt. Een pedagoog ontfermt zich over de
12-jarige wilde en tracht er een mens van te maken... Het probleem van de taal, dat
in Handkes stuk centraal staat, komt in de film ook heel even ter sprake.
Men kan stellen dat Handkes stuk in de titel de naam van een held draagt die niet
de held van het stuk wordt. Toen Max Frisch in 1965 in Stuttgart de Schillerprijs
ontving, merkte hij in zijn toespraak op:
‘Die Fabel, die den Eindruck zu erwecken sich bemüht, dass sie nur so
und nicht anders hätte verlaufen können, befriedigt zwar eine Dramaturgie,
die uns als klassisches Erbe formal belastet: eine Dramaturgie der Fügung,
eine Dramaturgie der Peripetie. Nun gibt es aber (...) nichts Langweiligeres
als die Befriedigung dramaturgischer Postulate; wir kennen sie nämlich,
verstehen sie auch als die verbindliche Spielregel eines Glaubens, den wir
verloren haben, und was wir erkennen möchten im Theater, unsere
Existenz-Erfahrung, genau das verhindern sie.’6.
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Het traditionele, klassieke toneel heeft men in Duitsland sedert Piscator en Brecht,
theoretisch althans, de rug toegekeerd. Brechts toneelkritiek gaat uit van de vraag of
de hedendaagse wereld door het medium toneel kan worden weergegeven. Het
antwoord op die vraag is positief voor wie met Brecht van mening is dat de
hedendaagse wereld onveranderbaar is. Brecht heeft voor het moderne toneel in
tegenstelling tot het ‘dramatische toneel’ de term ‘episch toneel’ ingevoerd. Het
episch toneel laat bewust de klassieke bouw achterwege. Brechts ‘Schriften zum
Theater’ heten in de ondertitel: ‘Über eine nicht-aristotelische Dramatik’. Het
klassieke toneel, dat op Aristoteles teruggaat, is volgens Brecht illusietoneel en niet
van deze tijd. Het is de taak van het epische toneel de toeschouwer voor illusies te
hoeden, hem tot maatschappijkritiek aan te sporen. Dit streeft de zogenaamde
‘Verfremdungseffekt’ na, die een poging is om zo te spelen dat de toeschouwer de
voor kritiek nodige afstand van de gebeurtenissen op het toneel bewaart.
Episch toneel met vervreemdingseffect is tegenwoordig niets nieuws meer. Het
recentste stuk van Max Frisch, ‘Biografie: Ein Spiel’, is de concretisering van de
ideeën die de auteur in bovengenoemde redevoering van 1965 ontwikkelde. Het stuk
is zonder Brechts toneeltheorie niet denkbaar. De planken betekenen niet meer de
wereld, maar zijn enkel de plaats waar gespeeld wordt. Iedere mens heeft een
biografie, m.a.w. het is achteraf mogelijk om van de geboorte tot de dood het leven
ruimtelijk en tijdelijk te reconstrueren. Het inzicht dat de gebeurtenissen in ons leven
vaak toevallig zijn, brengt de hedendaagse mens gemakkelijk tot de conclusie dat
alles toevallig ook helemaal anders had kunnen verlopen. In deze gedachte zat er
vroeger alleen maar stof voor een tragedie, omdat het toeval uitsluitend als noodlot
werd gezien. De hedendaagse mens is minder bereid zich aan irrationele krachten te
onderwerpen wat uiteraard zijn weerslag vindt in het hedendaagse toneel. De moderne
schouwburgbezoeker is gewend om met het toneel als zodanig te worden
geconfronteerd. Het toneel van tegenwoordig heeft geen helden meer, maar tracht
veeleer aan de hand van een bepaald geval een bepaalde situatie te verduidelijken.
De auteur van ‘Kaspar’ werd door de geschiedenis van Caspar Hauser gefascineerd.
Ieder toneelstuk bevat naast de tekst ook regieaanwijzingen. In ‘Kaspar’ nemen
deze laatste zoveel plaats in als de tekst zelf.
De voorrede handelt over de bedoeling van het stuk, namelijk een spreekfoltering
te zijn. Het object van deze foltering is Kaspar. De folteraars zijn stemmen die tot
Kaspar spreken.
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Het stuk begint met een beweging achter het gordijn, met Kaspars optreden. Hij
strompelt het toneel op als de gepersonifieerde verwondering, begint te spreken en
herhaalt steeds opnieuw de zin: ‘Ich möcht ein solcher werden wie einmal ein andrer
gewesen ist.’ (vgl. ‘Ich möcht ein solcher Reiter werden wie mein Vater.’, CH, 20).
Peter Handke ziet de ontwikkeling van zijn stuk in verschillende fasen:
1. Kan Kaspar, der keinen Satz hat, ohne einen Satz auskommen? 1-3)
2. Kann Kaspar, der einen Satz hat, mit diesem Satz anfangen und etwas anfangen?
(4-7)
3. Kann Kaspar mit seinem Satz gegen andre Sätze etwas ausrichten? (8-14)
4. Kann sich Kaspar mit seinem Satz gegen andre Sätze zumindest behaupten?
(15-17)
5. Kann Kaspar sich gegen andre Sätze wehren und sich, obwohl ihn die Sätze
zum Sprechen anstacheln, still verhalten? (18)
6. Kann Kaspar erst dadurch, dass er sprechen kann, das, von dem er spricht,
wahrnehmen? (19)
7. Kann Kaspar, der Sätze hat, mit diesem Sätzen nicht nur gegen andre Sätze,
sondern auch gegen die Gegenstände der andern Sätze etwas ausrichten? (20-24)
8. Kann Kaspar mit Hilfe von Sätzen über die Ordnung oder besser: mit geordneten
Sätzen, sich selber in Ordnung bringen? (25)
9. Kann Kaspar aus der Ordnung eines Satzes eine ganze Reihe von Sätzen bilden,
die eine umfassende Ordnung darstellen? (26)
10. Kann Kaspar lernen, was jeweils das Modell ist, mit dem eine unendliche Zahl
von Sätzen über die Ordnung beliebig hergestellt werden kann? (27)
11. Kann sich Kaspar mit den gelernten Satzmodellen die Gegenstände zugänglich
machen oder über den Gegenständen zugänglich gemacht werden? (28-31)
12. Kann Kaspar mit den zugänglich gemachten Gegenständen sich selber zugänglich
gemacht werden? (32-57)
13. Kann Kaspar mit Sätzen seinen Beitrag zur grossen Gemeinschaft der Sätze
leisten? (58)
Pausentexte (59)
14. Kann Kaspar dazu gebracht werden, mit Sätzen, die sich reimen, sich auf die
Gegenstände der Sätze einen Reim zu machen? (61-63)
15. Kann Kaspar sich Fragen stellen? (64, pp. 90-92)
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16. Kann Kaspar mit unbefangenen Sätzen, die er auf seine alten befangenen Sätze
anwendet, die verkehrte Welt dieser Sätze umkehren? (64, pp. 92-99)
17. Kann Kaspar sich wenigstens mit einer verkehrten Welt von Sätzen gegen
verkehrte Sätze von der Welt behaupten? Oder: Kann Kaspar, indem er verkehrte
Sätze verkehrt, wenigstens den falschen Anschein der Richtigkeit meiden? (65)
18. Wer ist Kaspar jetzt? Kaspar, wer ist jetzt Kaspar? Was is jetzt, Kaspar? Was
ist jetzt Kaspar, Kaspar? (65, pp. 101-102)7.
Deze fasen geven zeer nauwkeurig inhoud en verloop van ‘Kaspar’ weer, zijn echter
de abstracte samenvatting van een concreet stuk. In het concrete karakter van het
stuk ligt ook de overtuigingskracht. Ik geef er een paar voorbeelden van hoe Handke
de syntactische modellen van de taal (a) en de metaforiek (b) parafraseert:
a.

Einsagerstimmen
(stimulus)

: Der Ring ist sowohl ein
Zier als auch ein
Wertgegenstand. Die
Gemeinschaft ist nicht nur
eine Last, sondern auch
eine Lust. Der Krieg ist
zwar ein Unglück, aber
manchmal unvermeidbar
(...)

Kaspar (response)

: Die Sonnenblumen sind
nicht nur ausgiebig
sondern auch Sommer und
Winter (...)

Einsager

: Je liebevoller der Tisch
gedeckt ist, desto lieber
kommst du nach Hause. Je
grösser die Raumnot, desto
gefährlicher die Gedanken
(...)

Kaspar

: Je mehr Holz auf dem
Dach, desto mehr
Schimmel in Backofen (...)

Einsager

: Es ist selbstverständlich,
dass eine grosse Vase auf
dem Boden steht, wie es
selbstverständlich ist, dass
eine kleinere Vase auf
einem Schemel steht (...)

Kaspar

: Es ist selbstverständlich,
dass der Mehlsack die
Ratte erschlägt (...)
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Einsager

: Das Tier krepiert. Die
Granate krepiert. Könnte
das Tier nicht krepieren,
könntest du nicht sagen:
die Granate krepiert.

Kaspar

: Der Hund bellt. Der
Befehlshaber bellt.

Einsager

: Das Wasser steigt. Das
Fieber steigt. Könnte das
Wasser nicht steigen,
könnte das Fieber nicht
steigen.

Kaspar

: Die Lawine wälzt sich.
Der Sterbende wälzt sich.8.
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De probleemstelling van ‘Kaspar’ is de relatie tussen taal en denken. Het scepticisme
tegenover de taal vindt men expressis verbis terug in een passus die begint met de
woorden ‘Sag, was du denkst.’ en eindigt met ‘Denk, was du sagst.’ (K, 54-55).
Aldus tot spreken gedwongen, omschrijft Kaspar tot driemaal toe zijn identiteit met
de bijbelse zin ‘Ich bin, der ich bin.’ (K, 56). Deze woorden betekenen ook dat Kaspar
zichzelf aanvaardt, maar slechts voor korte tijd, want onmiddellijk daarop stelt hij
de vraag ‘Warum fliegen da lauter so schwarze Würmer herum?’, waarmee Handke
de woorden van de stervende in het slot van Ödön von Horváths ‘Glaube, Liebe,
Hoffnung’ citeert. Handke vindt overigens de ongeordende wereld in de toneelstukken
van Horváth beter dan de geordende in die van Brecht.9.
Handke gelooft vast aan de primordialiteit van de taal. De invloed van de
Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) valt niet te ontkennen;
Wittgenstein vat de zin van zijn ‘Tractatus logico-philosophicus’ samen met de
woorden: ‘Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man
nicht reden kann, darüber muss man schweigen.’10.
Peter Handke zet met Oostenrijkse tijdgenoten als Ernst Jandl, Gerhard Rühm,
Wolfgang Bauer een Oostenrijkse traditie voort die over Ingeborg Bachmann tot
Hugo von Hofmannsthal teruggaat. Het is niet toevallig dat de 40ste Salzburger
Hochschulwochen, die dit jaar van 2 tot 14 augustus plaatsvonden, als thema taal en
werkelijkheid hebben.
Als appendix bij zijn satirische toekomstroman ‘1984’ heeft George Orwell een
essay over de volkomen taal (‘Newspeak’) geschreven.11. De uniformiteit van de
mens in de taal die hier volkomen is, wordt ook in Handkes stuk gesuggereerd,
namelijk door het optreden van verschillende dubbelgangers van Kaspar (vanaf de
12de fase). In de 13de fase, net voor de pauze, ontwerpt Kaspar een burgerlijk beeld
van zichzelf:
Ich bin gesund und kräftig. Ich bin ehrlich und genügsam. Ich bin
verantwortungsbewusst. Ich bin fleissig, zurückhaltend und bescheiden.
Ich bin stets freundlich. Ich stelle keine grossen Ansprüche. Ich habe ein
natürliches und gewinnendes Wesen. Ich bin bei allen beliebt. Ich werde
mit allem fertig. Ich bin für alle da. Meine Ordnungsliebe und Sauberkeit
geben nie zu Tadel Anlass. Meine Kenntnisse sind überdurchschnittlich.
Ich führe alle übertragenen Arbeiten zur vollen Zufriedenheit aus. Jeder
kann eine gewünschte Auskunft über mich geben. Ich bin friedliebend und
unbescholten (...) (K, 68)
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Kaspar neemt zichzelf aan, maar na de pauze neemt het stuk plotseling een wending.
De folteraars verkondigen met luide stem:
Beim Dreinschlagen
ist man
nie so ruhig wie beim Teppichklopfen (...) (K, 75)
De door middel van de taal opgebouwde orde wordt nu geleidelijk totaal vernietigd.
Handke stelt orde op één lijn met geweld. Na de formele spreekfoltering van het
eerste deel, dat erin bestond een orde op te bouwen, volgt in het tweede deel van het
stuk een inhoudelijke spreekfoltering die de verkregen orde aftakelt.
Kaspars zin wijst slechts op een potentiële taalvaardigheid. Aan Kaspar wordt
gedemonstreerd hoe het individuele taalgebruik door het conventionele taalgebruik
bepaald wordt. Kaspar is de gevangene van de taal, de gemanipuleerde mens, die ten
slotte tot het inzicht komt dat het zijn louter toevallig is. De laatste fase van het stuk
(de zin ‘Ich bin nur zufällig ich.’) heeft Handke in latere edities geschrapt, omdat hij
vond dat het stuk hier te zeer interpretatie werd. Handkes Kaspar stelt dat het
bewustzijn van de wanorde sterker is dan de in de wereld heersende orde.
Op het vijfde Berlijnse toneelfestival (1969) werd Kaspar in de Frankfortse
opvoering door de sprekers tot slachtoffer van de taal gemaakt, waarna de toneelavond
zonder woorden met het ‘Mündel’ werd voortgezet. Je zou kunnen zeggen: Handke
hulde zich in zwijgen. Ik denk aan de titel van Ingmar Bergman's film die een paar
jaar geleden nog furore maakte en waarmee Bergman op het zwijgen van God in een
door het nihilisme beheerste wereld zinspeelde. Het klinkt misschien paradoxaal,
maar er bestaat tussen Handkes taalfoltering in ‘Kaspar’ en Bergmans ‘Zwijgen’ een
onmiskenbaar parallellisme. Het ‘Mündel’ is een spel zender woorden, een zwijgend
duel tussen voogd en pupil, waarin de onoverbrugbare tegenstelling tussen
machtsaanspraak en onderwerping aan het licht komt. Een paar ‘stille’ plaatsen in
‘Kaspar’, waar bij voorbeeld ‘bewegingen’, ‘pijn’, ‘geluid’, ‘een blik’ de toeschouwer
tot op de grens van de verveling tergen, zijn voorboden van het uitvoerig appels eten,
bieten hakken, koffiewater opzetten, koffie malen enz. in het ‘Mündel’. Het stuk was
in de Frankfortse enscenering, ondanks de duidelijk herkenbare bedoeling van de
auteur, zeer vervelend. De relatie knecht-heer is echter niet zo ingewikkeld dat men
deze niet zonder woorden op het toneel zou kunnen brengen. Dit heeft Hans Peter
Fitzi met zijn enscenering voor het Forum Theater bewezen. Het succes van het stuk
komt echter uiteindelijk wel voor rekening van
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de spelers, Robert Wolfgang Schnell (als voogd) en de Fransman Pierre Byland (als
pupil). Wie beide opvoeringen heeft gezien, kan er alleen maar verbaasd over zijn,
wat je van een stuk kunt maken of niet maken!
Handkes vierde toneelstuk, ‘Quodlibet’, een ‘Gesellschaftsspiel’, vormt de overgang
naar zijn tot nogtoe laatste stuk ‘Der Ritt über den Bodensee’. Er treden in ‘Quodlibet’
twaalf personages op: een generaal, een bisschop, een rechter, een dame met waaier,
een rector, een politicus, een student, een dame in broekpak, twee lijfwachters, een
danseur en een danseuse. Deze personen doen denken aan een groep mensen bij een
receptie: er ontstaan voortdurend nieuwe groepjes, men praat door elkaar en aan
elkaar voorbij, zoals dit in de etiquette is voorzien. In ‘Der Ritt über den Bodensee’
tracht Handke de menselijke omgangsvormen die in onze maatschappij heersen aan
de hand van alledaagse uitingen te beschrijven en ze tevens te ontmaskeren door aan
te tonen dat ze in zekere zin geprogrammeerd zijn. Handke kiest vooral taalclichés,
uitdrukkingen en zegswijzen, die bij de ontvanger een geprogrammeerde reactie
oproepen. De titel van het stuk wijst in de richting van deze interpretatie, namelijk
op het feit dat men zich vaak pas naderhand van bepaalde dingen bewust wordt. In
de ballade van Gustav Schwab (1ste helft 19de eeuw), waar Handke zijn titel vandaan
heeft, galoppeert een ruiter, buiten zijn weten, over de licht toegevroren Bodensee.
Als hij zich na zijn rit van het doorstane gevaar bewust wordt, valt hij dood van zijn
paard.
De banaliteiten in het leven van elke dag, de frases, die het contact tussen de
mensen al te vaak in de weg staan, worden hier aan de kaak gesteld. Het is natuurlijk
wel de vraag of onze reactie op deze vaststellingen noodzakelijk tot resignatie moet
leiden. Dit neemt echter niet weg dat Handkes toneelstukken voor iedereen die bereid
is de gedachtengang van de auteur te volgen ten minste tot een bewustere levenswijze
kan leiden. En wanneer toneel dit vermag, dan aarzel ik niet het goed toneel te
noemen.

Eindnoten:
1. Der Spiegel, 24ste jrg., nr. 22, pp. 174-179: ‘Handke unerschrocken naiv’.
2. P. Handke, Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke, ed. sk. 177, Frankfort a.d.M.,
1966. Verder in de tekst als (P,-).
3. P. Handke, Publikumsbeschimpfung (Programmheft Forum Theater), pp. 6-7: Kritiken der
Aufführung im Berliner Forum Theater.
4. Jakob Wassermann, Caspar Hauser, 1968 (Fischer Bücherei), p. 10. Verder geciteerd als (CH,-).
5. P. Handke, Kaspar, ed. sk. 322, Franfort a.d.M., 1967, p. 5. Verder als (K,-).
6. Max Frisch, Schillerpreis-Rede, in: Öffentlichkeit als Partner, ed. sk. 209, Frankfort a.d.M.,
1967, pp. 96-97.
7. P. Handke, Kaspars sechzehn Phasen. In: ‘Bühnen der Stadt Köln 1968-69. Kammerspiele 6’.
De cijfers tussen haakjes na elke fase hebben betrekking op de nummering in de bovengenoemde
editie. Mijn indeling baseert niet alleen op de tekst, maar ook op de televisie-bewerking van de
première van het stuk door het Frankfortse Theater am Turm (regie: Claus Peymann, Kaspar:
R. Redl). Bij die gelegenheid - de uitzending had plaats op 11 mei 1968 - werden Kaspars fasen
op het scherm geprojecteerd. Aan Handkes indeling werden twee fasen toegevoegd (fase één
en twaalf).
8. De voorbeelden komen uit de tiende fase (pp. 46-50).
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9. P. Handke, Kaspar (Programmheft Forum Theater), p. 14: ‘Horvath ist besser’.
10. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, ed. sk. 12, p. 7.
11. G. Orwell, Nineteen eighty-four, 1949.
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Willem Bossier / Moderne Braziliaanse poëzie
In alle takken van de kunst telt Brazilië - het vijfde grootste land ter wereld naar
uitgestrektheid, het achtste naar bevolking - een aantal figuren die ook buiten de
grenzen bekend zijn. Van zijn moderne poëzie is er echter het minst doorgedrongen.
Dat komt vooral doordat Braziliës taal nog altijd te weinig interesse wekt in
verhouding tot haar belangrijkheid1. en vertaalde poëzie nu eenmaal minder aantrekt
dan vertaald proza. Dat is jammer, want zonder overdrijving durven we stellen dat
dit land een dozijn eersterangsfiguren telt onder zijn nu nog levende dichters.
In 1922, op de Week van de Moderne Kunst te Sao Paulo, deed het ‘modernisme’
in Brazilië een brutale inval. Het werd een beeldenstorm tegen het academisme, zoals
in vele landen rond die tijd: een zelfde behoefte tot scandalizeren, een zelfde wemeling
van -ismen en manifesten, een zelfde drang naar experimenten en avonturen. Aan
die verschijnselen is dus niets specifiek Braziliaans. Behalve dat de literaire clans
aangepaste namen kregen: ‘Groen-Geel’ (naar de kleuren van de Braziliaanse vlag),
‘Pau-brasil’ (naar de houtsoort die zijn naam aan het land heeft gegeven), de
‘Mensenetersbeweging’ met als leuze ‘Tupi or not Tupi’ (naar de naam van de
belangrijkste groep Indianenstammen)...
Na die storm is een aantal dichters weer tot bedaring gekomen en kregen enkele
traditionele waarden weer burgerrecht. Daarnaast werden andere vernieuwingen
verder doorgedreven. Maar één ouderwets monument was voorgoed neergehaald:
de retoriek. Ook dat is een overal bekend verschijnsel. Maar wat is er dan wel
specifiek in de ontwikkeling van de Braziliaanse poëzie sinds 1922? Dat dienen we
te zoeken in wat niet verloren is gegaan in het orkaan van 1922. Of beter gezegd, in
hetgeen het modernisme in ere heeft hersteld, tegen de parnassiaanse tendens van de
vorige generaties in.
Van de eerste jaren na de ontdekking af, door de koloniale en imperiale tijd heen,
over de onafhankelijkheid, de afschaffing van de slavernij en de oprichting van de
republiek heen, loopt er een rode draad door
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de Braziliaanse poëzie: bijna nooit heeft ze in het teken van de kunst om de kunst
gestaan. Braziliaanse dichters zijn meestal ook mannen van actie of denkers geweest,
te beginnen met de eerste zendelingen zoals de dichter, grammaticus van Indianentalen
en bestrijder van de slavernij José de Anchieta.
De poëzie is altijd een terrein bij uitstek geweest voor het zoeken naar een eigen
wezen, voor de ontwikkeling van een nationaal zelfbewustzijn, voor een afrekening
met het expatriëringscomplex en bepaalde oude, Europese tradities.2. Land en volk
zijn ook heel anders dan de oude bakermat. De taal is nog vrijwel de enige band, en
dan nog!... Het eigene wordt sterk beklemtoond door een systematische verheerlijking
van de natuur, het Braziliaanse landschap, en van de kleurling die, in de ontzaglijke
smeltkroes van Amazone tot Rio Grande do Sul, van de Brazilianen een nieuw
mensentype heeft gemaakt. In 1922 hebben we waarschijnlijk voor het eerst een
duidelijke uiting gehoord van een gevoel van volwassenheid. Vele programmapunten
van de moderne kunstrevolutie konden niet anders dan hier in een uitzonderlijk
vruchtbare aarde vallen: het zich-losmaken van verstarde doctrines en tradities, de
cultus van de improvisatie, de drang naar oorspronkelijkheid tot elke prijs, de
fenomenologische benadering van de hedendaagse werkelijkheid... In dit opzicht
werd gesproken van een tweede ontdekking van het land: de ontdekking door zichzelf.
In Brazilië is dat verschijnsel dus recent. In andere landen viel de ontdekking van
de eigen ziel samen met de romantiek. Reeds in de middeleeuwen heeft ‘la douce
France’ zichzelf ontdekt en ook toen heeft zich dat weerspiegeld in de poëzie.
De moderne poëzie in Brazilië is dus Braziliaans meer naar de inhoud dan naar
de vorm, en modern meer naar de vorm dan naar de inhoud. De bekendste illustratie
van dat alles vinden we in het lange gedicht ‘Brasil’, geschreven in 1926 door Ronald
de Carvalho,3. dat a.h.w. het lijfstuk is geworden van iedere gecultiveerde Braziliaan.
Stijl en techniek herinneren aan Walt Whitman, maar typisch zijn geest en inhoud:
Ik hoor de zware, barbaarse melodie van d'Amazone,
Opwaarts hollend in de wasem naar de kale rotsenkroon,
Stampend met hun natte poten in de morgen,
Groen van luchtbellen en druppels.
Ik hoor de zware, de barbaarse melodie van d'Amazone,
De melodie van trage stroming als van dikke olie
Die maar rijst en rijst en 't slijk likt van de modderpoelen,
Wortels bijtend, eilanden vooruitstuwend,
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En tegen d'oceaan gaat aanbeuken als tegen een gevelde stier,
Doorstoken door de dolken van de takken en de twijgen.
Ik hoor de aarde kreunen in de gloeiende ingewanden van 't Noordoosten,
Aarde die de bronzen voetzool van de cangaceiro schroeit,
Poederaarde, geselend stuivend langs de wegen van Juàzeiro.
Ik hoor de dorre korsten kraken, blakend in het vlakke Crato...
Ik hoor het persen van het suikerriet,
Ik hoor de honing klokken in de schalen,
Ik hoor het druipen in de potten van de rubbertapper.
Ik hoor de hakken paden banen.
Ik hoor het doorzagen van stammen...
Ik hoor geheel Brazilië zingen, gonzen, schreeuwen.
Schommelende hangmatten,
Fluitende sirenen,
Fabrieken die knarsen, kloppen, huilen, hijgen, krijsen, snorken.
Ik hoor stukspringende buizen, draaiende kranen,
Slaande raderen, daverende pletrollen.
Ik hoor 't rumoer van hoogvlakten en pampa's:
Bellen, gehinnik, geloei en geblaat.
't Gelui van klokken, 't geknetter van vuurwerk:
Ouro Prêto, Bahia, Congonhas, Sabará...
In de Beurzen dreunen papegaaien cijfers af.
Ik hoor 't gekronkel van de straten onder wolkenkrabbers,
De spraak van alle rassen,
Door 't getij der haven in de wildernis gegooid...
Maar boven alles
Hoor ik de zang van je wiegen, Brazilië,
Je wiegen waar, met druppels melk op het gelaat,
Bruin van huid, vol zelfvertrouwen,
De mens van morgen sluimert.

Tegelijkertijd getuigen deze passages van nog een andere karaktertrek van de moderne
Braziliaanse letteren: het regionalisme. Er is niet enkel één Brazilië, dat van de rest
van de wereld verschilt: er zijn verschillende en verscheidene Braziliës, van het
noordwestelijke oerwoud (meer dan de helft van het land, maar bewoond door een
twintigste van de bevolking) tot het reeds vrij goed ontwikkelde zuiden (een tiende
van het land, voor een derde van de bevolking). Dergelijke contrasten hebben gevolgen
op alle gebied. Er is wel een nationaal maturiteitsgevoel en een soort van psychische
grootste gemene deler,
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maar de regionale verschillen blijven aanzienlijk. Nu dient ‘regionaal’ begrepen te
worden naar Braziliaanse maatstaven: het gaat om hele staten in een half
subcontinent...
‘Nationalisme’ en ‘regionalisme’ kunnen in de oren van Europeanen misschien
een pejoratieve bijklank hebben. In de Derde Wereld wordt dat echter opgevat als
een positieve benadering van de werkelijkheid en het affirmeren van een eigen
karakter. Ons lijken die termen misschien verbonden met verouderde kunstpatronen.
Maar dat is niet overal ter wereld het geval. Hebben nationalisme en regionalisme
Bela Bartók belet een der sterkste toondichters van onze eeuw te zijn?
Op het gebied van levensbeschouwing valt onmiddellijk het syncretisme op. Het
‘grootste katholieke land ter wereld’ is ook dat van macumba en candomblé,
animistische ritussen waarin blanken niet minder geloven dan kleurlingen en
halfbloeden. Denken we maar aan de vele brandende kaarsen op de lange stranden
van Rio en van Bahia, aan de bloemen die in de golven worden geworpen ter ere van
Iemanjá. Ook de geschiedenis van de sertao, de tropische steppe, is doorspekt met
ketterse sekten die ‘beatos’, verlichte profeten, volgden en die soms tot de laatste
man werden uitgemoord door leger en politie. Deze animistische geest vinden we
duidelijk terug in de letteren. Soms spelen Iemanjá, Janaina, Ogum, Xangô, Oxalá
en Exu expliciet een actieve rol. Op andere ogenblikken treden ze nameloos op, zoals
in dit eenvoudig gedicht van Ascenso Ferreira4.:
Kom niet zo tot mij, Maria.
Neen, kom liever niet.
De Volle Maan heeft zoveel kracht, Maria!
De Maneschijn was ons altijd noodlottig.
De wind, die blaast met kracht.
En krachten schuilen in het water:
Kijk naar 't getij.
En krachten zitten ook in ons verborgen,
Krachtiger wellicht dan in het water.
Kom niet zo tot mij, Maria.
Neen, kom liever niet.
Krachten schuilen in het water,
Krachten in de wind,
En krachten, diep in ons verborgen.
De Volle Maan heeft zoveel kracht, Maria.
De maneschijn was ons altijd noodlottig.

Nu we weten dat kunst-om-de-kunst eerder zeldzaam is in Brazilië, op
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enkele parnassiaanse figuren na, zal het ons niet verwonderen dat de Braziliaanse
poëzie vaak de sociale werkelijkheid van dit harde continent weerspiegelt. Volgend
kort gedicht bijv. zegt het essentiële van wat over het Braziliaanse platteland kan
worden gezegd. Het is van de hand van Ferreira de Loanda5. en het heet ‘De
Vogelverschrikker’:
Met zijn hak op zijn schouder,
In het middelpunt der aarde,
Staart Joao naar de vlakte.
Dromend.
Hij heeft honger. Hij heeft wormen.
Hij heeft één wens, die hij nog niet vertolken kan,
Maar hij zál het kunnen: opstand.
De zon gaat onder en koelt af.
De schaduwen in 't maïsveld
Hollen gelijk hongerige hazewinden.
Het wordt nacht.

Merkwaardig is hoe Manuel Bandeira,6. de in het buitenland bekendste Braziliaanse
dichter - die nochtans verre van geëngageerd is - een in vele opzichten gelijkaardig
gedicht heeft geschreven: een zelfde thema en een bijna zelfde procédé. Het grote
verschil is dat dit gedicht een stadsatmosfeer weergeeft.
Ik zag gisteren een dier
Bij de afvalemmer van de binnenkoer.
Het zocht eten tussen d'afval.
Het bekeek niet eens hetgeen het vond.
Het besnuffelde het niet.
Het verslond het maar, vraatzuchtig.
Dat dier was geen hond.
Dat dier was geen kat.
Dat dier was geen rat.
Dat dier was - lieve hemel - een mens.

In zulke maatschappij is pessimisme begrijpelijk. Die reactie vinden we het meest
bij spiritualistische dichters. Ze is geen overwegende strekking in de Braziliaanse
gevoelswereld. Zelfs de sertao heeft een overwegend opgeruimde volksmuziek. Tot
een toppunt van pessimisme is Murillo Mendes7. geëvolueerd:
Diep en pijnlijk,
Uit de wolken van de hel
Is opgedoemd mijn lotsbestemming.
Ik heb geen grootheid gehad,
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Noch aanleg voor het leven.
In deze machinale nacht,
Alleen getuige van de oorlog,
Zonder verleden noch toekomst,
En hatend het heden,
Bevind ik mij in 't aanschijn
Van het standbeeld van het stof,
Doelloos, wachtend
Tot de hand van de Schepper
Uiteindelijk mij neer zal slaan.

Deze dichter was in zijn jeugd een soort van Braziliaanse Jacques Prévert. Gaandeweg
werd zijn humor ondeugend, zijn ondeugendheid bitter, zijn bitterheid zwartgallig.
Halverwege in deze ontwikkeling bevindt zich bijv. deze passage:
Het grote wonder
Was de verdwijning van de Heilige Maagd.
Had ik maar te Lourdes kunnen zijn
Toen de Heilige Maagd verdween!!
Het schrikwekkende bewustzijn der verlatenheid,
D'oneindige wanhoop
En de weemoed naar Haar
Zouden mij voorgoed hebben gered.

Meer wereldse dichters kunnen ook moedeloos zijn, maar het is dan één der uiterste
polen waartussen de Braziliaanse ziel zich beweegt. In de muziek is dat goed hoorbaar
bij Villa Lobos. In de poëzie vooral bij Manuel Bandeira, wiens leven een strijd tegen
een erge ziekte is geweest. Ook zo was de dichterlijke loopbaan van Bandeira een
duel van neerslachtigheid en levenslust. Alleen die strijd heeft hem als mens overeind
kunnen houden en heeft hem als dichter zijn nationaal aureool geschonken, want die
versatiliteit is nagenoeg een nationale karaktertrek.
Als je 't geluk van de liefde wil smaken,
Vergeet je ziel.
De ziel verknoeit de liefde.
Alleen in God kan de ziel voldoening vinden.
Niet in een andere ziel.
Alleen in God - of buiten de wereld.
Zielen zijn onmededeelbaar.
Laat je lichaam met een ander lichaam overeenstemmen.
Want lichamen, die kùnnen overeenstemmen.
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Maar zielen niet.

Geheel andere temperamenten, de geboren optimisten, bekijken de Zuidamerikaanse
realiteit op een luchtiger en toch even doordringende wijze. Zo iemand is Ledo Ivo8.:
Op de lagere school zag Ivo de druif
En hij leerde lezen.
Als jongeling zag Ivo Eva
En hij leerde beminnen.
Als volwassene zag Ivo de wereld,
Waarin te eten en te drinken is.
Zekere dag, op een muur,
Ontcijferde Ivo de les van het plebs.
En hij leerde zien.
Zag Ivo de vogel? Zag Ivo het ei?
In 't nieuw ABC-boek zag Ivo de staking,
zag Ivo het volk.

Het kon niet anders of het oerwoud moest Braziliaanse moderne dichters inspireren.
Niet terwille van een gemakkelijk exotisme, maar om zijn bevreemdende krachten,
die bijzonder in de smaak van onze tijd vallen.
Daarin is de bundel ‘De Slang Norato’ van Raul Bopp9. een meesterwerkje. De
dichter doodt de beruchte slang, kruipt in haar vel en dwaalt door het woud, geducht
en geëerd, op zoek naar een doel dat hem obsedeert: de dochter van de
Indianenkoningin Luisa. Het gevoelsleven van de dichter, het oerwoud en Indiaanse
en caboclo-legenden worden betoverend door elkander gestrengeld.
Slapeloos is het onmetelijke woud.
Dommelige bomen geeuwen.
Ach, wat is die nacht verdroogd!
Het water van de stroom is weggebleven.
Ik moet voortgaan.
Ik verdwijn zonder richting in de diepte van het woud,
Waarin oude, topzware bomen knikkebollen.
Van alle kanten wordt mij toegeroepen:
- Waar ga je heen, Slang Norato?
Drie jonge boompjes heb ik hier, die op je wachten.
- Ik kan niet.
Vandaag nog ga ik slapen met de dochter van de koningin.
De rotte adem van dit bos baart slangen.
Als dwangarbeiders zwoegen schrale stromen.
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De sidderende stroming bij de oevers
Ontbolstert ziekelijke modderpoelen.
En tandeloze wortels kauwen slijk...
De wind is verhuisd.
Achter de poelen vol aningabloemen
Komen mijlen bossen samen.
Een gefluit verschrikt de bomen:
De stilte is gekneusd.
Hier valt een stuk droog hout: poem!
Een kreet doorkruist het woud.
In hoge takken intrigeren de lianen
En grijpen tegenwerkende boompjes.
Stemmen dringen door.
In 't diepste van het woud
Piept de jurucutu.
En toch kan ik niet blijven.
Vandaag nog slaap ik met de dochter van de koningin.

Het oerwoud is één stuk van noordelijk Brazilië. De sertao van het Noordoosten is
het andere stuk. Hier is alles lyrisch, arm en prachtig, zegt Jorge Amado. In het beste
geval regent het vier maanden aan een stuk; daarna niets meer. Dan worden schorsen
van bomen gegeten en worden vogels neergehaald met slingers. Geraamten van
runderen bedekken de oevers van droge beddingen die eens beken en rivieren waren.
Zelfs hele partijen cactussen overleven de droogte niet. Die wereld treedt tot ons uit
het werk van tal van dichters. De grootsten onder hen zijn Jorge de Lima en Joao
Cabral de Melo Neto. Over beiden schreven we reeds elders.10. Dat het wortelen in
een regionale werkelijkheid geenszins een beletsel is om hogere, algemeen menselijke
sferen te bereiken, bewijst wel volgend sonnet van Jorge de Lima11.:
Welke ook de regen van die vlakten zij,
We leven in verwachting van de zomers.
En dan, bij 't vallen van de avonden met hun getrouw bedrog,
Dan zullen we de dromen liefhebben die overbleven, koel.
Maar als niet opdaagt wat we dromen
En als d'onsterfelijke nesten ledig blijven,
Dan zullen er ten minste aan die kant
De vogels zijn die wij ons inbeelden.
Gelukkig wie met zangen zich verbergt
en meent ze in zijn eigen bek te hebben
en aan de andere bek met zangen antwoordt.
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En ziende rondom zich de vreselijkste schouwspelen,
In staat is zijn ontpluimde vleugels te bekijken
En zich te vergenoegen met de geheime veren.

Minder vreemd dan de poëzie uit het oerwoud of uit de hallucinerende en
gehallucineerde sertao komt ons de poëzie uit zuidelijk Brazilië voor. Ze baadt eerder
in een stadsatmosfeer: kosmopolitische alledaagsheid, chaotische levensdrang,
onvoldane avontuurlijkheid, vervreemding en angst... Typisch in die zin is het werk
van de grote baanbreker en paus van het Braziliaanse modernisme Mário de
Andrade12.:
De hoofdkerk van Sao Paulo
Geraakt niet af Gelijk mijn ziel.
't Is een afschuwelijke kathedraal,
Gemaakt uit fraaie stenen Gelijk mijn ziel.
De hoofdkerk van Sao Paulo
Ontstond uit behoefte en nood Gelijk mijn ziel.
Het is een heilig en een werelds bouwwerk,
Met nieuwe en met oude stenen Gelijk mijn ziel.
Eens zal ze af zijn,
Maar nadien zal z'ook vergaan Gelijk mijn lichaam.
En mijn ziel (onzaliger gedachtenis)
Zal boven de mensen spoken,
Havenloos.

Hier zijn we ver van de slang Norato, van de geheimzinnige en beklemmende krachten
van noordelijk Brazilië. Op de plaatsnaam na, is hier niets typisch Braziliaans. Maar
ook dit is een Brazilië: nieuwer, meer naar de toekomst gericht.
Ook Carlos Drummond de Andrade13. past helemaal in die sfeer. Hij is ook de
universeelste onder de Braziliaanse dichters. Wat in volgend stuk wordt uitgedrukt,
kan overal worden ervaren.
Klara wandelde de tuin door, met de kinderen.
Er hingen groene luchten boven 't gras.
En onder de bruggen was 't water goud.
Andere dingen waren blauw of roze of oranje.
Politieagenten glimlachten.
Er reden fietsen.
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Het kind liep een vogeltje na over 't gras.
De hele wereld, Duitsland, China, alles was kalm rond Klara.
De kindren keken naar de hemel: dat mocht.
Mond en neus en ogen waren open: er was geen gevaar.
De enige gevaren die Klara beloerden
Waren griep, hitte en insekten.
Klara's enige vrees was de tram van elf uur te missen.
Slechts nu en dan liet een brief op zich wachten.
En alle dagen nieuwe kleren dragen, dat kon nou eenmaal ook niet.
Maar ze wandelde de tuin door, in de morgen!
Er waren tuinen in die tijd, en ochtenden!

Ex-president Juscelino Kubitschek, de beroemde vader van de nieuwe hoofdstad
Brasilia, zei eens: ‘Wij zijn gedoemd tot grootheid.’ Het is een moeilijk programma
voor een land uit de Derde Wereld. De hindernissen voor ‘de verenigde staten van
de 21ste eeuw’ zijn ontzaglijk. De huidige situatie van Juscelino Kubitchek zelf toont
het al ruimschoots aan. Maar dat programma is alvast verwezenlijkt op één gebied:
het gebied van de kunst, van de poëzie in het bijzonder. Want dat zijn nu eenmaal
terreinen waarop een kerngezonde drang naar grootheid zich ongehinderd kan uitleven,
zonder al te gevoelige nadelen van de onderontwikkeling.

Eindnoten:
1. Het Portugees wordt gesproken door zowat 120 000 000 mensen en komt dus op de vierde
plaats onder de Europese talen, na het Engels, het Russisch en het Spaans.
2. Deze opvatting werd met brio geanalyseerd door Afrânio Coutinho, Introduçao à literatura no
Brasil, Rio de Janeiro, 1966, pp. 35-52.
3. Rio de Janeiro, 1893-1935. Hooggeplaatst ambtenaar en diplomaat, historicus,
literatuurhistoricus, essayist. Als dichter evolueerde hij van parnassiaan via het symbolisme tot
een gematigd modernist. Vertaald uittreksel uit 1926.
4. Pernambuco, 1895 -. Werkt in handel en financiën. Zijn poëzie, de zuiverste uitdrukking van
de ziel van het Noordoosten, is uitzonderlijk populair. Vertaald uittreksel uit 1939.
5. Immigrant uit de Portugese kolonie Angola, waar hij geboren werd in 1924. Bijzonder
verdienstelijk door tijdschriften, bloemlezingen, enz. Heftig schokkende poëzie, sociaal gericht.
Vertaald uittreksel uit 1964.
6. Recife 1886 - Rio de Janeiro 1968. Vertoefde enige tijd in een sanatorium in Zwitserland, samen
met Paul Eluard. Eenvoudig en aards ingesteld. Zeer gevarieerd in toonaard. Veel (onberispelijke)
‘gelegenheidspoëzie’ en vertaalde poëzie uit alle literaturen. Vertaalde uittreksels uit 1947.
7. Minas Gerais 1901 -. Doceert Braziliaanse letterkunde in Italië. De grote katholieke dichter van
Brazilië. Vertaalde uittreksels uit 1945.
8. Alagoas 1924 -. Ambtenaar en dagbladschrijver. Uitgebreid poëtisch werk. Een vuurwerk van
woordkunst, maar beheerst. Vertaler van Rimbaud. Vertaald uittreksel uit 1964.
9. Rio Grande do Sul 1898 -. Eindeloze zwerftochten door Brazilië. Later globetrotter, in consulaire
dienst. Krachtig evocatieve poëzie, met neiging tot surrealisme en sarcasme. De eerste uitgave
van ‘Cobra Norato’ is van 1931.
10. W. Bossier, ‘Une quintessence poétique du Nord-Est brésilien: Joao Cabral de Melo Neto’,
Synthèses, mei 1969. - W. Bossier, ‘Jorge de Lima, een Braziliaans dichter’, Dietsche Warande
& Belfort, oktober 1970.
11. Alagoas 1895 - Rio de Janeiro 1953. Vertaald uittreksel uit 1952.
12. Sao Paulo 1893-1945. Theoreticus en gangmaker van het modernisme, in vrijwel alle takken
van de kunst. Poëtische uitdrukking van Sao Paulo in zijn eerste groeiperiode. Later meer
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panbraziliaans. Ten slotte meer universeel-humanistisch en humanitair. Vertaald uittreksel
postuum.
13. Minas Gerais 1902 -. Apotheker. Aan het hoofd van het Nationaal Historisch en Artistiek
Patrimonium. Ironisch, sarcastisch. Onder het teken van het geloof in een betere wereld. Vertaald
uittreksel uit 1940.
Al de hier gepubliceerde vertalingen zijn van de hand van steller dezes.
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Kroniek
Marcel Janssens en Ger Schmook / Literatuursociologie in Vlaanderen
I
Verschillende stromingen in de literaire theorie en methodologie van onze eeuw
tenderen naar een ontmythologisering van de literatuur, meer bepaald van de literaire
creatie als persoonlijk-expressieve akt. Vertrouwde begrippen uit de traditionele
literatuuropvatting als bijvoorbeeld creatie, expressie, inspiratie, emotie, verbeelding,
esthetiek... worden op onze dagen gewantrouwd. Dit ontmythologiseringsproces, dat
gericht is tegen de romantische kunstopvatting, is al lang aan de gang. Allerlei
theorieën van verschillende herkomst hebben het statuut en het prestige als soevereine,
individuele creatie aangetast. Hoezeer ook onze kunstprincipes sinds de tweede helft
van de 19de eeuw op romantisch erfgoed teren, toch brokkelde de soevereiniteit van
het scheppende individu in de visie van vele kunsttheoretici en -onderzoekers af.
Misschien hangt dat samen met het prestigeverlies van een burgerlijke cultuur op
personalistische grondslag. Als ik al die tendensen bekijk, kan ik niet anders dan
‘collectivisering’ van het literaire feit constateren, in de een of andere vorm, hetzij
op basis van supra-individuele determinanten, hetzij vanuit het (al of niet collectieve)
onbewuste dat tot even ontpersoonlijkende of ontmythologiserende theorieën
aanleiding gaf. Ik denk aan de positivistische kunstleer, aan de grootse
geesteshistorische synthesen omstreeks de eeuwwisseling, die het individu onder
een neohegeliaanse ideeëndialectiek bedolven, aan typologieën van allerlei pluimage,
aan de theorieën van de ‘Entpersönlichung’ uit het begin van deze eeuw, waarbij
ook de ‘impersonal theory of literature’ van de jonge T.S. Eliot hoorde, aan
dieptepsychologische inzichten van verschillende herkomst, aan de mythekritiek,
aan het structuralisme dat betekenisvolle polemieken met ‘personalisten’ uitlokte.
Ontpersoonlijking hoeft natuurlijk geenszins ontmenselijking te betekenen, zoals
nogal eens polemisch in sloganvorm gesteld wordt. Niettemin is ten gevolge van de
genoemde en aanverwante tendensen, die overigens op veel ruimer terreinen dan die
van kunsten en letteren werkzaam zijn, het traditionele personalistisch humanisme
in het gedrang gebracht.
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Eén van die ontmythologiserende tendensen is de literatuursociologie. De burgerlijke
samenleving, aldus Bert Brouwers in zijn dissertatie Literatuur en revolutie. Deel I.
Inleiding tot de literatuursociologie (Meppel, Boom, 1971, 230 blz.), heeft de
sociologische belangstelling voor literatuur evenzeer gewantrouwd als de
psychoanalytische, omdat zij er ‘een gevaar voor ontheiliging’ in zag (blz. 16). Het
is nochtans niet meer mogelijk, de ‘mythe’ van de literatuur als een strikt esthetisch
fenomeen, dat zich in de arcanen van de creativiteit met strikt privékarakter zou
voltrekken, nog langer staande te houden. Het getuigt niet van sociologisch
imperialisme, aldus de auteur, wanneer de socioloog er vanuit zijn gezichtshoek en
met zijn methoden toe bijdraagt, het eigene van de literatuur ‘te ontdoen van elke
mythe’ (blz. 16). De status quaestionis van het literatuursociologische onderzoek,
die Bert Brouwers in het eerste deel van zijn Leuvense dissertatie opstelde, staat in
het teken van de maatschappelijke ontmythologisering van het literaire feit.
In de plaats van de romantische en burgerlijke mythe die hij bestrijdt, schuift de
auteur nochtans twee andere mythen naar voren: het klassebewustzijn en de totale
maatschappelijke werkelijkheid. Het zou te dwaas zijn, de hermeneutische modellen
van de literatuursociologie, of die zich nu als burgerlijk of als marxistisch voordoet,
aan de kant te schuiven. Samen met de psychologische en de linguïstische
literatuurbeschouwing beschouw ik de literatuursociologische optiek als dé belangrijke
aanwinst in de literatuurwetenschap van de jongste decenniën. Het ware ongepast,
in naam van een naïef personalisme het selecte, romantische statuut van de kunstenaar
die als een god alleen vanuit zijn eigen ‘ziel’ creëert, te willen beveiligen tegen
evidenties die de ogen uitsteken. Wie bij de huidige stand van het literatuuronderzoek
geen rekening wil houden met velerlei bovenpersoonlijke determinanten of
componenten van de artistieke creatie (of als men wil: produktiviteit), mag in de
terminologie van Bert Brouwers, die alleen burgers en marxisten blijkt te
onderscheiden, een ‘burger’ genoemd worden, hij is in elk geval een onkritisch
utopist. Tussen deze evidentie en de plausibele wetenschappelijke analyse van de
componenten die dan wel in feite de bronnen van het schrijverschap uitmaken, ligt
er echter een grote marge. Bert Brouwers, die zelf schrijver is, lijkt wel bereid de
sociologische modellen niet te verabsoluteren als alleenzaligmakende methode (hij
zou een slechte Goldmann-fan zijn, indien hij dit probeerde). Hij lijkt de sociologie
wel te willen integreren in een synthetisch interpretatieproject, waarvan wij maar
met-
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een zullen toegeven dat het even utopisch zal blijven als de christelijke of marxistische
utopie. Maar wegens de polemische en gelijkhebberige toon die in zijn dissertatie
overheerst, gaat hij met zijn geëngageerde (gedirigeerde) status quaestionis op
onkritische manier aan het overdrijven en hecht hij een overtrokken belang aan de
twee mythen die ik vermeldde.
Ik noem ze mythen, omdat de auteur er al te aprioristisch mee omspringt. Ik vraag
me af of het belang van het klassebewustzijn in de artistieke produktiviteit
wetenschappelijk bewezen kan worden, en of de uitbeelding van het globale
maatschappelijk leven als basis van het marxistisch realisme niet een naïef waanbeeld
is. Zoals de schrijver die twee pijlers van het marxistische realisme goedgelovig
voorstelt, komen zij mij even onkritisch en magisch voor als de traditionele opvatting
van de kunstenaar als een god in 't diepst van zijn gedachten. In de huidige stand van
het literairsociologisch onderzoek kan ik hem in deze goedgelovigheid niet volgen.
Welke is de wetenschappelijke geldigheid van een bewering als deze: ‘Niet de
individuele auteur, maar de klasse is in de eerste plaats kreatief’ (blz. 20)? Een
dergelijke ongenuanceerde krasse bewering is in de dissertatie van Bert Brouwers
geen lapsus, eerder een leidmotief, meteen hét apriori van zijn literatuurtheorie.
Varianten van deze bewering vond ik nog op blz. 33 in verband met de stijl die
‘allereerst’ een groepsverschijnsel zou zijn; de auteur voegt daar voorzichtigheidshalve
aan toe dat ‘slechts via talloze onderzoekingen zal kunnen uitgemaakt worden welke
stijl bij welke groep hoort.’ Verder op blz. 34, waar hij in het spoor van Lukács en
Goldmann aan de wereldbeschouwing (Weltanschauung, vision du monde) het
klassekarakter van de literatuur toeschrijft. De primauteit van de klasse als
determinante bij uitstek onder de factoren die vanuit de globale historische
werkelijkheid op de literatuur inwerken, wordt nog eens polemisch geponeerd op
blz. 53 en wat voorzichtiger (‘in zekere mate klassegebonden’) op blz. 80. Zijn
restricties ten spijt, lijkt de auteur als ‘zonder meer duidelijk’ te aanvaarden dat een
schrijver niet zonder klassegebondenheid produktief kan zijn. Welnu, ik kan daar
niet meer in zien dan een vage slogan die Bert Brouwers overigens ongenuanceerder
hanteert dan zijn leermeester Lukács. Even wazig blijft voor mij een begrip als ‘het
burgerlijk collectief bewustzijn’ of ‘de burgerlijke ziel’ (blz. 122). Wat voor een
oncontroleerbare grootheid is dat: de burgerlijke ziel?! De wereldbeschouwing (van
Lukács) en de vision du monde (van Goldmann) fungeren als ‘konceptuele
werkinstrumenten’ ter omschrijving van het collectief bewustzijn
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(blz. 171). In tegenstelling tot het collectief onbewuste dat blijkbaar zonder
klassenonderscheid functioneert, zou het collectief bewuste klassegebonden zijn.
Ondanks de analyses van Georg Lukács (in wie ik persoonlijk meer vertrouwen heb
dan in Goldmann), blijf ik geloven dat de hermeneutische waarde van het collectief
bewustzijn als klassegebonden determinante tot nader order discutabel blijft, dat ze
niet in sloganvorm maar via detailanalyses gedemonstreerd zou moeten worden en
dat ze in geen geval onkritisch te verabsoluteren valt.
Even zweverig als die collectieve ziel is de notie ‘globale maatschappelijke en
geschiedkundige werkelijkheid’, die Bert Brouwers zonder verpinken hanteert alsof
dat een zonder meer inzichtelijk en operationeel werkinstrument ware. Die totale
sociaalhistorische werkelijkheid is het tweede leidmotief in zijn studie. Het is meteen
de grondgedachte van zijn marxistische visie van de literatuur. Hij neemt de idee
van Marx en Engels over, nl. dat literatuur niet in de eerste plaats bellettrie is (nog
zo'n dooddoener waar je niets mee gezegd hebt), maar wel ‘een waarheidsgetrouwe,
authentieke weergave, op een eigen esthetische wijze uiteraard, van het wezen van
de individuele en maatschappelijke realiteit’ (blz. 88). Het zal ook Bert Brouwers
wel duidelijk zijn, dat elk nomen en adjectief in dit citaat, inclusief het kapitale
bijwoord ‘uiteraard’, een grondige nuancering zouden vergen, opdat die uitspraak
buiten de context van de gerieflijke slogantaal enigermate wetenschappelijk valabel
zou kunnen zijn. Wat mij in die uitspraak vooral intrigeert, is dat ‘wezen’ van de
individuele en maatschappelijke realiteit. Ik vrees dat wij met een dergelijk burgerlijk
metafysisch jargon niet veel gewonnen hebben op de traditie... Bert Brouwers, die
de marxistische weerspiegelingstheorie overneemt, is van mening dat alle grote en
echte literatuur realistisch is en moet zijn, maar als goeie marxistische utopist geeft
hij toe aan ‘wishful thinking’. Geeft hij zich rekenschap van wat hij schrijft, als hij
van de literatuur verlangt dat zij een ‘omvattend, wezenlijk, authentiek beeld van de
werkelijkheid’ zou weerspiegelen (blz. 104), dat zij ‘een gedurfd, allesomvattend
beeld van de bestaande individuele en maatschappelijke werkelijkheid’ zou ophangen
(blz. 113), ‘het globale historische ontwikkelingsproces’ (blz. 135) of ‘de totale
realiteit’ zou uitbeelden (blz. 148, 149, 154, 159, 168, 171, 177, 178, enz. enz.). Een
dergelijke globalisering van de visie is niet allen Hegeliaans (‘das Wahre ist das
Ganze’), maar door en door marxistisch. Bert Brouwers ontleent deze axioma's en
dogma's aan Marx, Lukács en Goldmann, maar, zoals gezegd, zie ik deze basis van
het socialistisch realisme als een waanbeeld waar wij noch in de
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praxis van het schrijven noch in de wetenschappelijke reflectie veel mee kunnen
opschieten. Nog eens, het wezen van de totaliteit: wat is dat? En wie kan dat tot
voorwerp van een schrijfakt, laat staan van wetenschappelijk onderzoek nemen? Die
utopische globalisering is zelfs in tegenspraak met de elementaire wetten en methoden
van de wetenschappelijke, ook de sociaalhistorische navorsing. Bert Brouwers die
(terecht) tegen het detailkarakter van de door hem burgerlijk genoemde sociologen
en historici polemiseert, schrijft dit allemaal neer alsof het even gauw gedaan als...
dogmatisch geformuleerd was. Ik meen dat hij de marxistische literatuursociologie
een slechte dienst bewees met zijn naïef verbalisme, waarmee hij de detaillerende
burgers alleen maar kan doen grinniken en de authentieke marxisten moet
ontmoedigen.
Het interessantste in het eerste deel van Brouwers' dissertatie is niet de status
quaestionis zelf, waar heel wat op aan te merken valt, maar zijn pleidooi voor de
genetisch-structuralistische methode van Lukács-Goldmann. Hij onderstreept terecht
de eenzijdigheid in de onderzoeksprojecten van de school van Bordeaux. De
sociografische onderzoekingen van R. Escarpit, A. Silbermann en R. Inglis komen
volgens hem op een te enge empirische basis tot stand en beschrijven fenomenen
van produktie, distributie en consumptie die losgemaakt worden uit ‘de totale
maatschappelijke kontekst’ (blz. 55). Aan een sociologie van de creatie zoals
Goldmann ze wenst, komt iemand als Escarpit niet toe. Bert Brouwers pleit dan ook
voor een op dialectische grondslag verruimde literatuursociologie als alternatief voor
de ‘vulgairsociologie’ van de sociografen die alleen het eenrichtingsverkeer
(produktie, distributie, consumptie) kennen en de dialectische relaties tussen
onderbouw en bovenbouw niet in het onderzoek betrekken. Dit lijkt mij een
belangwekkende oriëntatie van het literairsociologisch onderzoek te zijn, al is ze
verre van nieuw. Ze mocht eens met evenveel woorden in het Nederlands verdedigd
worden. Alleen vraag ik me af waarom hij zijn tijd (en drie pagina's) verspilt aan het
sociografische werk van Ruth Inglis, dat al van 1938 dateert, en waarom hij niet het
veel recenter onderzoek van Nicole Robine, Le Livre et le conscrit (Paris, 1966) uit
de school van Escarpit verkoos. Dit laatste werk lijkt hij niet te kennen. Hij nam
waarschijnlijk de tekst van R. Inglis tot voorbeeld, omdat hij toevallig in Duitse
vertaling opgenomen werd in de Wege zur Literatursoziologie (Neuwied am Rhein,
1968) van H.N. Fügen. Dit is één van die slordige toevalstreffers die de
betrouwbaarheid van zijn status quaestionis aantasten. De graad van volledigheid
die min
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of meer tegemoetkomt aan de vereisten van de ernstige wetenschappelijke inductie,
vinden we in zijn overzicht enkel voor Lukács-Goldmann (waarvoor hij op solide
overzichten van anderen kon steunen) en ten dele voor H. Gorter. De lezer moge mij
geloven wanneer ik zeg, dat ik het overgrote deel van de informatie in Brouwers'
dissertatie al elders heb gelezen (en ik bedoel: niet in het NVT, èlders). Een groot
deel van zijn tekst is voor de min of meer ingewijde lezer tweedehands opgewarmde
kost.
Ik moet dit met een paar voorbeelden illustreren. Het inleidend hoofdstuk (Het
literairsociologisch onderzoeksveld) had voor mijn part geschrapt kunnen worden.
Het biedt niets meer dan een essayistisch aperçu van tientallen problemen in de
literatuursociologie, die op een drafje defileren. Daar heeft niemand wat aan. Ik denk
bijvoorbeeld aan de naïeve schets van het literaire generatieprobleem waar blijkbaar
alleen de heren R. Escarpit, G. Michaud (geciteerd naar Escarpit) en W. Krauss wat
zinnigs over geschreven hebben. De goedgelovige lezer in die waan laten, is niet
bijster eerlijk. Wat heeft de lezer aan 8 regels over Mme de Staël, 9 over Hegel (blz.
51), 7 over A. Comte (blz. 51-52)? Voor dergelijke informatie kan je beter terecht
in de eerste de beste encyclopedie. De gegevens over Marx en Engels, evenals over
de filosofische evolutie van Lukács, ruiken ook naar tweedehands gebruik. Stalin en
zijn curiekardinaal Zjdanov krijgen 25 regels (blz. 112-113). H. Taine, wiens belang
niet moet onderstreept worden, haalt net het lexiconminimum (blz. 52). De proletkult,
waarover J.F. Vogelaar onlangs een stevig artikel schreef, is bijna helemaal aan
Brouwers' aandacht ontsnapt. Naar Th.W. Adorno en W. Benjamin is het lastig
zoeken (je vindt ze praktisch alleen in de bibliografie). Als H. Gorter zijn plaats
moest krijgen in dit boek, waarom dan niet met evenveel recht ook H. Roland
Holst-van der Schalk? Dit is weer zo'n lacune die ik zal toeschrijven aan het toeval
en aan een ontoereikende inductieve zorgzaamheid. De ontwikkeling van de
marxistische literatuurkritiek in de westerse kapitalistische wereld werd op nog geen
volle pagina (blz. 68) afgehaspeld. Hier is Brouwers werkelijk zeer veel ontgaan. Ik
weet wel dat het overzicht bescheiden vulgariserende oogmerken nastreeft, dat het
meeste poer naar Lukács-Goldmann werd verschoten, dat een mens de beste jaren
van zijn leven zou nodig hebben om alles grondig en kritisch te bestuderen wat alleen
Georg Lukács bij mekaar schreef. Wie elf en eenhalve bladzijde bibliografie voorlegt,
mag men niet gemelijk aanwrijven dat hij er geen twaalf samenstelde. Maar wie het
ernstig meent met de wetenschappelijke infor-
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matie, zal betreuren dat er van de Angelsaksische marxistische literatuurkritiek zo
bitter weinig terechtkomt in dit overzicht. Geen spoor in dit boek (zelfs niet in de
bibliografie) van K. Burke, N. Frye, Ph. Rahv, E. Wilson, noch van de Partisan
Review.
Ik mis verder in dit boek een operationele definitie zowel van literatuur als van
sociologie. Meer bepaald het onderscheid tussen lectuur (in de zin van
ontspanningsliteratuur) en literatuur komt niet uit de verf. Ik meen dat de auteur de
jongste inzichten dienaangaande in de literaire theorie te zeer verwaarloosde om over
die dingen steekhoudende informatie te kunnen verschaffen. Had hij enig contact
gehad met de hedendaagse semiologie, dan zou hij wellicht niet zo zijn neus opgehaald
hebben voor ‘een sociologie van het geschrevene’ (blz. 17). Al bij al lijkt zijn
opvatting van literatuur, die hij als zo progressief uitgeeft, nog vrij traditionalistisch
in het licht van het veel ruimer literatuurbegrip dat de semiologie hanteert. Via de
semiologie is wellicht een rendez-vous mogelijk tussen het vulgairsociologisme, dat
hij nogal depreciërend behandelt, en de sociologie van de literatuur die hij, tot mijn
verbazing, zelf nog altijd schrijft met een vrij respectabele (en elitaire) L.
De burgers, zo zegt Bert Brouwers, houden zich het liefst met detailanalyses bezig.
Welaan dan, in de details bekeken, is zijn boek schabouwelijk. Zijn Nederlands is
bedenkelijk, zijn Duits erbarmelijk. Het zullen wel allemaal drukfouten zijn, waarvoor
die rakkers van Boom verantwoordelijk zijn. De burgers zeggen: ‘Der liebe Gott
steckt im Detail’. De permanente revolutie die Bert Brouwers (en mij) zo nauw aan
het hart ligt, is niet gebaat met slordigheden.
M. Janssens

II
1.
Het doctorale proefschrift van Bert Brouwers (de schrijversnaam van Dr. Gilbert
Vanheste) vertoont zo vele facetten (goede!), dat een ernstige bespreking zich op
verschillende vlakken kan en moet ontwikkelen; een bewijs voor de rijkdom aan
materie alleszins. Het tweede deel van het werk zouden wij willen karakteriseren als
een laboratorium-werkstuk, berustend op grondige lectuurproeven en ingegeven door
diverse inzichten verworven bij het scherp doorlichten van de authentieke teksten
naar de eisen van het vak. De greep is hoog. Over een en ander (bijv. over onderzochte
figuren) heeft de auteur hier en daar
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reeds gepubliceerd. Zeer snel is zijn dissertatie in de handel gekomen, in Nederland.
De uitkomsten zijn waardevol, zeker door de methodologische waarborgen én door
het eigen karakter van de verhandeling, wat beklemtoond wordt door een
principeverklaring van de ‘Faculteit der economische en sociologische wetenschappen’
van de Universiteit te Leuven, die de auteurs, publicerend in de serie, persoonlijk
verantwoordelijk stelt voor hun werk. Niet dat de doctorandus zijn universiteit het
gevaar deed lopen de faculteit te compromitteren, maar het beste is dat een aankomend
intellectueel zich in dat opzicht onbelemmerd voelt en dat hij de instelling die hem
vormde, door enige voorstelling van zaken niet tevens mee kan betrekken in zijn
bevindingen. Zo kunnen apodictische uitspraken als ‘Zetternam heeft Marx - hoe
kan het anders - gemist’; ‘hij slaagt er nog niet in [de wereldbeschouwing van het
proletariaat] te vatten’ - ‘die Marx en Engels in diezelfde jaren op grond van dezelfde
werkelijkheid, wél ontdekken’ (blz. 88, II) gelukkig alleen voor rekening van de
jonge geleerde blijven. Excusez du peu; ook nog buiten het feit dat Zetternam de
marxistische formule, de oproep tot ‘vereniging aller arbeiders de wereld over’,
beslist heeft afgewezen! De geschiedenis van ons land (Vlaanderen of België) in al
haar aspecten, ware heel anders verlopen, onder andere ook de betreurenswaardige
omstandigheden waarin Zetternam verkeerd heeft. Dat geldt voor pseudo - J.J.
Diricksens niet alleen! De stelling, zo ‘à l'emporte pièce’ neergeschreven, hoe
illustratief in haar uitkomst ook en cultureel beschamend meteen, kan geen doel
treffen, omdat de basis waarop zij zou moeten steunen, afwezig is, totaal.
Vanheste, die verder ziet dan Filip de Pillecijn in zijn werk over de sociale roman
in Vlaanderen (‘Sociaal probleem en verhalend proza 1830-1886’, 1967) en verleid
wordt tot verder concluderen; die zich angstvalliger, gelaarsder en gespoorder ook,
te werk zet dan destijds Josef Versou (‘Stemmen der Vrijheid’, 1957) in zijn
ontboezemingen, verrast bijwijlen door een te grote, aprioristische zekerheid. Wij
wagen het erop volgende ‘flaptekst’ ter overweging te geven zoals Claude Pichois
die in 1967 zijn gebundelde Baudelaire-teksten (‘Baudelaire, études et témoignages’)
heeft meegegeven: ‘A travers les recherches extrêmement variées s'affirme une
méthode d'histoire littéraire. Méthode souple qui ne demande pas à s'excercer sur un
sujet, mais à le servir en s'y pliant. Elle se traduit d'abord par le respect des textes et
le souci d'une documentation sûre. Car il s'agit avant tout, de replacer les textes dans
leur contexte historique, esthétique, philosophique selon le point de vue qui ouvre
le plus de perspectives. Mais
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replacer un texte dans le temps, ce n'est pas point l'éloigner de nous, au contraire,
c'est lui rendre sa saveur et sa fraîcheur originales.’

2.
Wij zetten de bespreking van het werk van Dr. Vanheste zo in, om te verhinderen
dat door het lauweren van verrassende (en misschien welkome) uitspraken voorgoed
een te eenzijdig oordeel zou gestreken worden over onze reeds zo verguisde
negentiende-eeuwse literatuur, wat trouwens heel ver af ligt van de inzichten van de
steller-zelf die haar een aantal kenmerken toekent (ze wordt bijv. ‘boeiend’ geheten),
waardoor zij in de ontwikkeling van onze - golvende - cultuur onmisbaar blijkt te
zijn, te worden en te blijven! Het is immers zo, dat de auteur door een sociologische
belichting van onze letteren (in hoofdzaak door middel van drie exponenten of beter
testfiguren: H. Conscience - de hele Conscience, omdat er zoveel over bekend is! -,
P. Fr. van Kerckhoven en Zetternam) andere, wetenschappelijke, in de tijd geijkte,
benaderingen niet afwijst. Om de weeromstuit zou het verkeerd zijn, nadat al zoveel
analytische methodes op de zaak zijn toegepast, de weg te versperren aan een met
de dag volwaardiger wordende tak van een nieuwe wetenschap. Er is enkel - bij alle
ijver - deze, als het ware, klinische voorzorg te nemen, dat de te onderzoeken
patiënten-met-hun-werk, de groepen-in-hun-gestalte, zich gerijpt mogen aandienen,
zoals wij ze thans reeds kennen in hun chronologisch gedetermineerde aanmelding,
belegd met wat alle vroegere, ernstige onderzoekingen of attesten hebben aangebracht.
Zo ziet Dr. Vanheste de zaken ook; het stemt ons gelukkig.
Vooraf nog een heel positief bedoelde opmerking: nog nooit hebben wij bij enige
uitgebreide studie zoveel aandachtstreepjes in margine neergezet en onderstrepingen
uitgevoerd als ditmaal. Kan het betreurd worden dat de auteur (of de uitgever?) voor
geen indices zorg droeg, dan namen wij ons voor (door een ruw systematische
ordening van onze aantekeningen) de zaken bijeen te brengen die inhoudelijk aan
elkaar getoetst mogen worden, want Literatuur en revolutie. Deel II. De Vlaamse
literatuur en de revolutie van 1848 (270 blz.) is een voortaan onmisbaar werk
geworden, dat, na ‘afbakening van het studieobject’, bepaling van ‘opzet’ - ‘een
eerste typologie van de wereldbeschouwingen’ o.m. - en ‘methode’ en uitgaande 1o
van de ‘gewijzigde ekonomische, sociale, politieke en kulturele toestand omstreeks
1848’, 2o van de ‘wijzigingen in de Vlaamse letterkunde omstreeks 1848’ de literaire
gestalten van a) Hendrik Conscience (hoofdzakelijk aan de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

128
hand van teksten) definieert als ‘Vlaams, kristelijk en kleinburgerlijk solidarist’ (38
blz.), van b) Pieter Frans van Kerckhoven als ‘radikaal-liberaal, d.i. kleinburger met
gefrustreerde burgerlijke ambities’ (54 blz.), van c) Eugeen Zetternam als
‘ambachtsman vruchteloos op zoek naar de proletarische wereldbeschouwing’ (142
blz.) om uit te komen op een klaar gesteld ‘Besluit’ (6 blz.), geformuleerd aldus: een
‘poging’ werd ondernomen om ‘nieuw licht te werpen op de wedergeboorte van de
Vlaamse literatuur na 1830’, het verschijnsel ‘evolueert in golfbewegingen’ met geen
literaire maar hoofdzakelijk sociale kenmerken (met breukvlakken op 1839, 1848,
1857); ‘geen enkel Vlaams auteur heeft zijn sociale herkomst helemaal achter zich
gelaten’; zij ‘evolueerden herhaaldelijk en tijdelijk naar de arbeidersklasse toe
zonder... deze klasse te ontmoeten’. Na erop gewezen te hebben dat de
‘kleinburgerlijke visie’ het ‘historisch-materialisme afwees, omdat zij de zwakheid
van de eigen situatie zou releveren’ en na de in de tekst bij herhaling opduikende
termen ‘solidarisme’, ‘samenwerking’, ‘ongelijkheid’, ‘broederlijkheid’,
‘naastenliefde’, ‘klein-industrie’, ‘ambacht’, ‘paternalisme’ enz. opnieuw (als
mede-werkend voor al wat Vlaamse Beweging heet) te hebben opgeroepen,
concludeert de auteur, dat 'het proletariaat slechts éénmaal werkelijke
toekomstperspectieven had: vlak vóór 1848. Boone, Van Kerckhoven, Gerrits, Sleeckx
hebben daar iets van aangevoeld, enkel Zetternam alleen heeft dit ‘doorvoeld’ [langs
zijn ‘proletarische wereldbeschouwing’ (cursief in de tekst)] om. De studie bepaalt
de overgang van romantisme naar realisme op omstreeks 1850. Vóór 1848 wordt
wellicht best gesproken over ‘revolterend romantisme’, na 1848 over ‘evasief
romantisme’, pas na 1857 breekt het realisme (dat zonder het epitheton
‘kleinburgerlijk’ onvoldoende gekarakteriseerd wordt) door. (Men zie de studies van
H. Gaus in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde,
Gent, 1965 en 1966).
‘Deze evolutie’ (waarbij de auteur helaas wel nalaat precies Em. Moyson als
eindterm in te schakelen!) ‘berust niet primordiaal op een literaire wetmatigheid,
maar op de gewijzigde wereldbeschouwing van de auteurs.’ Dr. Vanheste neemt
afscheid door - zoals in de aanvang - te verwijzen naar de stimulerende betekenis
van Georg Lukács, hoezeer in diens ‘werk de synthese nog in een voorbereidend
stadium verkeert.’ Wel wordt zeer ‘duidelijk’ dat (zonder de ‘onverbrekelijke band
met de overige disciplines uit het oog te verliezen’) ‘de literatuursociologie een
essentiële dimensie toevoegt aan de literatuurwetenschap.’ Wij zetten deze sententie
even uit en voegen er als conditio sine qua non aan
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toe: op voorwaarde dat zij toelaat, zoals voor kosmonautenvaarten, daar waar nodig,
correcties op de route uit te voeren om nóg veiliger landingen of prospecties te
waarborgen en al te subjectief geladen absolutismen te voorkomen. Want het is bijv.
‘gevaarlijk’ op grond van onfeilbare theorieën uit het werk van auteurs dankbare
robotportretten te gaan bouwen, zeker wanneer documenten kunnen bewijzen, dat
er iets niet klopt tussen werkelijkheid en deductie. Van Hendrik Conscience (en wij
waren nooit geneigd - bij alle hoge waardering - diens fouten, zo menselijke als
artistieke te negeren) wordt beweerd, dat hij zich ‘feodaal’ vereenzelvigde met de
middeleeuwen. Hij deed dat niet. In een tekst spreekt hij (in 't Frans nog wel!) zijn
afschuw uit voor de barbaarsheid van de tijden. (Men zie mijn ‘Genesis van
Conscience's ‘Leeuw van Vlaendren’, VMKVA 1952-1953.) Zo zijn ook bezwaren
te opperen tegen het al te veelvuldig gebruik van de term ‘feodaal’ (H. Conscience
gebruikt zelf het woord ‘féodalité’) en andere als dooddoeners, voor tijden en
omstandigheden (19de eeuw), die - hoe achterlijk ook - niet altijd en voor iedereen
de passe-partoutfacie vertonen van de gewraakte periode. Zou men de studie van Dr.
Vanheste gebruiken als een toetssteen bij cursorisch lezen (het ware te hopen dat het
gebeurde als methode van doorlichting en omdat de auteur werkelijk met vlijt en
vrucht zeer kritisch heel veel gelezen heeft), de gegadigden zouden versteld staan
over uitzichten en prikkels, maar tevens gewaar worden hoe snel de samensteller al
eens gewerkt heeft, zelfs zo snel dat iets journalistieks (misschien niet eens gewild),
iets als van een kroniek aan zijn interpretatieteksten is blijven kleven. Stellig, de
auteur mag een goed gebruik maken van de weifelende sympathiserende houding
van Zetternam tegen het ‘historisch’ - niet eens travaillistisch - ‘materialisme’, maar
alleen tot zolang geen tekst is aan te halen, waarin Zetternam zowaar de formule
over de noodzaak tot het verenigen van alle ‘arbeiders’ op klassebewustzijnsgrond
afwijst. En die zin bestaat.

3.
In ‘onze’ naar analytische trefwoorden opgestelde ‘index’ over het hele werk, hebben
wij wat als een stelling of bijstelling in het oog kan springen en in het oor kan klinken,
afgezonderd - een drie of vier dozijn plaatsen (blz. 19, 22, 29, 30, 38, 40, 48, 63, 65,
118, 126, 135, 142, 145, 146, 155, 156, 160, 163, 165, 169, 172, 176, 181, 186, 189,
190, 191, 194, 197, 201, 203, 205, 212, 216, 232, 236); welnu, zij staan soms sterk,
verhelderend, geformuleerd, maar werken al eens
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verwarrend. Dat laatste worden ze wanneer de voelbaar geëngageerde
auteur-van-het-heden er niet in slaagt zich geheel weg te cijferen en een politiek, een
sociaal of welk oordeel ook laat doorklinken op een tendens, op een persoon, op een
facet in gedragingen waarvan hij de waarde of betekenis al te zeer ombuigt. Zijn
jeugdige voortvarendheid kan hem daarin parten spelen of zijn drang om langs een
onbevredigend verleden de huidige niet aanvaarde maatschappij sneller tot een
bevrijdende crisis te voeren.
Het staat hem vrij - dit weer en slechts als voorbeeld - de Vlaamse Beweging
aanhoudend in een veeleer negatieve gestalte te zien. Welnu, het is beslist verkeerd
haar als argument te gebruiken om de meeste figuren daardoor te kijk te stellen als
van mindere, van al te eenzijdige, zowaar ‘regressieve’ betekenis. In dit verband
wensen wij duidelijk te herhalen, dat wij de ‘tendens’ van Dr. Vanhestes werk niet
afwijzen. De inhoud van het betoog komt met de werkelijke literaire gestalte van de
boeken- en tijdschriftproduktie, zoals wij ze menen te kennen, overeen. Wij mogen
alleen niet concluderen, dat onze meer dan vermoed belezen auteurs het ‘Frans’ als
dusdanig haatten; zij verweerden zich enkel tegen de sociale emprise van taal én
taalvaardigen, zoals wij het nog steeds moeten doen, zoniet lag het probleem Brussel
opgelost voor ons. Conscience, zelf Fransman van geboorte, nam vrede met een
intern-Franse administratie; Zetternam begon als franskiljon en Sleeckx' dochter
zong te Luik, enz. Het ‘boek’-in-conceptie en de ‘lectuur’, zij dienden als wapens in
het ongelijke, sociale gevecht dat de auteur zo na aan het hart ligt. Ongelijk ook in
de standen en in de geslachten.
De vraag blijft: was er - behoudens dé revolutie dan, maar wie zou ze voeren,
indien ze zelfs in een zo individualistisch, intellectualistisch als beweeglijk Frankrijk
ebde? - stond een andere uitkomst toen voor ons open? De ‘Vlaamse Beweging’
erkennen als een merkwaardig begeleidend verschijnsel van de ‘sociale ontvoogding’
van de Vlaamse gewesten, toen, behoort tot de sociologische axioma's van de
vrijzinnige programma's van de diverse generaties! (Cfr. Moyson, en dit buiten alle
romantiek). Wanneer dan in bepaalde periodes door ongeduldige temperamenten
gezocht wordt naar een gemeenschappelijk front, behoeven de dragers van de gedachte
nog niet als een soort renegaten, ja verraders te worden gebrandmerkt! Dergelijke
facetten in de strijd (zelfs op het literaire vlak) hebben met het temperament van de
toevallige aanwezigen niets te maken; wij staan dan voor psychologische implicaties.
Hoe lang reeds wachten wij op een ingreep van psychologische disciplines op het
Vlaamse cultuurleven om groepen, mensen
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en bewegingen beter te kunnen plaatsen? In die mate moeten wij Dr. Vanheste zeer
dankbaar zijn dat hij de negentiende-eeuwse literatuur als werkterrein niet beneden
de waardigheid van de sociologische aandacht heeft geacht! Zal hij zich verder
bewegen dan 1857, een datum door Prof. Dr. J. Dhondt sinds langs als cruciaal
gesteld, en ook 1859 en... 1864 (!), plus 1883 en 1893, 1905, 1911 en 1913 voor
analyse aan Lukàcs- en dito wetten onderwerpen, dan zal hij zich, tegenover de
integratie van de ‘Vlaamse Beweging’, misschien anders willen instellen. Allicht
verwerpt hij de anarchistische leer als dusdanig, als al te individualistisch gekenmerkt,
maar hem moet het toch iets zeggen, dat Vermeylen bijv. de ‘Vlaamse Beweging’
en de neigingen tot gebeurlijke samenspraak niet negatief beoordeelde. Uit dit streven
is uiteindelijk de Gentse universiteit voortgekomen, als één verwezenlijking. Maar
ook dat zal Vanheste geneigd zijn af te wijzen als absoluut pluspunt, omdat de
instelling-zelf nog steeds (en helaas!) een fragment is van elitebezit; staat de auteur
bijv. niet veeleer ‘onverschillig’ tegenover de geweldige maar geruisloze inspanning
van alle generaties om uit het moordend, haast congenitaal analfabetisme weg te
komen en het tot (inderdaad) al te summiere onderwijsrealisaties te brengen? Een
dergelijke stelling innemen staat gelijk met niet onderkennen wat eerlijk in de vorige
generaties aan idealistische en emancipatiebestrevingen leefde om een heilloos
determinisme te doorbreken! De desillusie bij de nederlagen en de onvolkomenheid
van de resultaten bij een veranderende mensheid, een springvloedachtige techniek,
de onevenredigheid in de distributie van de welstand, het groeiende ongenoegen, het
is alles een pijnlijke waarschuwing voor heden! Onze voorgeslachten zagen, zelfs
wijsgerig hoopvol, progressie; wij constateren... wat? Daarom moeten ‘Beschaving’
en ‘Broedermin’ in verband met de schrijver waarvan Bert Brouwers werkelijk houdt
niet geminimaliseerd worden; het waren nu eenmaal twee oprechte hunkeringen van
‘onmachtige’ gemeenschappen... zoals thans de ‘love’-verschijnselen met de
bloemetjes) in de zo onoverzichtelijke als verscholen massa's levend met dezelfde
dromen in een tijd die een nieuwe dimensie geeft aan een oud woord: ‘humanisme’.
De grote bekoring die uitgaat van Dr. Vanheste's opdringend, wij zeggen niet
opdringerig, wèl zenuwachtig betoog, schuilt voor geen klein gedeelte in het
stimuleren van ons aller aandacht en... controle. Zag men graag dat de auteur enig
oog zou hebben gehad voor het generatieverschil dat zijn drie hoofdpersonages
kenmerkt (Conscience, 1812; Van Kerckhoven, 1818; Zetternam, 1826; [Moyson,
1835]), de levens-
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milieus van de dramatis personae loonden ook de moeite om sociologisch de posities
te helpen bepalen en misschien uit te komen op betrachtingen van humane aard
(auteurs, geletterden en culturele werkers worden door de auteur gemakkelijk
gelijkgesteld met ‘intellectuelen’, zodat de uitzonderlijke positie van sociologen als
Quételet, Ducpétiaux, De Lavaleye, enz. nog moeilijk tot haar recht komt). Weet
Bert Brouwers wel, wáár Conscience's vader precies met niet-geijkte maten en
gewichten ook borrels schonk, toen Conscience al bij machte was te weten wat op
aarde in gene omgeving bovendien te koop was? Even raakte de zoekende het moederen vaderprobleem aan in Zetternams romans: waarom niet gealludeerd op de pijnlijke,
determinerende frustraties die de officiële J.J. Diricksens op dit plan heeft ondergaan?
En heeft ‘Eugeen's’ moeder hem niet naar Gent gejaagd? (Betekenis van de voornaam!
Kende de Franslezende de roman ‘Eugène’ van Emile Barrault (1839), handelend
over de Lyon-opstanden van 1831?) Aan dit soort van onderstromen in de stof schort
wel een en ander, zoals ook de comparatistische weegschaal (zie Zetternam: Marx)
enigszins met vooroordeel (of te vlug?) lijkt ineengeflikt te zijn: waarom zou
Conscience (1812-1883) het niet afleggen tegen... Maxim Gorki (1868-1936)?
Anderzijds, wanneer Flaubert (een toch wel niet te proleetgezinde) wordt uitgespeeld,
is het dan toch zó logisch, dat precies de overburgerlijke ‘Madame Bovary’ (1857)
tot voorbeeld wordt gesteld...? En Baudelaire, ‘que vient-il faire dans cette galère’,
tenzij, tenzij... deze Swedenborg in herinnering moet brengen om op gelijke politieke
en symbolische betrachtingen van ónze mensen uit te komen, op mysticisme en
magnetisme ook, waarom sommigen der onzen evenmin verlegen zaten, al ontbrak
het hun dan volkomen aan Baudelairiaanse taalervaring. Et pour cause! Het ‘en
passant’ uitdragen van een Balzac (1799-1856), dat mogen mij nog lijden, doch waar
bleef dan Béranger (1780-1857) behoudens de generatieverschillen? En mag B.
Brechts agressiviteit (na W.O. II) al eens door Bert Brouwers' gemoed spelen, zo
groeit de vraag waarom Georg Büchner (1813-1837), comparatistisch, geen introductie
toebedeeld kreeg, hij die historische onderwerpen niet minder sociaal belichtte. Er
kan in het zuiver literaire domein nog op gewezen worden, dat de auteur het voorbeeld
dat hij onder handen heeft, al te absoluut ziet en niet in verhouding tot de algemene
verschijnselen: toneelspelen met zang doorweven (musicals) waren Europees gezien
a must! Sedert wanneer werden in Europa romans in brieven (met hele theorieën
doorspekt) geschreven? Dr. Vanheste citeert ergens zelf de naam van Mme de Staël.
Wat deed
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Engeland? De formule aanvaarden, zoals de auteurs het ook te onzent deden; het is
er een bewijs voor, dat zij de Europese, de Franse literatuur vooral volgden en in
zich opnamen, met uitweidingen en al. Trouwens, er waren persoonlijke contacten.
Dat onze schrijvers het moeten afleggen, qua stijl en taal, tegenover een Beets, dat
lag sociologisch in onze ‘historiedaên’ besloten, maar het is precies weer een element
van de evolutie dat Dr. Vanheste niet zo geredelijk aanvaardt, zoals hem ook de
betekenis is ontgaan van de in 1788 gestelde hoop (zelfs met een absoluut vorst) om
toen al de nieuwe wegen op te gaan. J.B. Verlooy die de kamp verloor, werd toch
republikein? En hoe! En Gerrits wist dat, zoals veel later Albijn van den Abeele nog!
Zijn voorgaande (en andere) bezwaren sterk genoeg om het doctorale proefschrift
over ‘literatuur’ en ‘revolutie’ intrinsieke waarde te ontzeggen? Geenszins; het is de
bedoeling alleen ervoor te waarschuwen, dat op een aantal historische,
literair-historische en biografische slakken wat zout te strooien is, niet zozeer omdat
het om ‘wegomleggingen’ zou gaan die op verkeerde paden zouden uitgeven, wel
om ertoe te komen de hoofdstedelingen van het oeuvre trefzekerder te maken. Er is
bijv. de ‘Belgisch-burgerlijke’ spontane reactie op de feiten van 1848. De haast
algemene afwijzing van de revolutie werd geboren uit de vrees om na 1815-1830
nog weer eens een periode van geweld - zwakheid wellicht van de gemeenschap! én... een hoe dan ook vreemde bezetting te ondergaan. De houding heeft haar definitie
zitten in de persoonlijke en collectieve angst van de mens, angst die ook fout was,
toen Europa vóór 1940 van blijdschap jubelde bij de afgedwongen ontmoeting
Hitler-Chamberlain. Dat ‘weet’ de historie maar achteraf. Wat de hele, daarom niet
sterk aaneengesloten ‘natie’ in 1848 kenmerkte, mag dan ook voor bepaalde markante
eenlingen niet als een feit van persoonlijke lafheid of op zijn minst tekort aan morele
durf aangerekend worden. Men trok zich terug in een veilig geachte stelling, met en
zonder ‘hoera-patriottisme’. ‘Men’ wenste het relatief-zeker geachte (‘de vrijheid’)
niet voor het bepaald zekere en onzekere te ruilen, hoe leerzaam en verhelderend de
synchronisering van bepaalde teksten van auteurs, heden, wat de met nadruk
onderstreepte ‘golvingen’ in de evolutie der gedragingen betreft, ook werken kan.

4.
Is de auteur aan niemand voorbijgegaan? Wij wezen reeds op Moyson, moeten dat
(ook voor de eindfase van 1857 én als voorspel voor 1964) in verband met het
Antwerpse ‘Klaverblad’ (Simillion en de fabrieks-
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atmosfeer) meteen doen, zonder de vorming van ‘Vlamingen vooruit’ te vergeten te
Brussel; dit alles als culminatie-eindtermen van het door Vanheste gestelde probleem.
Al wordt de intelligente, maar hoe gedesillusionneerde Jean Jacques (alias Jan Alfried)
de Laet vernoemd op blz. 58, 69, 74, 75, 92, 103, een specifieke rol blijkt de
invloedrijke, uitermate beweeglijke man (zomin als de enigmatieke de Nerval-figuur:
Lodewijk Vleeshouwer!) niet te mogen spelen: bijv. in verband met Van Hasselt
(verkeerdelijk pas bepaald vastgespijkerd op de jaren '40)! De Laet toch is een heel
bijzondere, poëtische en met F.A. Snellaert (vaag en nog wat beledigend bekeken:
‘een dokter die ook al aan het dichten slaat’) een voor de sociologie ongemeen
dankbare sleutelfiguur! Waarlangs gingen De Laets ‘dwaalwegen’, uitlopend op veel
erger dan op het wikkel-wakkel-handelen (ook denken?) van Conscience, te Brussel,
na 1868, toen hij geliëerd was met Ch. de Coster? Wat ons bij de karakterisering van
Willems getroffen heeft, het is het nietbeklemtonen van diens klassicistische
geaardheid (‘Ken u zelf’, een machtspreuk voor hem) en van de tegenstelling tot de
volbloed romantici (Conscience, Van Rijswijck); nog weer eens een
generatieverschijnsel: zie de geboortedata, voor Willem 1793. Trouwens, Van
Rijswijcks werkelijk-stimulerende rol is in het vage gebleven (cfr. blz. 83) en het
aandeel van J. de Geyters eerste periode komt evenmin ter sprake, daargelaten dat
over de levensomstandigheden van de ‘helden’ weleens wat schamper vanuit de
hoogte geschreven wordt. Laat J.F. Willems, goed burgerlijk gehuwd, met zijn ambt
te Eeklo nog voldoende ‘verdiend’ hebben om een hele (snel geteisterde) familie op
de Zandberg te Gent te onderhouden, zijn inkomen was ‘repressief(!)’ toch op één
vierde herleid, als geen pretje te ondergaan. Dunkt ons. Van Rijswijcks ‘postje’,
tegen dit soort van libertijn, uitspelen is ‘des Schlimmen etwas zu viel’. Durven wij
blijven geloven. Een braaf ventje was hij niet, zo zijn er - verdienstelijken - thans
nog, maar hem, die het gezag stelselmatig aanviel, nu doen voorkomen als geheel
verliederlijkt, omdat hij door drank gek stierf, is dàt aanvaardbaar? Historisch? Gaat
Multatuli, zó geroemd, even ook door Dr. Vanheste vermeld, zó vrijuit? Hebben wij
over de bijdrage van Degraeve (als prikkel op het ‘idealistische’ dromen-vlak)
heengezien, dan graag een verontschuldiging, maar figuur en werk horen zeker thuis
in de algemene aanloop op wat wij zouden durven heten ‘humanistische’
gelijkheidsbetrachtingen van de voorouders. Een slogan als ‘égalité, liberté, fraternité’
heeft op hun geest als absolute norm en in functie van hun sociale
onderdanigheidspositie, ook linguïstisch, persoonlijk én als col-
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lectiviteit, dieper ingegrepen dan de huidige generaties zich nog vermogen in te
denken. Vergelijk, mutatis mutandis zeker, de toestanden toen met die van vele
ontwikkelingslanden nu. Daarom, wanneer de auteur zo dikwijls zijn oortjes door
zijn tekst heen steekt (gewild of onvermoed), dan zou het fikse parool moeten luiden:
‘begrijp ik, auteur en aanklager, heden volkomen waar dié mensen in hùn ambiance
stonden?’ Er mag niet omgekeerd gehandeld worden ten einde ze te kunnen treffen
door hun nagedachtenis voor te houden hoeveel klaarder wij hebben leren zien, nu
wij het reeds zo heerlijk ver menen gebracht te hebben! Al staan ook wij nog zo ver
van het wereldvrede- en... gelijkheidsdoel!
In de spiegel van de geschiedenis wordt de figuren soms voorgehouden, dat zij
zich als te ‘gespleten’ hebben gedragen. Zij waren het bijwijlen ook. Zijn wij het dan
niet? Is de auteur het niet, te oordelen naar het vraaggesprek dat hij in ‘Maatstaf’
(1971) onderging? De chemie der aardse verschijnselen, heeft zij ooit toegelaten
figuren in gedegen goud te scheppen? Wijst de golfstand der fatsoenlijkheid heden
op wat losser aanvaard vertier, dan nog mag de auteur niet zo ironisch handelen over
het ‘verleidingselement’, als zou hij er voor geen enkele tijd in geloven. De sociale
sector in de historische disciplines kan daarover toch wel klaarte verschaffen. Waarom
zou het te onzent op dat stuk beter zijn verlopen dan in Frankrijk, waar de romanist
John S. Wood (Sondages 1830-1848: romans français secondaires, 1965) in ca. 200
romans ‘Triviallektüre’ 45 gevallen van dat soort ‘slachtoffers’ opdiepte. Gedurende
zijn hele statistische commentaar over 1830-1848 draagt hij er zorg voor te betogen,
dat precies tweede-, derde- en vierderangsliteratuur de grootste kans loopt zeer dicht
bij de ‘volkswaarheid’, als zijnde haar bron, aan te leunen! Wij houden het ons voor...
geteld en gezegd! Zullen de meisjes op zichzelf, allen, ook bij ons, nooit zo braaf
zijn geweest als de maanliteratuur dat kwijt wil, de overleveringen-zelf en de leer
der seksuologie hebben te sterk laten blijken dat wij het motief van machtsmisbruik
door ‘geld’ en ‘geweld’ van de wereldmakers zouden mogen afwijzen. Maar te loven
is weer, dat Dr. Vanheste het seks- en vrouwenprobleem, hoe angstvallig vermeden
en ontlopen tot nog toe, hier en daar bij onze voorzaten duidelijk heeft herkend en
besproken.
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Besluit
Een methodische ontleding van het - wij herhalen het met nadruk - enthousiast
voorbereide en neergeschreven werk, kan anders ingepikt worden dan wij het hebben
gedaan, maar om de tekst geheel bruikbaar te houden met zijn bergen en dalen ter
wille van het onvermijdelijke drie keer hernomen onderzoek van de literaire produktie
van de drie testauteurs, gaan wij bij voorbeur af op positieve vindplaatsen en
trefplaatsen voor discussie.
Wij hopen hartsgrondig dat Dr. G. Vanheste (geflankeerd door Bert Brouwers,
waarom niet?) zich zonder verpozen verder aan het werk zet om zijn laboratoriumwerk
in functie van de sociologie con amore, maar literairhistorisch gecontroleerd, te
blijven uitvoeren en uit te breiden om aldus, stelselmatig, onze moderne en modernste
letteren te leren benaderen. Anderen moeten aan het werk op psychologisch en ander
terrein. Wij allen kunnen er enkel bij winnen, willen wij het onderling verband der
dingen niet veronachtzamen. Onze auteurs van vroeg en laat deden beslist ‘geen
moeite om niet’, zeker niet in ‘algemeen’ Nederlands verband! Het eerste beaamde
Dr. Gilbert Vanheste volmondig. Het tweede zal hij zeer snel inzien.
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Kroniek
Robert Guiette / De literatuur in Frankrijk sinds 1945
Het leven verandert, de literatuur evolueert. Het is altijd de droom van velen geweest
een grondig inzicht te verwerven in de tijd die men beleeft. Men slaagde daarin door
het persoonlijke contact met de dingen, de mensen, de geschriften, door alle
waarnemingen te coördineren en erover na te denken. Vandaag de dag blijkt deze
onderneming hachelijker dan ooit, en men kan ze moeilijker dan vroeger op zijn
eentje tot een goed einde brengen: men doet een beroep op gidsen, op initiatoren.
De studenten eisen informatie over wat hen omringt, over wat nu gebeurt. Zij weigeren
afgesneden te worden van hun tijd, het verleden interesseert hen nauwelijks. Alleen
het actuele telt.
Onze bestaansmodus is veranderd. De historici zeggen en bewijzen het ons. Zij
kunnen ons helpen om klaar te zien in de wereld die ons omringt; wij op onze beurt
zullen dan trachten er de literatuur van onze tijd in te situeren.
Onder de recente werken met betrekking tot de hedendaagse geschiedenis is een
van de aantrekkelijkste wel Le Monde et son Histoire (o.l.v. Maurice Meuleau,
uitgegeven bij Bordas en Laffont) en speciaal dan deel 10, eerste band, getiteld ‘Le
second vingtième siècle’.
In het begin kan de naar informatie hongerende lezer er zich een beetje onwennig
in voelen, opgeslorpt als hij wordt door hoofdstukken die geen direct verband schijnen
te hebben met het probleem waarvan hij de oplossing zoekt, en door de illustratie,
schitterend en overvloedig en bovendien buitengewoon leerrijk.
De lezer volgt op zijn ontdekkingstocht geest en sensibiliteit van de Jakobson,
Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel de Foucault, hedendaagse scheppende
mens, doch ervaart hoe moeilijk het is de tijd waarin men zelf leeft te overzien en te
beoordelen. Het historische, economische, wetenschappelijke standpunt volgen elkaar
op. Dan komt een hoofdstuk dat tot titel draagt Sciences de la vie et sciences de
l'homme.
‘Le XIXe siècle avait apporté la notion de temps, de durée, d'irréversibilité des
phénomènes...’ De gedachte verspringt naar de twintigste
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eeuw, naar Proust en zijn ontelbare commentatoren. Wij ontmoeten het Behaviorisme,
de Gestalttheorie, het Structuralisme, de linguïstiek: ‘un champ intellectuel dans
lequel se situent très largement les sciences de la vie et de l'homme’. De namen
Ferdinand de Saussure, Roman Noam Chomsky en hun respectieve theorieën eisen
de aandacht op. Onmogelijk het belang van dit alles voor de hedendaagse kritiek te
ontkennen. Maar de scheppende literatuur komt niet ter sprake, en de band tussen al
deze theorieën en de eigenlijke literaire werken moet nog gelegd worden. Misschien
vinden wij hem in het nog niet verschenen laatste deel.
Het object van onze speurtocht wordt nu vernauwd. Wij beperken ons tot de Franse
literatuur. Een recent boek kan ons helpen: La littérature en France depuis 1945,
geschreven door Jacques Bersani, Michel Autrand, Jacques Lecarme en Bruno Vercier
(Bordas, Parijs). Zeker, wij moeten het oog gericht houden op alles wat ons omringt.
Alles hangt samen: de reclametekst, de krantetaal, radio, televisie, chanson, film,
beeldverhaal, detective, stationsliteratuur, science fiction enzovoort. Er is de gedachte
onder al haar vormen en er is de religie, de wetenschap, de wijsbegeerte. Maar er is
nog veel meer: als wij de synthese willen maken van al wat ons omringt, dan mogen
wij evenmin het materiële leven vergeten, of de mode, of het parfum van het leven...
Het is bekend hoe weinig belangstelling het grote publiek voor de poëzie heeft.
Maar wat is er van de notie poëzie geworden? Specialisten beweren ze in een formule
te kunnen onderbrengen en zijn er op die manier glad naast. Het ‘onderwerp’ van de
poëzie is het hele leven, de hele gedachte, heel de taal met al haar spelingen. Paulhan
zei in 1941: ‘Je ne sais s'il est vrai que les hommes de lettres se soient contentés jadis
de distraire d'honnêtes gens. (Ils le disaient du moins.) Les plus modestes de nous
attendent une religion, une morale, et le sens de la vie enfin révélé.’ Zich beperken
tot wat men de Schone Letteren noemde komt neer op het hanteren van een
pedagogische methode die de werkelijkheid vernauwt en wellicht verminkt. Het
meest fundamentele hoofdstuk van het werk dat ik hier bespreek heet dan ook ‘Quelle
littérature?’ en staat aan het eind van het boek. Het stelt die problemen heel scherp.
Wat voor ons de literatuur uitmaakt is niet enkel het geschreven, maar ook het
gesproken woord, alles wat men leest, in de oorspronkelijke tekst of in vertaling,
werken van toen en van nu, origineel werk,
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bewerkingen, plagiaat, oorspronkelijk of buitenlands werk; kan men trouwens niet
van élk lezen zeggen dat het een vorm van vertalen is? Dat alleen al doet het probleem
van de taal oprijzen.
Verschilt ‘La littérature en France depuis 1945’ grondig van wat men vroeger
een panorama van de hedendaagse letteren zou hebben genoemd? Het is vandaag de
dag moeilijk zo'n panorama te schetsen: het impliceert snelle reflexen en vlugge
reacties op de eigen tijd. Wat mij betreft, ik ben wantrouwig ten aanzien van een
dergelijke onderneming, en ik ben niet de enige. Ook de auteurs van het besproken
boek zijn deze mening toegedaan. Twintig jaar geleden toonde Gaétan Picon zich
niet optimistischer toen hij in het voorwoord van zijn Panorama de la nouvelle
littérature française schreef: ‘Pas plus que le son ou la lumière, la littérature ne se
propage instantanément. Le public n'est touché par elle qu'avec un sensible retard,
et cette loi du retard n'épargne pas non plus les critiques: bien peu acceptent de se
pencher sur la littérature du jour, sur cette littérature “non triée” dont parle Thibaudet,
si ce n'est au jour le jour, précisément, et sans trier avec une suffisante rigueur. Et
pourtant, c'est à la littérature en train de se faire que va la curiosité du lecteur.’ Welk
werk zal dan durven beweren een geldige en definitieve synthese te bieden?
In het hier besproken werk wordt aandacht besteed, zoals men kon verwachten,
aan het existentialisme, het surrealisme, aan de verschillende ideologieën
(communisme, christendom), aan de nationale inspiratie. In het domein van de traditie
worden alleen Valéry, Gide en Claudel genoemd, hoewel zij twee generaties voor
de huidige leefden en niet alléén stonden. Na Saint-Exupéry en Bernanos komen de
min of meer bejaarde dichters ter sprake: Saint John Perse, Supervielle, Reverdy,
Eluard, Pierre Jean Jouve, dan Pierre Emmanuel en René Char... Degenen die hier
niet vermeld zijn, zal ik niet opnoemen. De lezer zal ze naar eigen smaak en voorkeur
de plaats geven die hen toekomt. Maar hij zal zeker ook de kwaliteit van de hier
geschetste portretten en de kritische oordelen appreciëren: de bladzijden over
Michaux, over Blanchot, over Beckett, over het experiment in de literatuur. Hij zal
met profijt de bladzijden over de nieuwe romans en over de Nouveau Roman lezen,
over de nieuwe kritiek en niet het minst de talrijke uittreksels uit de werken zelf.
Wat de actuele poëzie en de allernieuwste literatuur betreft, hier zal de lezer zich
wellicht een beetje in de steek gelaten voelen, want ook de auteurs zelf voelen zich
overweldigd door de omvang van hun taak en door de onmogelijkheid de synthese
te maken van een literatuur
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van de meest uiteenlopende herkomst en van het meest wisselende uitzicht, en
waarvan het belang soms alleen schijnt te liggen in het feit dat zij verschijnt. Wat er
ook van zij, de lezer zal in de loop van zijn lectuur heel wat opmerkingen hebben
genoteerd die hem doen nadenken. Ik wil slechts één voorbeeld aanhalen: onze tijd
wordt gekenschetst als ‘la fin d'une littérature considérée comme l'un des beaux-arts’.
Wat betekent deze opmerking in haar volle omvang? Ik kan hier slechts de vraag
stellen.
De laatste regels van het boek zijn een rechtvaardiging van de onderneming en
maken ons duidelijk wat wij ervan kunnen verwachten: ‘Tout tableau critique sérieux
de la littérature moderne, écrivait Julien Gracq en 1960, est impossible, ou plutot la
comptabilité ne peut en être tenue qu'en partie double: d'un côté le manuel scolaire
(...) cantonné dans les valeurs traditionelles, de l'autre les panoramas des valeurs de
choc.’
Hoe men het ook draait of keert, welke moeilijkheden overwonnen moeten worden
om een overzicht te schetsen van een tijd waar wij middenin leven, het hier besproken
werk is een goudmijn aan informatie en kan beschouwd worden als een uitstekende
inleiding tot de aandachtige lectuur van de werken zelf, die alléén tot echte kennis
en inzicht kan leiden.
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Kroniek
Ludo Simons / Snellaert Redivivus
Na voor Jan Frans Willems, ondanks alle literatuur die over de Vader der Vlaamse
Beweging bestond, pioniersarbeid te hebben verricht, is mej. dr. Ada Deprez thans
bezig met Snellaert uit de hoek te halen, en wel, alvast, door een nauwkeurige
reconstructie van zijn jeugdjaren en door de publikatie van zijn briefwisseling met
J.A. Alberdingk Thijm. De biografische studie heet De jonge Snellaert (1809-1839)
en verscheen, overgedrukt uit de Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vl.
Academie, als nr. XIII van de reeks ‘Uit het seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent’ (1970). De correspondentie van
F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843-1872 verscheen
(eveneens) bij de Gentse Academie (1971).
De biografische studie staat achtereenvolgens stil bij de etappen Kortrijk
(1809-1827), Utrecht (1827-1829, de tijd van zijn medische opleiding op kosten van
de Nederlandse staat), Middelburg (1830, zijn eerste standplaats in het
garnizoenshospitaal aldaar), de veldtocht (1830-'32, als soldaat van Willem I!),
Maastricht (1834-'35, de tweede standplaats als legerarts), Kortrijk (1835: weer thuis),
Gent (1836-'37, medische studie aan de universiteit en beginnende literaire en
flamingantische bedrijvigheid), Kortrijk (1837-'38, een interludium tot de definitieve
vestiging als arts te Gent in 1838).
De levensbeschrijving van de jonge Snellaert is buitengewoon zorgvuldig in elkaar
gepuzzeld, met legsteentjes verzameld uit brieven en geschriften allerhande - een
eerste poging om Snellaerts jeugdjaren van dag tot dag te reconstrueren. Uiteraard
komt hier veel Kleinarbeit aan te pas, die echter uitloopt in een belangrijk hoofdstuk
VIII (Gent, 1836-37), waarin de stichting van ‘De Tael is gantsch het Volk’ en het
literair-historisch debuut van Snellaert ter sprake komen, met talrijke nieuwe
bijzonderheden die een verrijking van onze kennis betreffende de Vlaamse Beweging
van die belangrijke jaren betekenen.
De briefwisseling met Alberdingk Thijm valt, chronologisch gezien,
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in Snellaerts rijpe mannenjaren, maar levert niet zoveel belangrijks op als gevoeglijk
verwacht mocht worden. Hieraan mag de betrekkelijk geringe graad van intimiteit
schuld hebben die tussen de beide briefschrijvers bleef bestaan (na meer dan drie
jaar corresponderen moet Thijm nog steeds gissen naar de betekenis van Snellaerts
voorletters ‘F.A.’ - cfr. brief 17), maar zeker ook de steeds duidelijker aan de
oppervlakte tredende discrepantie tussen beider geestesrichting; waar de
Grootnederlandse visie hen verenigde, daar trad Thijms militante geloofsijver (in
volle emancipatiestrijd) in steeds schrillere tegenstelling tot Snellaerts wijsgerig en
politiek indifferentisme (dat hem ook in zijn eigen omgeving gaandeweg parten zou
spelen). De correspondentie tussen de beide voormannen betreft intussen hun
filologische bedrijvigheid (Snellaert vraagt hulp voor zijn zeventiende-eeuwse studiën,
Thijm voor zijn Middelnederlandse), de Nederlandse integratie door middel van de
Congressen en het plan van een Nederlandsch Letterkundig Instituut, verder de
spelling, Bilderdijk, Dietsche Warande... In het totaal zijn er (in beide richtingen)
122 stuks bewaard gebleven, waarvan de lectuur altijd boeit als spiegel van handel
en wandel van twee in hun tijd belangrijke mensen, doch die slechts zelden doen
opspringen bij formuleringen die diepe zieleroerselen blootleggen, cultuurhistorische
inzichten verschaffen of nog niet vermoede verbanden aan het licht doen treden.
Brief 24 (4.2.1848) is er zo een, waarin Snellaert - niet zo lang na Willems' dood meedeelt: ‘Ik ben voor het oogenblik een soort van Dictator, op wiens wenken veel
gedaan wordt’, wat op 4.10.1860 (brief 120) nog eens gevarieerd wordt als ‘ik ben
een soort van Rekrutendriller’; brief 36 is er zo een, waarin Thijm, na het eerste
Congres te Gent (nl. op 7.9.1849), het plan van een Nederlandsch Letterkundig
Instituut oppert, ‘waarvan de hoofdbureelen te Amsterdam en te Gent behooren
gesticht te worden’ (een nog steeds actueel desideratum!), en Snellaerts antwoord
daarop (nr. 37, 13.9.1849); brief 53 (14.4.1850), waarin Snellaerts iets van zijn
religieus en wijsgerig relativisme blootlegt, en brief 56, waarin Thijm zijn
correspondent hierom terechtwijst; de brieven 61 (18.6.1850), 63 (4.8.1850), 79
(22.12.1851) en 117 (13.11.1859), waarin Snellaert ettelijke van zijn collega's de
revue laat passeren; brief 80 (9.1.1852), waarin de Nederlander een vurige
geloofsbelijdenis aflegt, en brief 96 (2.4.1854), waarin de Vlaming zijn correspondent
om zijn ultramontanisme kapittelt, op 11.4.1854 (brief 97) overigens hierom door
Thijm uitvoerig terechtgewezen (‘Ik heb mijn ziel met huid en haar aan Rome
verkocht... Als ge hier waart,
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en ge zaagt den prutboel - ge werdt óok Ultramontaan’), waarop Snellaert (brief 102,
1.10.1854) dan weer tot gematigdheid oproept (‘Wy blyven toch altijd mannen van
de XIXe eeuw en zyn geene middeleeuwsche monikken’).
En dan mogen ook nog twee bon-mots geciteerd worden, een ter attentie van de
huidige hoogleraren (brief 66, Snellaert aan Thijm, 1850): ‘Het professoraet by eene
hoogeschool zal nog het beroerdste baentje worden dat er voor Belgie zal kunnen
uitgedacht worden’, en een ter attentie van de huidige letterkundigen (brief 57,
Snellaert aan Thijm, 2.5.1850): ‘Al wat maer eenigszins naer letterkunde ruikt is op
het postkantoor bekend, of de brievendragers adresseren zich aen den een' of anderen
bekenden letterheld.’
Het ‘o tempora, o mores’ in herinnering te brengen, is gemeenlijk een van de niet
geringste aantrekkelijkheden van een brieveneditie, moge dan de meegedeelde
informatie over de grotere problemen des levens - in casu de katholieke emancipatie
in het Noorden, de voortgang der Vlaamse Beweging in het Zuiden - eerder schaars
zijn. Voor wat geboden wordt, dienen wij bijgevolg meer dan dankbaar te zijn.
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De laatste ronde
Maurice Chevalier bemijmerd † 1.1.1972
dartele strohoed
lipglimlach
stem met de cassure
liedjeslied in mijn gek hart
gouden tijd
dwaze zon eens
maan en sterren eens
glansden in mijn nachten
F.

Nog een roos voor Gronon
Op een paar weken tijd twee huldigingen (door de Vereniging van Kempische
Schrijvers, door haar uitgever De Clauwaert op 11 december 1971 in het
Osterriethhuis te Antwerpen), en vier rozen op het kaft van haar Verzamelde Novellen:
er mocht nog een roos bij vanwege dit tijdschrift. Dat een schrijver zeventig jaar
wordt, is nog geen reden om hem te vieren. Rose Gronon zelf had er wellicht de
voorkeur aan gegeven, geëerd te worden wegens een boek, en niet zozeer naar
aanleiding van een verjaardag. Demografen zullen zeggen dat zeventig jaar worden
niets bijzonders meer is. Ik wil toch wel even betwijfelen dat er helemaal géén
verdienste aan zou zijn, die gezegende leeftijd zo temperamentvol en vitaal als Rose
Gronon dat kon, te bereiken. Maar goed, Rose Gronon wérd gehuldigd, om vele
redenen, en gelukkig ook wegens een boek: een bundeling van haar beste novellen.
Deze bundel was zelfs het geschenkboek dat haar uitgever haar als herinnering aan
de viering in Osterrieth aanbood. Een aardige paradox is dat wel: een schrijver krijgt
bij een feestelijke gelegenheid een boek ten geschenke dat hijzelf geschreven heeft...
Als enige zin van zo'n belonend gebaar zie ik de dankbetuiging van een
lezersgemeenschap, die het in onze tijd van efficiency, pragmatisch denken en
economisch evalueren nog zinvol en de moeite waard acht, met een zeker decorum
iemand te eren die ons niets anders dan een paar duizend literaire bladzijden nalaat.
In het geval van Rose Gronon was deze viering des te zinvoller, niet zozeer omdat
zij al eens buiten de officiële prijzen viel, maar omdat zij ons, lezers, met een paar
zeer degelijke
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teksten heeft verrijkt. Het moet voor haar een troostende en stimulerende ervaring
zijn, te mogen constateren dat zij tot op haar vieringen toe als gastvrouw haar lezers
kan ontvangen. Dat is de énige prijs die een auteur niet krijgt, maar verwerft.
Dat precies de novellen bij deze gelegenheid in een feestelijke band gebundeld
werden, was een zinvol initiatief. In deze sector van haar schrijverschap heeft Rose
Gronon het eigenste en het beste van haarzelf gegeven. Samen met de novellistisch
gebouwde Ramkoning zijn de acht Verzamelde Novellen zowat een verzamelde
Gronon. Het grondpatroon van de novelle is immers een opvallende structurele
constante in haar werk. Zuiver statistisch bekeken valt daarin reeds het relatief groot
aantal novellen op. Daarbij komt nog dat bepaalde romans, niet het minst haar
meesterwerk De Ramkoning, een novellistische structuur blijken te vertonen. Ook
komen in haar werk opvallende tweespannen roman-novelle voor, die zowel
thematisch als structureel nauw aansluitende duo's vormen. Ik vermeld bijvoorbeeld
De Ramkoning en De Rood-Baard, Doña Maria de Alava en De man die Miguel
heette, lokasta en De Reis. We raken hier blijkbaar aan een grondstructuur van haar
verhaalkunst. Zij grijpt bij voorkeur een dramatisch gebeuren in het knooppunt van
een crisissituatie. Bijna al haar verhalen, en zeker de meest eigene, zijn op dit
grondpatroon gestructureerd. Een personage (gewoonlijk maar één centraal personage)
maakt een belangrijk, meestal beslissend crisishoogtepunt in zijn bestaan door.
Wegens de eerbiediging van de eenheid van tijd (ongeveer 24 uur in Doña Maria,
nagenoeg hetzelfde tijdsverloop in De Ramkoning) en van de eenheid van plaats rond
het crisismoment doet deze verhaalstructuur nog meer aan het klassieke drama denken.
Zoals in het klassieke drama wordt de dramatische actie in de novellen van Rose
Gronon in een uiterst gespannen, ja explosief culminatiepunt samengetrokken. Vanuit
dat punt rayoneert de vertelling, maar alle stoffering of toelichting wordt naar dat
zenuwknooppunt toe aangespannen. De Ramkoning, die in vele opzichten als een
staalkaart van haar oeuvre kan doorgaan, mag ook hier als voorbeeld geciteerd
worden. Precies op het moment waarop de veer het meest gespannen staat, introduceert
de schrijfster het personage Klytaimnestra onder hoogspanning in het verhaal. Het
crisismoment dat snel moet openbarsten, de concentratie op het cruciale innerlijke
gebeuren dat over een bestaan beslist, leveren in deze roman een voor Rose Gronon
typische novellestructuur op. Ook de ik-figuur, Hasso van Bodman, die in tegenstelling
tot Klytaimnestra nog zijn eigen levensgeschiedenis te boek stelt, is weer zo'n in het
nauw gedreven figuur. Hij is na vele omzwervingen in een klooster beland, wordt
door een ander tot schrijven aangemaand en zal zijn pen als het zwaard van de wraak
gaan hanteren. Dus weer een tegen de muur gedreven ik-figuur in een hooggespannen
innerlijke conflictsituatie, waaruit hij zich met z'n pen - het instrument van de
aanvaarding, niet van de wraakneming - zal loswerken. De novellestructuur met die
typische
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concentratie van het conflict verklaart ook de opvallend frequente terugkeer naar het
verleden of flashback. Ik vind dit structurele procédé bijvoorbeeld in De late Oogst,
Sarabande, De Ramkoning en Ik, Hasso van Bodman. Ik meen al te hebben
gesuggereerd dat dit procédé in de verhalen van Rose Gronon geen modieus geknutsel
maar structurele noodzaak is. De intensiteit van de psychologische crisis die in een
beslissend moment wordt samengebald, moet worden verklaard door
voorafgaandelijke stadia van de ontwikkeling die de explosieve lading voor het
crisismoment aanvoeren. Vandaar dat Hasso bijvoorbeeld gaat rondzwerven in zijn
geschrift en de hele voorgeschiedenis oprakelt, zonder dat hij evenwel al schrijvende
de spanningsrelatie van die geschiedenis tot het crisismoment loslaat. Dat lange relaas
van een bewogen leven, gespreid tussen de vier windstreken van Europa, ontleent
z'n zin en z'n dramatiek aan de lange winter in Konstanz waarin Hasso zich al
schrijvende geneest van zijn wraakgevoelens. De flashback is structureel zinvol en
noodzakelijk als voedingsbodem én als klankbodem voor de crisis. Vooral uit de
geraffineerd gecomponeerde Ramkoning blijkt dat, indien de flashback niet had
bestaan, Rose Gronon hem had moeten uitvinden om dit boek te maken tot wat het
is.
Het ligt voor de hand dat alleen een echt vertéller zo'n structuur artistiek waar kan
maken. Rose Gronon heeft dat talent om een dramatische plot structureel en technisch
af te ronden. Nu stond de verteller de laatste jaren niet zo hoog aangeschreven, maar
ik meen nu, vanuit verschillende hoeken, o.m. uit de maatschappijkritische, opnieuw
een vertellende romanschrijver te zien opdagen, nu de thematiek van het autokritische
schrijven over het schrijven blijkt uitgeput te zijn en op amechtige verstarring dood
te lopen. Het tij is, me dunkt, aan het keren. Over enkele tijd kan blijken dat het werk
van Rose Gronon die de vertelling en de romaneske verbeelding nooit heeft geminacht,
precies datgene biedt wat in de literaire conjunctuur van de laatste 15 à 20 jaar niet
zo bijster veel prestige genoot, maar wat nu het voorwerp begint te worden van een
herwaardering.
Marcel Janssens
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Boekbesprekingen
Een grote opluchtende lozing
Enkele jaren geleden waren halflyrische-halfdocumentaire bekentenisromans
(vanzelfsprekend in de ik-vorm) zeer in trek in onze letteren. Het waren meestal
debuten van mensen tussen de 20 en de 35; ondanks de vermommingen en refracties
van de fictie waren zij als autobiografische teksten herkenbaar; ze waren voor de
jonge schrijvers meestal instrumenten van zelfexploratie en vaak ook van afrekening
met velerlei belagers van de vrijheid. Dergelijke debuten waarop, zoals K. Fens heeft
aangestipt, in vele gevallen een tweede boek slechts moeizaam volgde, zou ik
onderbrengen in de rubriek: De Grote Lozing. Wie zich over de bronnen van het
schrijverschap, meer bepaald in de sector debuten, wil buigen, zal rekening moeten
houden met deze factor. Het moet er eens allemaal uit, en alles tegelijk, in een
schrijfrage die tegelijk fungeert als biecht, afrekening en zelfbevestiging, in een drom
van woorden die zichzelf onder de vaart van de pen eigenzinnig structureert zonder
horigheid t.o.v. welke poëtica ook, in een van het lijf af geworpen tekst die de akt
en de zin van het schrijven zelf tot voorwerp neemt van bezinning en kritiek. Dat
was het recept waarmee moeiteloos tientallen ik-romans in de genoemde rubriek
konden worden volgestouwd. Nu meende ik dat dit genre inmiddels wat uit de mode
geraakt was, maar de 35-jarige Vlaming Bob Willems debuteert nu nog op die manier
met Lichtgevoelig monster (nieuwe nijgh boeken 33, 1970, 168 blz.; voor België:
Diogenes, Antwerpen). Zoals gebruikelijk in het genoemde genre versmaadt hij het
niet een paar namen te noemen van auteurs die hem ‘bepalen’: Dagerman, Céline,
De Wispelaere... (blz. 135). Dat is de traditie (inderdaad al een traditie) waarin dit
debuut gesitueerd moet worden.
Ook dit boek wekt de schijn van een autobiografie. Of de naam van de ik-figuur
(Robert) maar een foefje is waarmee ongepast nieuwsgierige critici in de war gebracht
moeten worden, weet ik niet. Het doet er ook weinig toe. Hoofdzaak is dat een
ik-zegger, Robert genaamd, zich in deze tekst ontlast en dat hij geen enkele poging
doet om het fictionele karakter van zijn tekst te onderstrepen of te beveiligen tegen
ongepaste vereenzelvigingen met de realiteit buiten het boek, meer bepaald met de
feitelijke realiteit nu in Vlaanderen, de maatschappelijke, socioculturele, ministeriële,
pedagogische, literaire wereld die wij allemaal uit eigen feitelijke (niet fictioneel ge-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

148
filterde) ervaring kennen. Aangezien het documentaire karakter van zijn belijdenis
zo overweegt, verplicht de ik-schrijver van Lichtgevoelig monster de lezer ertoe, de
informatie in dit boek steeds te vergelijken met en te toetsen aan de buitentextuele
werkelijkheid. Ik meen dat de auteur wénst dat zijn boek zo gelezen zou worden. De
toon, de aandrang, de opdringerigheid van het getuigende, afrekenende, aanvallende
ik wijzen in elk geval in die richting. Hier spreekt iemand die op zijn woord genomen
wil worden. Wat hij vertelt heeft allesbehalve een vrijblijvend fictioneel statuut.
Welnu, wie zó nauw de band toehaalt tussen schriftuur en realiteit, en de lezer zó
met z'n neus op een feitelijke realiteit buiten de tekst wil duwen, moet op z'n woorden
letten. Terwijl op papier alles mogelijk is, beknot hij zelf zijn mogelijkheden en moet
hij ervoor gaan oppassen, niet te chargeren en de lezer geen knollen voor citroenen
te verkopen. Dat komt ervan. De ik-schrijver van Lichtgevoelig monster moet dan
ook ten gerieve van lezers en critici plechtig (hand op het hart) bevestigen dat hij
niet chargeert, er niet te goedkoop en niet te gemakkelijk op los gaat, geen karikatuur
maakt van een stompzinnige werkelijkheid, enzovoort. Dit omdat hij wel vermoedt
dat een lezer zonder de minste kwade wil zijn wilde oprispingen wel als goedkope
karikaturen aanvoelt (en afwijst). Het is eigenlijk een pijnlijke zaak, iemand in een
literaire tekst zo om authenticiteit en geloofwaardigheid te zien schreeuwen, terwijl
hij zijn geloofwaardigheid door te hard te schreeuwen bestendig ondermijnt. Ik ben
dan ook met veel wrevel door dit boek geploeterd. Wat een zo van het leven
afgeschreven getuigenis wil zijn, komt mij voor als krampachtig geschreeuw waarvan
de onkritische heftigheid mij voortdurend irriteerde. Ik ben aan de eerlijkheid van
de ik-schrijver gaan twijfelen. Lichtgevoelig monster wil lillend leven bieden; de
algemene toon van het werk doet mij veeleer zeggen dat het literatuur is... Ik vind
dat pijnlijk.
De meeste specimens in onze rubriek waren afrekeningen met een verleden. Zo
ook Lichtgevoelig monster. De ik-schrijver, die universitaire studies deed, heeft zich
radicaal gedistancieerd van de rotzooi van zijn ouders (een propere situatie, als het
enige zin heeft dit op te merken!). Vooral zijn drinkende vader heeft zijn verleden
en zijn toekomst vergald. Dat de vader de volle lading krijgt van deze Grote Lozing,
is niets origineels, maar het gebeurt hier dan toch maar. Daarnaast wordt op een hele
omvattende janboel gesakkerd en gespuwd: de opvoeding, de school, de kerk (een
zeer pijnlijke biechtscène in een kazerne), de universiteit, het leger dat de laatste
vriend opslokte, de vrijetijdsbesteding van het volkje (een even pijnlijk strandtafereel),
de ministeriële commissies, de gesubsidieerde kunst, de literaire hoge omes, de critici,
de lezers tussen boterhammen en t.v. en wat al meer ons hartje verzuurt in Vlaanderen.
De opruiming is volstrekt, de hele rotzooi wordt doorgespoeld. Zoals gebruikelijk
in onze rubriek fungeert schrijven hier als een radicaal verdelgingsmiddel van het
verleden en van alles wat de ik-schrijver (object) ge-
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maakt heeft. Schrijven als vernietiging om zelf niet vernietigd te worden, schrijven
als een ziekte, als een delirium tremens waarin alle trauma's worden weggehakt en
alle spoken platgeslagen: op die drijfkracht draait Lichtgevoelig monster als een
woeste kolk die alles, maar dan ook alles meesleurt ter verdelging. De ik-schrijver
speurt als een bloedhond de wonden op of als een mestkever de stinkputten (blz. 52).
De waarden en personen die hem maakten, vernietigt hij schouderophalend en bestraft
hij met harde woorden. Hij velt het vonnis van de grote afrekening. De onmeedogende
verdelger weet dat hij ‘zich vuilmaakt aan zijn eigen woorden’ (blz. 49). De agressieve
afrekening wordt dan ook niet zonder grimmig zelfbeklag voltrokken. Maar de bijl
blijft vallen in dit masochistisch spektakel tot er nog één man overeind staat: de
bebloede beul zelf.
Ten slotte: is schrijven een instrument van verdelging, dan is het evenzeer
bewustzijnsakt en daardoor bestaansrechtvaardiging en zelfbevestiging van iemand
die de marteling van het bewustzijn en van het schrijverschap op zich wil nemen om
in vrijheid en volwassenheid te kunnen existeren. De vrouw van de ik-schrijver leeft
alleen zo lang haar lichaam strekt - beeld van de lichamelijk-onbewuste
zelfgenoegzaamheid; de ik-schrijver wil bewust leven als aanklacht en kaakslag voor
het vulgum pecus dat niet denkt. Schrijven is nu een uitgelezen bestaansvorm, een
manier van zijn als beveiliging en losprijs voor de rotzooi. Met een bezinning van
ongeveer 35 blz. over de weeën en vertroostingen van het ik-schrijverschap, misschien
tot ergernis van vele kunstbroeders, zegt hij, weer ‘op gezonde poten’ (blz. 144). In
die finale trekt hij zijn tekst een eind op boven het smeulende puin. De roes van de
lichamen (het intermezzo met de onmogelijke liefde voor het meisje Maryse uit de
Provence), het welbehagen met vrouw en kind, en... natuurlijk, schrijven: ziedaar
het enige solaas en het enige verweer tegen de grote zekerheid, de dood. In die finale
zien we de schrijver zijn wonden betten: met een papieren wonderkruid. Met papier
koopt hij zich los van zijn verleden, aan papier verpandt hij de zin van zijn existentie.
Deze nu wat verouderde thematiek hoort bij het recept van de boeken in de vermelde
rubriek. Als het publiek er nog van wil, moet het voor Bob Willems niet moeilijk
zijn op korte tijd er nog zo een paar te schrijven. Dit genre lijkt mij immers van het
allergemakkelijkste (en van het goedkoopste) dat er in de literatuur te fabriceren valt.
Ook voor de lezer geen problemen: die kan overal in de tekst na elk blanco beginnen
en dit troebel water met voorzichtige slokjes opslurpen en uitspuwen waar en wanneer
hij wil.
M. Janssens

Zing nog zachter zanger
Willy Lauwens debuteerde in 1969 bij Nijgh & Van Ditmar met een vrij behoorlijke
roman Het vuur van de trots, maar met de bundel verhalen onder
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de titel Zing zacht zanger (nieuwe nijgh boeken 31, 1970, 140 blz.; voor België:
Diogenes, Antwerpen) krabbelt hij een heel eind achteruit. Wat mij in de zeven
flauwe teksten van de bundel, naast de flauwiteiten uiteraard, nog het meest trof,
waren de vreemde namen van de hoofdpersonages: Leslie d'Ans, Alain de Hollogne,
Hugh Fris, Loveling. Plus af en toe een genster van morbide humor, zoals: ‘De room
van de Vlaamse jeugd, de studenten, laten zich nat spuiten en neerknuppelen door
de rijkswacht voor wat men noemt het behoud van hun taal en daarna zingen zij ‘We
shall overcome.’ (blz. 18). Geforceerd, gaat zo'n grapje niet meer op, zoals dit over
een huwelijk met een filmactrice: ‘Mijn huwelijk was zoiets als een wettelijk
geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen een witte circusmerrie
en een knol.’ (blz. 58). Flauwflauw. Hoogstens slaagt Willy Lauwens erin een burleske
plot te bedenken en netjes af te wikkelen, zoals in Mona Lisa en haar saffrane krekel,
wat je als gekke burleske nog wat kan opvrolijken, maar als de auteur ook in die trant
een bagatel begint op te blazen, zoals in De dwerg met de rosse baard of De hamer
en het aambeeld (een krankzinnige geschiedenis over twee zwendelaars), wordt het
erger. Om bij te grienen, zeggen ze dan, maar zelfs dat gaat niet. De auteur matigt
zich een blasé glimlachje aan (het waarmerk van zijn generatie) dat hem toelaat alles
en nog wat in de maling te nemen. Eén keer op zeven half ernstig zijn is genoeg (de
tekst De duivel is sterker dan God); zijn voorliefde gaat uit naar cynische grappen
en spotternijen die zoals zijn plots kant noch wal (laat staan een lezer) raken.
M. Janssens

Belle van Zuylen.
Subtiele en rustige ijdelheid.
Mevrouw Dubois heeft met haar vertaling Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle
van Zuylen (Arbeiderspers) uitstekend werk geleverd. Ze maakte daartoe een keuze
uit meer dan duizend brieven van de ten onrechte verwaarloosde romancière Belle
van Zuylen, Madame de Charrière. Deze Frans-Zwitserse schrijfster was in feite van
Nederlandse afkomst (Zuylen, 1740), maar ontwikkelde zich tot een kosmopoliete
die in om 't even welk interessant milieu klavecimbel had kunnen spelen, Newton
openslaan, aan Le noble werken, logica studeren, componeren... Belle van Zuylens
taal en haar vorming waren Frans maar ze bleef voldoende kritisch ingesteld tegenover
Frankrijk en het was haar grootste genoegen een begaafd mens te ontmoeten die, net
als zij, ‘van geen enkel land’ was.
Wie graag een rustige avond doorbrengt met een boek waarvan én de inhoud én
de taal én de lay-out zeer aangenaam aandoen, zal net als Constant d'Hermenches,
James Boswell, Benjamin Constant, Henriette l'Hardy en andere correspondenten,
geboeid de brieven van Belle van Zuylen lezen. Een frappant aspect van de
correspondentie is wel dat ze tegelijk zo typisch
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18de-eeuws is en zo volstrekt niet aan tijd gebonden.
Madame de Charrière brengt de lezer in de gepaste tijdsstemming met kletspraatjes
over de koning van Denemarken: ‘Stel je voor dat dit slecht opgevoede kind almachtig
is in zijn land, dat hij een despoot is.’ (p. 65). Of met een beschrijving van haar
ontmoeting met Prins Hendrik van Pruisen, die ondanks zijn kleine gestalte en zijn
weinig knappe uiterlijk, groot lijkt en erg innemend is want hij is ‘een groot vorst’,
‘een groot generaal’ en ‘een man van geest en belezenheid, vriendelijk in de
conversatie, beleefd en hartelijk.’ (p. 68). Verder geeft ze haar opinie over het recht
van de Franse koning op Corsica en haar reacties als ‘meer anti-aristocrate den
democrate’ (p. 97) op de Franse Revolutie. Belles bezoek aan Voltaire te Ferney,
haar ontmoetingen met (en geringe sympathie voor!) Madame de Staël, de
literatuurlijst die ze opgeeft aan Henriette l'Hardy, haar uiteenzetting over l'esprit
enz., zijn zovele tijdmerken.
Maar door dat 18de-eeuwse klimaat heen ontmoet de lezer Belle van Zuylen:
‘perspicace’ en beminnelijk, wijs en speels, ironisch en possessief, amusant en
oprecht, melancholisch en zelfbewust, aristocratisch en opstandig. Het is wel haar
opmerkelijke zelfkennis die deze mengeling aantrekkelijk en van alle tijden laat
blijven: ‘...maar men weet niet dat ik, omdat ik veel last heb van een sombere
melancholie, mij niet gezond voel, zelfs bijna niet leven kan, als ik niet voortdurend
geestelijk bezig ben.’ (p. 27).
Haar verhouding tot haar vrienden en correspondenten was dan ook verre van
probleemloos. Met Benjamin Constant bijv. waren er voortdurend strubbelingen.
We krijgen zijn brieven, jammer genoeg, niet onder ogen, maar het zou ons niet
verwonderen dat hij Belle van Zuylen verwijt dat ze hard wordt als hij aardig is en
aardig als hij hard is (p. 84). In hààr verzekering: ‘Je bent heel grappig en heel lief
en niemand ter wereld voelt dat zo als ik’ (p. 106), klinkt ongetwijfeld possessiviteit
door, net als in haar afweerreactie tegenover Constants enthousiasme voor Madame
de Staël (p. 129) en tegenover zijn aanspraak op een ‘totale onafhankelijkheid...
waardoor we bijna gebrouilleerd raakten, daarna zijn we ieder van onze kant met
eindeloze excuses weer bij elkaar teruggekomen met de wederzijdse bekentenis dat
we elkaar niet kunnen missen.’ (p. 123).
Belle van Zuylens intuïtie, haar intelligentie en haar zelfironie maakten het haar
mogelijk, op een amusante manier doordringende dingen te zeggen over haar
correspondenten én over haar reacties op hun houding. In een brief aan Constant
d'Hermenches lezen we bijv. ‘Je bent veel te knap en je hebt te veel talenten, en je
maakt een veel te handig gebruik van de geest die je voorgeeft te minachten (...)
...brieven als de jouwe zouden mij plezier doen, mij vleien, mij wat leren.’ (p 26).
Belle van Zuylen hield van haar geest, die ‘zich over het geringste amuseert en er
de anderen mee vermaakt’ (p. 54) en die haar in staat stelde op een geheel eigen
manier de sociale, culturele en politieke evenementen van haar tijd te volgen en te
verwerken. Rebels en beminnelijk inspireert de lezer dan

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

152
ook om nader kennis te maken met het werk van deze vrouw ‘van geest en
belezenheid’. Reactie die wel een spontaan compliment inhoudt wegens een
voortreffelijke vertaling.
Lieve Macken

Trouwe pastores
Bij Van Gorcum in Assen in onlangs in de serie ‘Neerlandica Traiectina’ een lijvige
studie (530 blz.) verschenen van dr. P.E.L. Verkuyl over Battista Guarini's Il Pastor
fido in de Nederlandse dramatische literatuur. Zeggen we meteen dat het een stuk
boeiend speurwerk is geworden naar de lotgevallen van dit bekende herdersspel in
onze contreien. Meer bekend trouwens dan gekend. Het is nl. verwonderlijk dat aan
deze ‘trouwe herder’ (1589), waar alle specialisten van 16de- en 17de-eeuwse
dramatische en pastorale literatuur het wel eens over hebben, tot op heden weinig
expliciete studies zijn gewijd. We hebben er nu alvast een van formaat in het
Nederlandse taalgebied. De kennismaking met de prototypische herdersfiguur van
Guarini verloopt in het werk van Verkuyl overigens vrij vlot. Komt daar nog bij dat
we zijdelings ook heel wat informatie opdoen over de genres van tragicomedie en
pastorale in het algemeen.
Deze kennismaking en informatie staan vooral aan de orde in het eerste deel van
de studie. Guarini's herdersspel wordt hier uitvoerig voorgesteld en gesitueerd in de
traditie. Ook de polemiek ‘rondom’, waarvoor de auteur kon steunen op een analoog
hoofdstuk uit Weinbergs ‘History of literary criticism in the Italian renaissance’,
krijgt er zijn plaats, terwijl tot slot nog een overzicht wordt aangeboden van de
vertalingen in het Frans, Spaans, Engels, Duits, Latijn en Nederlands. Het geheel
geeft aldus een goed beeld van de ‘fortune’ die de ‘pastor fido’ in het Europa van de
zeventiende en achttiende eeuw gemaakt heeft.
In deel II worden dan de Nederlandse bewerkingen en vertalingen besproken die
tussen ca. 1600 en 1735 als dramatische teksten het licht zagen. Bijzondere aandacht
is hierbij besteed aan Theodore Rodenburghs Trouwen Batavier van 1617. Ook de
Zuidnederlandse letteren komen aan bod, nl. in de bespreking van een Antwerps Spel
van Amaril (1628 of eerder) en R. van Engelens Pastor-Fido Verduyts (1653?),
waarvan het mooie titelblad als frontispice werd gebruikt om de lezer direct in de
gewenste herderlijke stemming te brengen.
Verkuyl gaat in dit tweede deel steeds op dezelfde wijze te werk: hij gaat uit van
een accurate beschrijving van de te behandelen tekst, om via enkele probleemkringen
rond datering, auteurschap e.d. tot een genuanceerde conclusie te komen. Er werd
hierbij heel wat preliminair werk verzet. Het strekt hem tot eer niet te allen prijze
een pasklare oplossing voor de diverse discussiepunten te hebben willen forceren.
Wel waagt hij passim een aantal interessante hypothesen, die gewoon aan de lezer
worden voorgesteld; zo o.m. in verband met de identiteit van
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Anna Rodenburgh en met die van I.V.D.M.D.H., de vertaler van een Ghetrouwen
Herder uit 1638 (moeten we hier, afgaande op de meervoudsvorm van de ‘Toe-eygen
brief’ niet eerder van vertalers spreken?). Geen zweem van opdringerigheid of
betweterij: voor Verkuyl heeft de ‘benefit of the doubt’ nog wat te betekenen!
Wij wensen van deze voordeelsregel echter allerminst gebruik te maken om zijn
eigen studie te beoordelen. Integendeel, het lijdt voor ons geen twijfel dat hier degelijk
werk werd gepresteerd, dat ondanks, of misschien precies wegens de filologische
acribie blijft bloeien tot het einde. Ook al gaat het dan niet over de op dit moment
blikvangende loopbaan van trouwe pastores...
H. van Gorp

Ivo Michiels gecomputeriseerd
De analyse van een tekst met behulp van een computer impliceert niet een methodiek
die principieel andere uitkomsten geeft dan ‘menselijke’ analyse: het is in feite een
door de onderzoeker beregelde test. Uitkomsten verschillen alleen in zoverre, dat
een machine beter telt dan een mens, en veel vlugger; en dat laatste kan weer in
zoverre essentieel zijn, dat aantallen niet meer als barrière worden ervaren.
De computer van het Leuvense Rekencentrum, geleid door Dr. Willy Martin, heeft
een aantal statistische gegevens verschaft over twee boeken van Ivo Michiels: Het
afscheid (A) en Het boek alfa (B). Het resultaat is het boek Analyse van een
vocabularium met behulp van een computer (Aimav, Brussel 1970). Die gegevens
betreffen onder meer de distributie van woordfrequenties, relatieve groei van het
vocabularium, verdeling van de woordsoorten. Daarnaast verschaft het onderzoek
ook inhoudelijke gegevens; er is een statistiek van neologismen en er worden woorden
gesignaleerd en geteld die in positieve of negatieve zin (meer of minder voorkomen)
afwijken van de gemiddelde woordenschat in romans. Ten slotte treft men een
registratie aan van afwijkingen ten opzichte van het alledaagse taalgebruik. Doel van
dit alles: een vergelijking van de woordenschatten van de boeken A en B.
Vergelijkt men nu de werkelijke uitkomsten van dit onderzoek met bovenstaande
opgaven, dan blijken die resultaten niet erg rijk. A bezit een iets uitgebreider
vocabularium, B gebruikt meer adjectieven. In A is er een significant surplus aan
verba, B heeft meer conjuncties, hetgeen samenhangt met de relatief grotere lengte
van de zinnen. Wat de inhoud betreft, blijkt A minder eigennamen te gebruiken en
meer ‘bepaalde’ woorden (de, het). Beide boekjes tellen weinig excentrische woorden,
dat wil zeggen elementen met een relatief geringe frequentie in bestaande
basisvocabularia van het Nederlands.
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We zeiden: geen grote of grootse resultaten. Ten dele is dat aan de auteur zelf te
wijten: zijn bedoelingen schijnen vooral ‘getal-matig’ bepaald te zijn, en de stilisticus
zal tevergeefs zoeken naar gegevens over composita, aantal adjectieven in een
woordgroep, classificatie van woorden naar hun functie in de zin, problemen van
synonymie en dergelijke.
Maar er is een ander, wel positief aspect, en dat heeft kennelijk zwaarder gewogen
voor de schrijver. Primair is geweest het ontwikkelen van een testbatterij voor het
doen van tellingen en voor het maken van vergelijkingen binnen een woordenschat.
En dat model is uiterst helder beschreven, is linguïstisch en mathematisch
verantwoord, en kan een uitgangspunt vormen voor verdere onderzoekingen. De
statistiek is een hulpmiddel, maar een belangrijk hulpmiddel. Per se interpreteert ze
niet, maar ze draagt een grote hoeveelheid objectief materiaal aan, waarop de
literatuuronderzoeker kan voortbouwen. Het is een verdienste van Dr. Martin dat hij
helder uiteengezet heeft hoe men te werk moet gaan bij deze voorbereidende arbeid.
Als methodologische studie is daarom deze analyse geslaagd te noemen, vooral
omdat de ‘testing’ ook op andere, rijkere linguïstische fenomena gericht kan worden.
F.G. Droste

Een leesboek over Bacchus
Nadat J.D.P. Warners en L.Ph. Rank in 1965 de Bacchushymne van Daniel Heinsius
(1620-1681) uitgegeven hadden, publiceerden ze in 1968 een bloemlezing uit de
geschriften van mythografen en geleerden uit middeleeuwen en renaissance, die van
de figuur van Bacchus allegorische en etymologische interpretaties brachten.
In dit tweede leesboek, Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met
aantekeningen en vertalingen; tevens een illustratie van het
translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel 2 (Utrechtse Publikaties voor Algemene
Literatuurwetenschap, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971), bieden
zij ons een keur van gedichten uit Griekenland (Homerische en Orphische hymnen,
Anthologia Palatina), Rome (Catullus, Propertius, Lygdamus en Horatius), de
Neo-Latijnse poëzie (Marcellus, Flaminio, Anselmo, Muret, Scaliger en Alciati) en
tenslotte uit het frappant en levert een duidelijk bewijs van het spel van vertalen,
navolgen en overtreffen.
In de ‘Verantwoording’ schrijven de auteurs: ‘We zouden de Bacchuslijn werk
van Ronsard. Alle geciteerde dichters werden door Heinsius op zijn wijze benut.
Iedere tekst wordt ingeleid, is uitvoerig van verklarende noten voorzien en wordt
gevolgd door een vertaling; meestal gaat het om een bestaande moderne omzetting,
maar waar die niet bestaat, hebben de auteurs een originele Nederlandse vertaling
gemaakt.
Deze bloemlezing kan als een model voorgesteld worden: de filologische
commentaar is strikt wetenschappelijk, de bibliografie beknopt maar degelijk en de
inleidende teksten getuigen van
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een grondige beheersing van een zo verscheiden stof.
Alleen dit: het is ons niet duidelijk waarom Bacchusliederen uit tragici, comici en
uit het werk van Theocritus ter zijde gelaten werden.
De onderlinge samenhang van al deze teksten, in een periode die loopt van de 8ste
eeuw v.C. tot de 17de eeuw, is nog veel verder, tot diep in de romantiek kunnen
doortrekken.’ Mogen we hierin een belofte lezen?
M. Pinnoy
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Tijdschriftenrevue
Restant
1e jrg., nr. 5, sept.-okt. 1971
Een boeiend essay van Luk de Vos over Lucebert als geëngageerd dichter. Jammer
is, dat een aantal verrassend juiste intuïtieve inzichten meer dan eens in een
literair-historisch en literair-theoretisch betwistbaar interpretatiekader gevoegd
worden. Alles bij elkaar toch een aanwinst.
Gedichten van o.m. Herwig Verleyen, Peter Rooibos en Erik Verpale. Lyrisch
proza van André Lefèvre. Jean-Marie Maes recenseert uitvoerig ‘Moderne
literatuurteorie’ van T.A. van Dijk en confronteert dat werk met Maatjes
‘Literatuurwetenschap’. Verder A. Lefèvre over J. Weisgerbers ‘Hugo Claus.
Experiment en traditie’, en een enthousiaste Eddy Beullens over Speliers' ‘Afscheid
van Streuvels’.
Men kondigt aan, dat Restant vanaf het volgende nummer in offset zal verschijnen.

Heibel
7e jrg., nr. 1
In de 3de aflevering van zijn ‘Literair Bestiarium’ heeft Jan van den Weghe het over
L.P. Boon (als auteur en kroniekschrijver) en over Paul de Wispelaere: bedenkingen
bij de lectuur van ‘Mijn levende schaduw’, waarin hij enorm veel talent maar evenveel
beperktheid en toegeving aan de mode herkent. Ook Dries Jansen publiceert
bemerkingen bij lectuur als ‘stof voor een literair meditatieboek’. Ongelijk van
originaliteit en van belang, maar alleszins boeiend en de moeite waard. Uit ‘Er is
nog meer, Horatio’ publiceren Lampo en Hannelore twee brieven i.v.m.
literatuuronderwijs. Zeer ad rem maar jammer genoeg waarschijnlijk even vruchteloos.
Oorzaken van de lamentabele toestand liggen zowel bij de leraars als bij hun
gebrekkige, verkeerd georiënteerde opleiding, in het schoolsysteem, de programma's
als in het algemeen utilitaristisch klimaat in school en samenleving. En niet te vergeten
de overbelasting met zinloze en afstompende administratieve taken van een sociaal
zowel als financieel ondergewaardeerd lerarenkorps.
Als creatief proza een psychologische schets door Elza Potters en een mooi sprookje
van Luc Vancampenhout. Heel wat gedichten, waartussen vooral die van Frans
Depeuter, Robin Hannelore, Fernand Bonneure, Pieter Aerts en Leon Nolens mij
boeiden.
Tenslotte wordt de vloer aangeveegd met een aantal mensen, die om een of andere
reden de toorn van de redacteurs hebben opgewekt. Ondanks het
‘engel-der-wrake’-aanschijn, dat men zich wil geven, lijken de samenstellers
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toch niet gespeend van zo algemeenmenselijke gevoelens als nijd, wrok en afgunst.

Soma
3e jrg., nr. 18-19, nov.-dec. 1971
Een belangwekkend dubbelnummer over de Amerikaans-Russische auteur Vladimir
Nabokov. Naast zes vertaalde verhalen van Nabokov zelf wordt een tiental essays
bijeengebracht over diverse aspecten van de figuur en zijn werk. Boeiend.
Hugo Brems

Ons erfdeel
14e jrg., nr. 4, herfst-winter 1971
De redactie deelt mee, dat vanaf jrg. 15 (1972) het blad 5 keer in plaats van 4 keer
zal verschijnen.
Zoals gewoonlijk ruime informatie van algemeen-culturele aard, o.m. over ‘Hendrik
Doeff en de geschiedenis van de Nederlands-Japanse betrekkingen’, over polemologie,
België in de Nederlandse pers, kijk- en luisteronderzoek in Nederland, enz... Drie
artikels over beeldende kunst. Jaak Brouwers presenteert beeldhouwer Dirk Poot; F.
Bonneure leidt de lezer in tot de schilderkunst van Robert Buyle. R.H. Marijnissen
tenslotte analyseert het fenomeen van de veramerikanisering van de Europese
beeldende kunst. Dr. Monique Jacqmain onderzoekt hoe het gesteld is met de vertaling
van Nederlandse boeken in Italië; niet zo schitterend is dat. Karl Porteman schetst
de avontuurlijke levensweg van de calvinistische psalmberijmer Pieter Datheen en
weegt de waarde van zijn werk als literator af.
In de culturele kroniek huldigt A. Walrecht de dichter G. Kouwenaar n.a.v. de
P.C. Hooftprijs. Georges Wildemeersch bespreekt werk van Martien de Jong en
Willy Spillebeen. A. Walrecht brengt een knappe analyse van Mulish'
‘Groot-Puzzelboek’: ‘De Verteller’. Verder nog heel wat interessants over Dirk
Coster, J. Hamelink, Bert Brouwers en de literatuursociologie en tenslotte een boze
brief van H. Lampo n.a.v. M. Janssens' recensie van ‘Er is meer, Horatio’.

Nieuw Vlaams tijdschrift
24e jrg., nr. 8, okt. 1971
Zeer goede gedichten ‘Tussen Leie en Schelde’ van Eddy van Vliet, naast ietwat
verouderd aandoende (Lodeizenachtige) poëzie van Mark Braet. Freddy de Vree
publiceert zeer heterogene teksten, met alleszins knappe fragmenten. Van Jef Geeraerts
een fragment uit ‘Gangreen 2’, even knap als nr. 1, maar door oververzadiging wel
wat saaier en zeurderiger geworden. ‘Gnomon (2)’ van Willy Roggeman is een
poging om inlevende beschouwing over jazz en verhaalelementen met elkaar te
versmelten. Geen gemakkelijk maar wel heel knap proza. Marc Galle publiceert
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piëteitsvol een handschrift van Herman Teirlinck over de rol van de Vlaming in
Brussel en België.
‘Arthur Machen of de grote Pan is niet dood’ is een fragment uit ‘De Zwanen van
Stonehenge’ door H. Lampo. Uitzonderlijk goed gedocumenteerd en knap, meeslepend
geschreven.
Patricia Lasoen schrijft een opstel over Ezra Pound als imagistisch dichter.
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De Vlaamse gids
55e jrg., nr. 12, dec. 1971
Willem M. Roggeman heeft een diepgaand gesprek met P. de Wispelaere over literaire
kritiek. Ter adstructie wordt een recensie door De Wispelaere van Andreas Burniers
roman ‘De huilende libertijn’ opgenomen.
Hedwig Speliers heeft het met Bert Brouwers over literatuur en revolutie, theorie
en praktijk. Adriaan Venema bespreekt ‘Soledad Brother’, de verzameling brieven
van de Amerikaanse neger George Jackson. ‘Florent Janssens met een bril op’ is een
verhaal van Paul Koeck in de hem vertrouwde associatief-verspringende stijl.
Theun de Vries getuigt van de openbaring, die het werk van Streuvels voor zijn
beginnend schrijverschap betekende.
Opvallend en uiteraard controversieel is een essay van Cornets de Groot over de
‘Beatrijs’, onder de titel ‘Nonnenwerk is monnikenwerk’. Aan de hand van o.m. een
aantal metabletische beschouwingen over de betekenis van de tijd in het gedicht,
verwerpt hij alles met uitzondering van de eerste 222 verzen. Wellicht aanvechtbaar,
maar toch interessant en stimulerend.
Gedichten van J. Vangansbeke, M. Wauters en Pol le Roy.

Pilipili
nr. 8-9, juni-sept. en nr. 10, okt. 1971
Het dubbelnummer is een poëzie-grafiekmap. zeer verzorgd en ook van verrassend
goede kwaliteit. Mij troffen vooral de tekeningen van Michèle Broukaert en Willy
van Eeckhout en de verzen van Roger de Neef, Wilfried Adams, Luc van Hoeylandt
e.a. Over het algemeen mag gezegd worden dat de kwaliteit werkelijk homogeen
hoog is.
In nr. 10 weinig literatuur.
Dirk Gooris stelt de vraag of fotografie al dan niet kunst is. Luc van Balberghe
heeft een gesprek met Frans Dijck en M. Verreth n.a.v. het 15-jarig bestaan van het
Mechels miniatuurtheater.
Dirk Gooris geeft enkele korte filmrecensies en L. van Hoeylandt schrijft iets
uitvoeriger over de verfilming van Millers ‘Tropic of Cancer’.
Tenslotte twee goede gedichten, van resp. Rob Goswin en Herwig Verleyen.

Raam
nr. 79, dec. 1971
‘Vier bouwstukken’, vier suggestieve prozastukjes van A.M. Dhondt. Daarnaast als
creatieve bijdragen heel wat goede gedichten, vnl. van Leo Herberghs, Maxim de
Winter en Richter Roegholt.
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Corn. Verhoeven publiceert beschouwingen, ‘Aantekeningen over vorm en inhoud’,
een problematiek, die hij uit het beperkte kader van het literaire taalgebruik haalt en
onderzoekt op alle gebieden waar uitspraken geformuleerd worden.
R.A. Cornets de Groot legt Vestdijk op ‘de weegschaal’, d.w.z. overschouwt zijn
evolutie en interpreteert die tegen de achtergrond van de kenmerken van het
astrologische type ‘Libra’ - weegschaal. Herman Berger heeft het over ‘Het utopicum
en de utopieën, hun waarde en betekenis. In de rubriek ‘Nieuwe Boeken’ gaat Lambert
Tegenbosch niet helemaal fair de studie van
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Martin over Ivo Michiels, ‘Analyse van een vocabularium met behulp van een
computer’, te lijf.

Kreatief
5e jrg., nr. 4, dec. 1971
‘Dossier kleine teaters in Vlaanderen.’ Onder deze titel hielden Roger Arteel, Lionel
Deflo en Hedwig Verlinde een enquête over vnl. vier aspecten van het verschijnsel
‘klein teater’. De vragen bestrijken volgende gebieden: ‘1. de expliciete en de
impliciete werking van het K.T.; 2. het “eigen gelaat” van het K.T.; 3. het
akteurspotentieel; 4. de interaktie met het publiek.’ De antwoorden kwamen vooral
van leiders van kleine theaters en bieden meer dan voldoende stof tot nadenken,
discussie en initiatief.
Hedwig Verlinde introduceert Peter Handke als toneelauteur en legt daarbij de
klemtoon op zijn kritische taalbehandeling en het daarmee samenhangende
engagement.
Recensies door Ivo Wuyts gaan over romans van W. Spillebeen en S. Polet.
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Dietsche Warande & Belfort 117e Jaargang
Nummer 3 maart-april 1972
Marcel Coole / Gedichten
Nog altijd
Uit het avondbrood gebroken
doolt de dood weer door mijn droom.
Als een gezichtloos kind
zocht ik de dag lang
naar de binnenzijde
van de woorden.
Letters stonden langsheen de weg
met papieren vlaggetjes te wuiven.
Maar de wereld
bleef vol zwarte lianen
en God hield zich verborgen
en ik schudde vruchteloos mijn gedicht
als een dobbelsteen.
Ik laat in bed weer
duizend lichaamsafdrukken na.
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Aflossing
Een tubaspeler
blies het groot anathema.
Daaddrang en angst
zaaiden acne en wratten.
Tegen de middag reeds
bleken de horizonten doorgezakt,
en balden vroegere discipelen
misdadige vuisten.
Maar het heeft geen belang
wannéér men sterft.
Er zullen altijd lampen blijven branden.
Als het zoeken naar een naam
voor een straat die niet bestaat.
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Andre Demedts / De bezoekers
Handhaven wil ik mijns vaders glorie.
Ilias, VI, 401
De herinneringen hopen zich op, zoals in een bos de lovers van de bomen. In oktober
komt er ieder jaar een nieuwe laag bij, tot er op de duur niemand meer weet hoeveel
lagen er al liggen en dat is goed, want herinneringen zijn het enige bezit dat niemand
ons kan ontnemen. Zij zullen in mij maar uitgeveegd worden en verdwijnen, als mijn
geest uitgeblust wordt door hetzelfde water dat uit mijn brekende ogen vloeit. Laat
ze mij tot die laatste dag.
Moeder, die veel te gevoelig was, is aan een hartziekte gestorven, laat in februari,
toen in een heldere morgen de lijsters verkondigden dat zij de lente inhadden en wij
waren zwart van verdriet. Het zal verslijten, zei Germaine, wat iets anders is dan
genezen, en het is afgesleten, zoals de letters op grafzerken in oude kerken, waar
duizenden voeten langs gesleept hebben.
Ook mijn overgrootmoeder is aan dezelfde kwaal bezweken. Zij leed aan het
borstwater, zoals het toen heette. Al de tranen die zij om de vroege dood van haar
liefste dochtertje en het lot van een ongelukkig getrouwde zoon verkropt had, hadden
zich in haar opgehoopt. Zij deden haar voeten zwellen, zij vulden al de weefsels van
haar lichaam op en ten slotte verdronken zij haar hart. Toen lei ze haar hoofd neer
en het was juist, vertelde grootmoeder, alsof zij het goedvond dat zij mocht gaan.
De herinneringen hebben het mij wijsgemaakt. Ik heb pijn in mijn nek, pijn in
mijn rechtervoorarm en soms zwemel ik op mijn benen van duizeligheid. Degenen
die mij gaarne zien, liefde is een wonder dat wij nooit zullen doorgronden, lachen
als ik terloops daarover iets zeg en achter mijn rug kijken zij eens naar elkander. Met
een hartziekte kan men nog dertig jaar in leven blijven. Waar het op aankomt is dat
je je hoedt voor alle heftige gevoelens. Ik doe mijn best, maar over mijn gevoelens
ben ik niet meester zoals over mijn wil en mijn wil is geen meester meer over mijn
lichaam. Sedert enige tijd volgt het meer en meer zijn eigen gang. Waarop dat zal
uitlopen, besef
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ik maar al te goed, alleen weet ik niet hoe lang het nog zal duren.
Mijn broer Paul kwam hier om te vragen:
‘Denk je eraan dat het de naaste week de twaalfde mei is?’
‘Hoe zou ik dat kunnen vergeten?’ was mijn antwoord. ‘Niet eens nodig dat ik het
opteken.’
Veel dagen in het jaar die komen en gaan zonder dat je er acht op geeft, maar
andere zoals Kerstdag en Pasen onthoud je vanzelf: het putje van de winter, de belofte
van een zomer die naakt. Zo'n dag is ook de sterfdag van grootvader Ivo, de twaalfde
mei. In het huis zijns vaders was hij de enige om ons geslacht voort te zetten. Omtrent
zijn vijftigste jaar was hij aan het leven gewoon geworden en van toen af had hij
begrepen dat gelukkig zijn niet anders is dan dat. Hij had nog leren lachen en hij
deed mee met het leven, maar eens heb ik hem horen zeggen dat hij van de morgen
tot de avond wilde gaan schooien als hij weer achttien jaar oud mocht worden. Hij
was in zijn achtentachtigste jaar toen hij overleed, nadat hij half verlamd negen
maanden te bed had gelegen. Dolfke Van Acker die op De Elsbos, het hof van mijn
ouders, boever was, leidde het laatst geboren hengsteveulen tot voor zijn kamervenster
opdat hij het nog zou gezien hebben, maar naar zijn viool, die in de beste kamer op
de tafel lag, vroeg hij niet meer. In betere dagen had hij er dikwijls op gespeeld als
het volk erom vroeg, toen het vlas gesleten, de oogst binnengehaald of de aardappelen
uitgedaan waren, en zij dansten dan, de jongeren met hun slappe benen, terwijl de
mensen van jaren zwegen en toekeken. Die zeldzame keer in het jaar waren zij het
die achter de tafel op de bank zaten, waar anders de plaats van de jonge kerels was.
Grootmoeder Rozalia had niet gaarne dat er gedanst werd, waar er vrijen van
kwam, want zij dacht aan het kwaad op de wereld, dat het zo gemakkelijk heeft, maar
grootvader geloofde in een God die op hemzelf geleek, een man die zo naar niet keek
en ertegen kon dat jongens en meisjes plezier maakten. Het zou zichzelf verbieden
zodra ze in de miseries zaten.
Hij ging dood in de pinksterweek, die warme zomer van het jaar 1921, toen de
Moerdijkbeek uitgedroogd was. Op het hof moesten ze het water uit de Mandel halen
om het vee drinken te geven. Zijn zes naaste buren droegen grootvader naar kerk en
kerkhof. De weiden stonden vol koekoeks- en boterbloemen, paars en geel, een
leeuwerik die in de blauwe hemel hing te tierelieren viel als een steen naar zijn nest
en de zon scheen die het al deed groeien en bloeien.
Sedertdien is grootvader Ivo ieder jaar op zijn sterfdag één keer naar De Elsbos
teruggekomen. Naar het oud hof waar hij geboren werd, eenzaam opgroeide, bij zijn
vader introuwde en leefde, tot hij de boerderij overliet
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aan zijn zoon Maurits, die zijn enige zoon en mijn vader was. Zo zette hij de oeroude
gewoonte voort, die in de familie van geslacht tot geslacht doorgegeven, tot vandaag
de dag is blijven bestaan. De doden zijn niet dood. Zij keren terug om zich nogeens
te tonen en met hun oudste zoon te spreken, of ook met hun oudste kleinzoon als het
zo is dat hij hen nog in leven gekend heeft. Na vaders overlijden in 1943 ben ik ieder
jaar op de twaalfde mei naar de afspraak met onze overledenen gegaan, met grootvader
en vader, dat zijn degenen die nog leefden toen ik er al was. Wij spreken daar niet
over als het anders kan en aan de nieuwsgierigen die ons willen uithoren geven wij
een scheef antwoord. Een meegaande volk, moet grootmoeder Rozalia eens gezeid
hebben, maar je mag ze op hun tenen niet trappen of niemand kan er nog weg mee.
Wij zijn er trots op. Wat moeten vreemden zich inlaten met zaken die ons alleen
aangaan? Wij vragen hun ook niet waar zij hun zinnen mee scherpen als alles zinloos
schijnt en waar zij de moed halen om 's ochtends nog op te staan als het hun laatste
dag kan zijn. Er hebben op de parochie pastoors gestaan, die iets over de terugkeer
van onze doden horen mompelen hadden. Zulke ontmoetingen kunnen niet geheim
blijven en wij hebben ze ook nooit willen loochenen. Hoe zou je de waarheid kunnen
bedriegen? Er zijn wijze pastoors die weten dat er veel dingen bestaan die men niet
in de boeken moet zoeken en waarover er onder verstandige mensen gezwegen wordt.
Zo iemand was pastoor Bosschaert, die mij gedoopt heeft en een man op zijn plaats
is geweest, want bisschop Waffelaert heeft hem later naar Meulebeke gezonden,
waar de felste kerels en messenvechters van de streek woonden en daar heeft hij zich
geneerd als een vis in het water. Als knaap heb ik hem nogeens gezien, toen ik met
grootmoeder gaan dienen was naar Beelsens kapelletje op De Paanders. Wij gingen
daar binnen bij een weduwe op jaren die herberg hield en grootmoeder, die geen bier
dronk, vroeg koffie en mastellen. Terwijl wij zaten te eten kwam pastoor Bosschaert
binnen. Hij en grootmoeder herkenden elkander dadelijk en waren meteen aan de
klap. Dat jongetje? vroeg hij en grootmoeder verklaarde wie ik was en herinnerde
hem eraan dat hij mij gedoopt had. Toen had ik nog haar dat blond was als vlas en
hij streelde erlangs. Word maar groot, zei hij, groei op naar je ras. Mijn blond haar,
dat ik had willen houden, is bijna zwart en later grijs geworden en groter ben ik nooit
geweest dan toen ik soldaat was te Gent en een meter zeventig mat. Waarom dat
allemaal zo werd en niet anders, ik gis er niet meer naar.
Na Bosschaert kregen wij Aloys Penez als pastoor op re parochie. Hij was
aangetrouwde familie van moeders kant en zo zal hij zich ingebeeld hebben dat hij
meer mocht zeggen dan iemand anders. Niemand in de streek die zo schoon kon
werken als mijn vader, zo rustig en zonder spel. Hij was bezig
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met langs het hoofdeinde van een pas gezaaide vlasgaard een voor te trekken, zo
recht als een kaars, toen pastoor Penez daar ten naargange kwam. Eerst wisselden
zij enige woorden over het weer, zoals mensen die elkander niets te zeggen hebben
en toch vriendelijk willen zijn. Daarna ruimde Penez zijn keel en hij ademde twee-,
drie malen door zijn neus als een kwaad paard, wat een gewoonte van hem was.
‘Het is misschien vreemd om eraan te beginnen, Maurits,’ zei hij, ‘maar het moet
toch eens te berde gebracht worden. Wat is er daarvan waar dat je vader zou
weerkomen? Dat lijkt niet te geloven.’
‘Dat is ook geen punt van het geloof’, luidde het antwoord.
‘De bisschop heeft mij naar hier gezonden en ik zal zielelast dragen voor mijn
parochianen. Zulke verhalen doen denken aan superstitie of nog erger aan toverij.’
‘Er is geen kwaad mee gemoeid’, was vaders antwoord. ‘Trek het je niet aan.’ Hij
deed voort met zijn werk en sprak over iets anders.
Later heb ik eens van moeder gehoord dat de pastoor er bij haar naar getaald had.
Je zou moeten zorgen, drong hij aan, dat er aan die heidense gebruiken een einde
komt. Vader en moeder zijn achtendertig jaar getrouwd geweest en dikwijls was zij
het die het hoge woord voerde, want volgens haar mening was vader veel te braaf.
Hij zou beter geschikt hebben voor rechter dan voor boer, want om een goede boer
te zijn volstaat het niet te werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en vader
was zo dat hij het kleinerend vond te vechten voor zijn profijt. De rechtvaardigheid
ging alles te boven, maar hij was de enige om er zo over te denken. Die keer
antwoordde moeder aan pastoor Penez dat vader nooit iets zou doen tegen zijn
geweten en zij op het hof ingetrouwd en eigenlijk een vreemdelinge was. Voor haar
bleef het verleden van de familie een gesloten boek en zij zou haar man niet meer
kunnen veranderen. Hij zou zijn ras niet verloochenen, het zat in hem als het merg
in de stam van een vlier, hij was ernaar gegroeid en eens dat zijn dagen volteld waren,
zou hij vallen naar de kant waarnaar hij helde.
Vader overleed jaren later waar het niet had moeten gebeuren, in een
ziekenhuiskamer, hij die nog de wens had uitgedrukt, als het zo ver kwam, dat hij
buiten had mogen sterven in de grote weide die achter de koeistal lag. Hij beeldde
zich in dat het in de zomer zou zijn, op dat enige uur in de tijd dat de sterren uitkomen,
als de dag er vanonder getrokken is. Langs het wegeltje dat nevens de Moerdijkbeek
ligt, onder de knotwilgen naar het westen toe, de kant waar De Wulfputten liggen.
Kijkend naar de sterren zou vader zijn ogen gesloten hebben en nog zou hij het horen
dat de koeien, die altijd zijn lievelingsdieren geweest waren en 's nachts buitenbleven
in
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de zomer, graasden rondom hem. Zo'n verlangen zal hem niet zalig geweest zijn,
aangezien de dood hem elders haalde, waar hij ze niet had verwacht. Een uur voor
vader zijn laatste snik zou geven, kwam de aalmoezenier van het ziekenhuis in zijn
kamer en vaders drie zonen maakten plaats, opdat hij bij het bed zou kunnen komen.
‘Zeg tot Onze lieve Heer,’ zei hij, ‘dat je alles uit zijn handen aanvaardt en Hij zal
je niet verstoten. Want Hij is barmhartigheid en liefde.’
De priester haalde een klein kruisbeeld uit zijn zak en hij stak het tot tegen vaders
lippen.
‘Kus nu ten afscheid’, beval hij, ‘het beeld van onze verlosser.’
Zijn toon stond mij niet aan en ik ben er niet zeker van dat ik zou gedaan hebben
wat hij vroeg. Maar wat gaat er om in het hart van iemand die geen verweer meer
heeft en zich moet laten sterven? Door het water van mijn vertroebelde ogen keek
ik toe. Kussen was een woord dat ons niet lag en in verband gebracht met God leek
het een heiligschennis. Toch heb ik niet de indruk gehad dat vader weigerig was,
zijn mond heeft op het kruis een zoenend gebaar gemaakt.
Dit jaar viel de twaalfde mei op een woensdag, een dag op een hof dat het
vrouwvolk niet moet schuren en dat er ook niet hoeft gezorgd voor veevoeder voor
een volgende rustdag. Ik ben nogal vroeg naar De Elsbos gegaan en ik heb er gegeten
voor 's avonds. Wij zaten in de zomerkeuken en zo klaar dag was het nog dat wij
geen licht nodig hadden. Terwijl ik er geen aandacht aan scheen te schenken hebben
Paul en mijn schoonzuster naar mijn gezicht gekeken en ik weet zonder ernaar te
vragen waarom zij dat deden. Zij hebben er zich om bekommerd hoe het met mijn
hartziekte ging en of het voor mij niet noodlottig zou worden vader en grootvader
weer te zien.
Mijn jongste broer, de dokter, waarschuwt mij dat ik zonde doe als ik mij iets te
naar pak; ik doe ook zonde als ik tabak rook of jenever drink en alles zou slecht zijn
wat meer is dan lijdzaam het leven ondergaan. Ik voelde de blik van mijn schoonzuster
op mij rusten en glimlachend knikte ik haar bemoedigend toe. Wees gerust, nog heb
ik mij niet overgegeven. Ik zal vechten zolang ik kan. Ik mag niet zeggen zolang ik
wil, want de wil die ik had en die van ijzer was, heb ik bewaard, maar hij heeft zijn
dwingende macht verloren. Hij doet mij denken aan een klokhen die een toom
eendekiekens heeft uitgebroed; zij wil ze verplichten bij haar te blijven en lopen van
haar weg naar de wal. Daar zijn zij echt in hun weer en ze zwemmen zo ver mogelijk
van de klokhen weg, naar de andere oever, en hulpeloos rondtrippelen, kakelen en
treuren is al wat zij kan.
‘Je ziet er niet slecht uit’, zei mijn schoonzuster schijnbaar opgewekt, en ik
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moest van de suikerwafels proeven die ze voor mij gebakken had als nagerecht bij
de koffie, omdat zij erop rekende dat ik ze lekker zou vinden.
Nog hadden wij al de tijd van de wereld. Wij maakten een wandeling door de
meersen langs de Moerdijkbeek en kwamen langs de achterpoort terug op het hof.
Een paar minuten stonden wij stil in het Laag Meerselke, op de plaats die eigenlijk
een grafstee is. In de tijd van de Franse bezetting, honderdzeventig jaar geleden al,
lagen er nu en dan Franse soldaten op De Elsbos ingekwartierd. Grootvader had het
van zijn grootvader gehoord dat er op zekere keer een marketenster bij was, een
Gypte met bruin vel en op een zotte manier aangetoorteld. Zij werd ziek en lag in de
schuurwinkel op enige bondels stro, die de soldaten opengespreid hadden. Zo stak
zij de moord zonder dat er pastoor of koster bij kwam. De dokter die bij de Franse
troep was, liep rond van 's morgens tot 's avonds, zat gelijk een zwijn en hechtte geen
belang aan het wijf. Hij trok ze twee keren bloed. De tweede keer vloeide het bijna
niet meer, het was zo dik als siroop en even zwart. ‘Zij is foutue,’ zei hij, ‘zij zal de
avond niet meer halen.’ Toen zij overleden was legde een soldaat een zak op haar
gezicht en nog was zij niet koud, of twee anderen dolven een put om haar te begraven.
Een soort van een overheid kwam in de zomerkeuken bij Marjanne De Meulemeester,
die onze betovergrootmoeder was, en hij vroeg een kant brood, wat klein geld en
een stompje kaars om dat mee te geven aan die Gypte in haar graf. Zij Zou dat nodig
hebben om in de andere wereld niet met ledige handen aan te komen en ginds is het
zoals hier naar het schijnt, wie niets bezit of geen macht heeft is het bekijken niet
waard. Veel jaren geleden, toen wij nog jonge kerels waren, hebben wij er eens aan
gedacht het graf open te leggen, om te zien of er nog iets van die soldatenhoer
overgeschoten was. Maar vader ontraadde het ons. ‘Laat de doden met rust,’ zei hij,
‘de dood is zo heilig als het leven.’
‘Geloof je werkelijk dat ze ons nog iets kunnen doen?’
‘Degenen die het zeker weten, moeten nog geboren worden.’
De mensen die wij toen kenden waren ervan overtuigd dat de doden leefden en in
de sagen en legenden uit de streek werd verhaald over het goed en kwaad dat zij de
levenden gedaan hadden. Het zit in de familie, niet veel slaap nodig te hebben. Het
gebeurde dat vader 's nachts wakker werd en niet meer kon inslapen. Moe van peinzen
en wachten, voorzichtig om moeder niet te ontwekken, stond hij op en ging naar
buiten. Hij liep door de weiden waardoor Paul en ik die avond van de twaalfde mei
wandelden, tot aan de Haaihoek en het Spokenbos. Nog hoor ik hem vertellen dat
hij meer dan eens de indruk kreeg, dat er iemand achter hem kwam. Soms heb ook
ik het aanvoelen dat er een onzichtbare aanwezige bij mij is, als ik laat in mijn
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kamer zit en de tafellamp slechts de kleine kring verlicht waarin het papier ligt
waarover mijn schrijvende hand beweegt. Voor mij is het een geruststellende
tegenwoordigheid, want ik geloof dat het vader zou kunnen zijn, die achter mijn rug
staat en over mijn schouder leest wat ik schrijf. Toen hij nog leefde heeft hij nooit
gezeid wat hij erover dacht en daarom ben ik ervan overtuigd dat hij het eerder goeddan afgekeurd heeft.
Of ik keer laat in de nacht met de wagen naar huis terug. De lichtstralen van de
lantaarns doorboren de duisternis en tasten langs de afsluitingen, bomen en huizen
die de weg afzomen, de gevaren af die op mij loeren. Ik luister naar het zoemen van
de motor en de gedachten komen in mij op, zoals de kwelm rijst achterwaarts 's jaars.
Ik hoef er geen inspanning voor te doen. Dikwijls dan is het zo alsof op de bank
achter mij moeder zou zitten om over mij te waken. De laatste jaren van haar leven
vergezelde ze mij gaarne 's avonds, want zij zag er niet tegenop onbekende mensen
te ontmoeten, en ik weet dat zij, zoals ik aan haar denk, met mij begaan blijft als haar
dat mogelijk is.
De appelbomen bloeiden en in de schemering die uit de grond scheen op te stijgen,
was het alsof er stuifsneeuw op hun takken lag. Boven de schuur zat de avondster al
uit en verder naar het westen, waar een uur geleden de zon achter de grondlijn was
gaan slapen, vertoonde de hemel een klare vlek, een wak van licht, dat langzaam
door het duister zou ingeslokt worden. Mijn schoonzuster riep ons in huis en een uur
later was het voor haar en mijn broer tijd geworden om naar bed te gaan. Zij sloten
de deur van hun slaapkamer en dat was niet uit vrees voor de bezoekers die zouden
komen. De bedoeling was anders. Zij wilden daarmee te kennen geven dat zij niet
onverwacht te voorschijn zouden komen en zich mengen in een aangelegenheid die
alleen de oudste van de familie aanging.
In de beste kamer stond de tafel gedekt. Er waren belegde broodjes, vruchten,
gebak en koffie. Het licht brandde een beetje geel, wat ouderwets, maar beefde niet
zoals het haardvuur flakkerde dat ik aangestoken had om het gezelliger te maken.
Met het vallen van de avond was het enigszins kil geworden en de muren van het
huis, dat in 1792 gebouwd werd, zweetten de winter uit. Ik was niet ongeduldig, ik
had een boek meegenomen om te lezen, maar geraakte er niet aan. Ik stak de deur
van de kleine logeerkamer open, waar ik geslapen heb tot ik trouwde, en de
herinneringen uit mijn jeugd spraken mij aan, zoals de blaren van bomen en struiken
beginnen te ruisen als de wind opsteekt. Soms slopen mijn kameraden tot aan het
venster dat op de tuin uitgeeft en zij riepen mij, om met hen mee te gaan. Was de
wereld niet een paradijs? Ik mocht er niet langer aan denken, mij geen ontroering
toelaten die mijn hart kon verlammen. Beter dat ik wat afwisse-
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ling zocht. Ik trok de deur van de logeerkamer dicht en besloot buitenshuis wat rond
te lopen.
In onze kinderjaren stond er bij de poort een reusachtige kerseboom en nog zie ik
vader 's avonds na zijn werk op de ladder klimmen, om een mandje kersen te plukken
die hij aan moeder gaf. Zulke geschenken zeiden het al in een tijd dat het geld schaars
was.
Ik zag de lichtjes van Wakken en Maartgem branden, even overbodig op dat late
uur als de sterren aan de hemel, waarvoor ik als kleine jongen steeds bang geweest
ben. ‘Zij zullen je geen kwaad doen’, zei Dolfke Van Acker. En vader nam mij mee
naar buiten en vroeg: ‘Kijk nu eens naar omhoog!’ Ik had mijn handen voor mijn
gezicht gehouden en langzaam opende ik mijn vingers om er tussendoor te kunnen
zien. Het heeft nog enige tijd geduurd alvorens ik mijn gezicht helemaal durfde
ontbloten als de sterren uitzaten en eens dat ik mijn vrees overwonnen had, heb ik
ze leren kennen: de Grote en Kleine Hellewagen met hun kromme dissels, die de
geleerden de Grote en Kleine Beer heten, het Zevengesternte, de Avondster en de
Poolster. De hemel krioelde van de sterren, bijna zoals in september en dat was
volgens mijn vader de schoonste maand van het jaar. Zij helpt om het laatste vuur
van de zomer te doen opbranden en dan gaat zij glimlachend voort, zoals degenen
die weggaan voorgoed, die wij gaarne zien en die ons geen verdriet willen doen.
Vaarwel september! De zwaluwen vertrekken, het roodborstje heeft het Spokenbos
verlaten en komt tot aan de deur om naar binnen te kijken. Ik dacht aan mijn hart en
de waarschuwing van de dokter. Zodra het kwik beneden het nulpunt daalt, zou je
het goede weer moeten volgen. Naar het zuiden van Spanje, ergens waar de zon
schijnt, of naar Algerië, in ieder geval ver van onze noordenwind die de adem afsnijdt
en het bloed doet verstijven.
Maar ik kan niet weg. Als jonge kerel heb ik van de winter gehouden, van regen
en wind, nacht en koude. De Mandel en de Moerdijkbeek traden buiten hun oevers
en de valleien waardoor zij hun bochten slingeren liepen vol water. Het was al zee
wat wij zagen en de zeevogels vlogen boven de vloed, kapseisden op hun lange
vlerken en krijsten tegen elkander op. Soms viel de vorst in nog voor Sint-Elooisdag
en ik heb geweten dat de aarde gesloten bleef tot in het begin van maart. Het vroor
dat de stenen kraakten en toen de zoele lentelucht de grond doordooid had, zagen
wij dat de stam van twee appelbomen opengebarsten was.
Wij zorgden voor veevoeder, hakten met bijlen de betenputten open en kapten
hout van de knotwilgen en in het bos. Ik herinner mij dat het eens zo koud was, dat
wij ons niet konden verwarmen met te werken. Toen wij
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een minuut of vijf bezig waren, moesten wij telkens weer naar een beschutte plaats
lopen, achter een muur, een haag, een boom, die door een vacht van iefteranken
ingeduffeld was. Daar sloegen wij onze armen tegen onze zijden, tot het bloed weer
sneller stroomde en onze handen slap genoeg werden om de stelen van onze bijl of
van ons hapke te omklemmen.
Tegen de avond, tussen donkeren en klaren, konden wij bij stille lucht de patrijzen
naar elkander horen roepen. Een haas haastte zich voorbij en nog altijd weet ik niet
of het uit vrees is dat hij zo vlug wegloopt of omdat hij eeuwig naar gezelschap zoekt
dat bij hem wil blijven. In ieder geval heeft hij het nooit gevonden. De hazen lopen
alleen en zij hebben bovendien koud bloed. Zij kunnen niet vervriezen, wat de wilde
konijnen wel kunnen, maar als een haas hoe licht ook gekwetst wordt, was het slechts
met een enkel zaadje uit een kardoes, zijn bloed zal niet stollen en wegvloeien tot
de laatste druppel. Dan legt hij zich neer als hij niet meer op zijn poten kan staan, in
een akkervoor of onder een braamhul, want ook om te sterven laten zij hem alleen.
Dikwijls als het waaide en regende en ineens vergrauwde het licht tot avond en
nacht, hoorden wij in De Wulfputten een weerwolf huilen. Je moet er niet naar
luisteren, zei Jan Peets, die dertig jaar trimard geweest was. Hij heeft het zichzelf
aangedaan. Eens dat wij ons verlaat hadden en de maan kwam al op langs de kant
van de Lange Wegel, zagen wij aan de rand van het Spokenbos een man met drie
honden te voorschijn komen. Dat was de Verdoemde Jager. Wij dachten eerst dat
hij recht naar ons toekwam, maar hij bleef staan aan de Diepe Dijk. Zijn honden
snauwden en basten alsof zij onraad geroken hadden en hij draaide zich om en ging
al een andere kant voort.
‘Tsjagouw! Tsjagouw!’ hoorden wij hem roepen en wij huiverden omdat het zo
akelig klonk en weerhelmde tegen de bossen, alsof wij onze naaktheid voelden onder
onze winterkleren.
's Anderendaags toen wij opstonden, ik in mijn kamertje daar aan de noordkant
van het huis, en naar buiten keken waar het nog donker was, zagen wij dat het
gesneeuwd had. Het werd klaar over een wereld die dezelfde van gisteren niet meer
was en op het achterhof waren rond de stromijten de sporen van zware schoenen en
hondenpoten te zien. Alle groen was onder wit bedolven en de sneeuw had zich ook
in de oksels van de boomkruinen neergevleid, om het daar een beetje warmer te
hebben. Er lag meer verrassing en verwondering in mijn blik dan weemoed. In mijn
verbeelding nu is er meer weemoed. Is het nog iets voor mij, dat richeltje sneeuw op
de vensterbank en het gezicht van de vriesganzen op hun vlucht naar de zon? Ik
hoorde hen naderen voor ik vader en grootvader kon zien. Nu de voor-
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jaarswind de weg opgedroogd had, liepen zij nevens elkander, toen ik ze zag, twee
beweeglijke en donkere vlekken in de duisternis. Wonderbaar, zei grootmoeder
weleens, dat zij van gestalte zo goed op elkander leken, dat men de een voor de ander
had kunnen nemen. Zij waren niet groot en niet klein, licht noch zwaar, als uit elkander
gesneden en geschikt om hetzelfde werk te doen. Delven, maaien, slijten, pikken, en
vooral nog al het andere overtreffend, vlas en tarwe zaaien. Lijnzaad in de vroege
morgen, voor de wind opstond, met de duim en drie vingers, tarwe op elk uur van
de dag en met de volle hand.
Als knaap heb ik onder het zaaien vader dikwijls het zaaigraan opgegeven. Hij
was nooit ongeduldig, hij had zich al lang met de onvolmaaktheid van de wereld
verzoend en er zich bij neergelegd dat de meeste mensen meer konden met hun mond
dan met hun verstand of hun handen. Grootmoeder vertelde dat grootvader anders
geweest was. Hij had zich op de wereld meer thuis gevoeld, toen het te laat was om
zich als een eend in het water in zijn jeugd onder te dompelen en daar had hij zijn
liefde voor de muziek van overgehouden. De zondagnamiddag, in de tijd dat het
vaker regende dan nu en de droppen in straaltjes langs de bedompte ruiten liepen en
het overal ongezellig en onhuiselijk was, trok hij zich terug in de beste kamer en hij
speelde op zijn viool.
‘Maar vader, waarom doe je dat toch?’ vroeg tante Maria hem eens, ‘als je hier
bij ons in de warme keuken kunt blijven?’
Hij antwoordde met een tegenvraag:
‘Heb je 's nachts nooit de hond horen huilen als hij buiten ligt en niet kan slapen?
De honden huilen naar de sterren en sommige mensen maken muziek.’
Het soort muziek dat hij speelde, zo bedoelde hij het. De stem van een mens die
zijn buik vol had van het leven en als enige uitkomst vergetelheid wilde. Wij groetten
elkander en ik hoefde niet te zeggen hoe blij ik was hen nogeens weer te zien. Drie
generaties nevens elkander, grootvader geboren in 1833, vader in 1872 en ik in 1906.
Wij omspanden meer dan een eeuw. Ik stak de poort achter hen dicht, wat een
gewoontegebaar was en even keken wij om in de richting van de Lange Wegel,
waarlangs zij gekomen waren. Eeuwigheden geleden, zo lijkt het mij nu, gingen wij
gedrieën langs dezelfde weg naar de hoogmis te Wakken. Dat was nog vóór de eerste
wereldoorlog. En na de mis bezochten wij drie of vier herbergen, niet altijd dezelfde,
waar vrienden woonden. In twee plaatsen gingen wij altijd binnen, in Sint-Jozef,
waar Ivo De Coninck als herbergier, bakker, kruidenier en vlaskoopman vier
ambachten verenigde in één persoon, en in De Katte, bij Dees en Liske Acke, waar
het eveneens winkel was en op een ontstellende
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manier naar haring rook en ajuin. Dees verkocht ook fruit in zijn winkel en hij was
het die iedere zomer de krieken kocht op De Elsbos, want wij hadden er veel te veel
voor onszelf en de naaste familie. In de hagen rond het hof stonden drieëntwintig
kerse- en kriekebomen. Zij bloeiden allemaal tegelijk de eerste dagen van mei en
dan scheen de boerderij uit de verte een witte wolk te zijn die op de aarde gevallen
was. Ivo De Coninck had een dochter die Oda heette en ik heb mij eens laten ontvallen
dat zij in mijn ogen, als jongen van acht jaar, een mooi meisje was. Een meisje van
boven de dertig. Later hebben mijn broers zich daarover vrolijk gemaakt en mij
geplaagd met mijn gebrek aan goede smaak.
‘Komt binnen, vader en grootvader.’
In zo'n geval weet je niet goed wie het eerst te noemen. Toch zal mijn vader mij
dichter staan dan mijn grootvader, vermoed ik, hoewel grootmoeder beweerde dat
ik beter op grootvader dan op haar zoon geleek. Zij had niemand op de gehele wereld
liever gezien dan hem. Maar zij zag Ivo weer als ik bezig was met ploegen, verklaarde
zij, en de paarden waren mak en gehoorzaam als wij ze in handen hadden. Wij waren
zo zachtmoedig en toeschietelijk niet als mijn vader.
Zij gingen aan tafel zitten om iets te eten. Eten en slapen, wij waren er weinig aan
verslaafd in de familie, maar wij deden het omdat het niet anders kon. Meester Boddin
van Wakken, die vaders vriend was en ons kende van oudsher, moet eens aan moeder
gezeid hebben dat hij ons moeilijk thuis kon wijzen. Wij hadden te veel van Sparta
om iets te voelen voor Alkibiades en te veel van Athene om Spartanen te zijn.
Germanen, was grootvaders mening, en niet zonder fouten. Zij kwamen vanover de
Rijn, om nieuw land te veroveren, om te mogen werken en zwijgen.
Ik schonk koffie in omdat zij geen bier lustten, tenzij in de hooitijd en de
graanoogst, als hun kelen schor en droog waren van het stof en de asselingen van
hooi en stro. Ik gaf de broodjes door met ham of kaas. Zij aten zwijgend, ook ik
dronk een kop koffie en op een bepaald ogenblik verraste ik vaders blik die mij
gadesloeg. Ik meende in zijn ogen een ontroering te lezen die mij verontrustte. Bijna
op die manier en toch nog anders had hij naar zijn zonen gekeken die bij zijn sterfbed
stonden, die late avond in april, toen wij wisten dat hij zou sterven. Maar ik wilde
het niet geloven en dat was een vorm van zelfzucht. Zei ik niet tot mezelf: Hoe zal
je nog gelukkig kunnen zijn als hij er niet meer is? Kunnen? Bestond er niet nog een
ander hulpwerkwoord van wijze dat durven luidt?
De twee laatste nachten had ik bij hem gewaakt en 's morgens toen het klaar werd,
fietste ik naar mijn werk, naar de school waar ik les moest geven. Daar schreven wij
handelsbrieven in die dagen, hielden spreekoefeningen,
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lazen Een Zwerver verliefd van Van Schendel, een romantisch tegengift voor de geest
van berekenende zakelijkheid die op een handelsschool moet heersen en werkten
tussenin op een hoofdstukje over volkshumor uit een handleiding over taalkunde.
Het kan koud zijn in april en de paaslelies die op hun tijd beginnen bloeien waren,
stonden te huiveren in de oostenwind. Er was geen verwarming meer in het ziekenhuis,
want het was in het derde oorlogsjaar en ik voelde mij verkleumd, hoewel ik een
deken om mijn schouders geplooid had, toen ik na een slapeloze nacht het rolluik
optrok, om het glazen licht van de dag binnen te laten.
Vader zei: ‘Als je het vanavond weer neerlaat, zal ik er niet meer zijn.’
Hij stierf tussen tien en elf uur, volgens ons taalgebruik is dat tussen de avond en
de nacht. Tien uur 's avonds, zeggen wij, en elf uur 's nachts. Enkele dagen te voren,
op Pasen, was hij enige uren beter geweest. De koorts was gezakt en wij hadden,
door onze verlangens verblind, weer hoop gekregen. Mocht hij genezen en naar De
Elsbos terugkeren, om nog tien jaar gelukkig te zijn, eindelijk eens zonder de zorgen
en de kommer waarvan hij nooit bevrijd was geweest! Dat beetje recht is hem
onthouden gebleven en niet meer was er nodig dan de zachte druk van mijn vingeren
om zijn oogleden te sluiten. Hij heeft het licht van de sterren niet meer gezien,
waarover hij eens schertsend gesproken had. Het was nog lang geen zomer met
bloeiende madeliefjes en het vage gezoef van een voorbij vliegende vogelvlucht; hij
is niet doodgegaan zo zacht als een kaars die uitdooft omdat zij opgebrand is en zijn
moeder, Rozalia D'Hondt, is hem niet komen halen.
De deur bleef dicht. Zij had in haar leven uit geen andere ogen gezien. ‘Maurits,’
zou ze gezeid hebben, ‘ik weet wel dat je nooit tijd had om bij mij te komen. Nu ben
ikzelf gekomen, ik zal je de weg tonen, wij zullen samen gaan.’
Wij fietsten naar huis, naar De Elsbos bedoel ik, en wij moesten ons haasten, want
na middernacht mochten wij van de Duitsers op straat niet meer zijn. Moeder kwam
naar buiten, want zij was naar bed niet gegaan, en wij hoefden het haar niet te zeggen.
Want zij weende zodra zij ons zag. Daarna is zij nog drieëntwintig jaar alleen geweest
en zij heeft zich eenzaam gevoeld tot haar hart bezweek, die heldere morgen in
februari, toen het te vroeg om menens te zijn al lente leek, met zonneschijn en
zingende lijsters in de eikebomen en het hazelaarhout rond het huis van mijn broer
in de heuvels van Einsdaele.
‘Hoe gaat het?’ vroeg vader.
‘Met mij? Ik ben dezelfde niet meer, sinds die avond in Lauwe, twee dagen voor
Kerstmis, dat mijn hart mij in de steek gelaten heeft. Ik moest spreken
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over Streuvels en terwijl ik bezig was ben ik ineengezonken. Ik heb gehoopt dat mijn
lichaam nog de kracht zou opbrengen om te genezen en ik ben geen dag weggebleven
van mijn werk. Stel je voor dat ik erop rekende tachtig jaar oud te worden, omdat ik
verlangde nog veel te kunnen schrijven, in de natuur te leven, bloemen en fruit te
kweken, te lezen en te mijmeren. Dat zal er wel niet meer van komen, maar ik zal
trachten voort te doen. Ik ben een beetje bang dat ik ineens zou verlammen, mezelf
niet meer kunnen behelpen en niet meer spreken. Ik vrees dat ik te zwak zou zijn om
niet te huilen en wat zouden zij, van wie verwacht wordt dat zij hun werk zullen
doen, met mij moeten aanvangen?’
‘En Maurits?’ vroeg grootvader.
Maurits is onze oudste zoon, die wij naar mijn vader genoemd hebben. Misschien
zouden wij het nu niet meer doen en liever een moderne naam kiezen. Nu zou ik
meer aan mijn jongen denken en minder aan mijn eigen voorkeur.
‘Hij is nog in Montreal,’ antwoordde ik, ‘maar op het einde van juni komt hij
terug. Hij heeft altijd geschreven dat hij het goed maakte in Canada en dat stelde ons
gerust. In zijn laatste brief bekent hij nochtans dat hij bijna geen heimwee meer heeft.
Vroeger heeft hij met geen woord daarover geklaagd, maar hoe zijn de Vlamingen?
Zij voelen zich nergens goed dan thuis. En dan nog!’
‘Hij was twee jaar oud toen ik stierf’, zei vader. ‘Zou hij zich mij nog kunnen
herinneren? Ik zie hem nog: hij had zwart haar en donkere ogen.’
‘Jouw haar, jouw ogen, vader.’
Zich zijn grootvader nog herinneren? Ik begreep door welke bekommernis die
vraag was ingegeven. Als jij er niet meer bent, is het met hem dat wij een volgende
afspraak zullen hebben.
Toen zij gedaan hadden met eten, zijn wij nog een hele tijd blijven zitten, nevens
elkander, met onze gezichten naar het haardvuur gebogen. Spreken was ongewenst
aangezien wij van elkander wisten wat wij dachten. Over hun wereld zouden zij niets
loslaten, over de mijne waren wij uitgepraat. Het meest eigene in ons, het laatste, dat
enig is en zal blijven hoeveel mensen er ook geboren worden, zou toch onuitsprekelijk
blijven. Klap erover acht dagen lang en het zal niet anders zijn dan rond de pot
draaien. Grootmoeder Rozalia vertelde dat zij zich in het begin na haar huwelijk
dikwijls onwennig gevoeld had. In de winter, omdat zij in verwachting was, verlangde
zij vroeg te gaan slapen. Maar Ivo en zijn vader, die Sebastiaan heette, schenen geen
haast te hebben. Zij hadden geen behoefte aan slaap en evenmin aan
mededeelzaamheid. Zij zaten aan weerskanten van de tafel te lezen en zij hadden
geen aandacht voor haar, zodat zij zich
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misdaan gevoelde. Op zeker ogenblik deden zij hun boeken dicht en nog deden zij
hun mond niet open. Waaraan denken zij nu? vroeg zij zich af. Het vuur brandde
zonder geluid en wij konden de tijd niet tegenhouden. Het ogenblik naderde waarop
vader en grootvader op zouden staan om te vertrekken. Zo weten de reigers als
september in het land gekomen is dat zij hun wegen moeten korten, willen ze niet
door de winter ingehaald worden en zij vliegen weg naar het zuiden. Maar ze zijn
altijd ten minste met een koppel en gewoonlijk met een hele nest samen.
Het wordt vroeg klaar in die heldere nachten rond Pinksteren en zij mochten zich
niet laten verrassen door de dageraad. Ieder jaar weer woog het op ons als een kruis,
dat er een van ons het eerst moest opstaan. Grootvader nam dan de
verantwoordelijkheid op zich, omdat hij de oudste was en niettemin geloof ik dat hij
het was die het liefst zou gebleven zijn. Weldra zou het zover komen dat ik het niet
meer was die onze doden mocht ontvangen en meteen zou grootvader het recht
verliezen op zijn jaarlijks bezoek. Mijn zonen hebben hem nooit in levenden lijve
gezien; als zij hem kennen is het alleen van horen zeggen. Het zou mijn beurt zijn
om mee te komen, samen met vader, zolang er nog iemand van ons bloed zou leven
die aan ons herinneringen had.
‘Wij moeten er een gedacht van maken’, zei Ivo.
Vader schoof zijn glas achteruit, dat hij maar half uitgedronken had.
‘Ja jongen’, zei hij.
Waarschijnlijk dat voor anderen zo'n manier om alles uit te drukken wat hem
vervulde geen betekenis zou hebben. Welke inhoud konden zij uit twee versleten
woorden halen? Maar ik begreep hem volkomen, want ik ben zijn eerstgeborene en
bijna veertig jaar lang heeft hij van mij gehouden en zodra ik mij aan hem kon
hechten, heb ik dat gedaan. Voor hij gestorven was heb ik beseft dat ik mij aan hem
gevoed en gesterkt had en dat hij het was die mij getoond heeft hoe ik moest leven
om tenminste in mijn eigen ogen waardig te blijven als de zinloosheid van het bestaan
tot mij was doorgedrongen.
Hij verlangde dat ik hem zou overleven. De oude boom viel als de jonge hem had
overgroeid. Toen vader dood en begraven was, ben ik acht maanden lang geen mens
geweest en mijn vrouw zei, als je blijft treuren doe je ons allen onrecht aan. De
levenden, het heden en de toekomst. Het was december geworden en in de late,
donkere avond ben ik gaan wandelen langs de eenzame paden, waar ik aan de lente,
de zomer en herfst voorbijgelopen was met verblinde ogen. Uit de hemel die de
gehele dag als een grauw tentzeil boven de wereld gesloten bleef, begon er sneeuw
te vallen. Weldra dwarrelden de vlokken dichter en was er nergens iets anders meer
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dan witte verlatenheid. Toen heb ik nogeens gehuild om de vele verdrietelijkheden
die ik niet wil noemen, omdat ik maar was wie ik was, om vader en om ons aller lot,
omdat God niet bij mij kwam om een eindje weegs met mij op te lopen en te zeggen
dat het geen zin had te vrezen dat alles zinloos zou zijn.
‘Ja jongen’, zei vader.
Wij weten het wel en wij zullen elkander niet bedriegen. Er komt een ogenblik
dat wij geroepen worden. Zo riep moeder ons toen wij kinderen waren en rond de
schelven of op het achterhof speelden. Wij hadden er nog niet op geschaft dat het
avond was, tijd om te gaan eten, tijd om te slapen. Wij lieten boog en pijlen achter.
Leg het maar uit je handen, nu voorgoed, waarmede je bezig bent. Het zal toch
onvoltooid blijven, al wat er is. Zij zullen je roepen aan de overkant. Je mag niet
huilen als je in huis gaat om je handen te wassen en je kleren wat op te schikken,
want daar zou je ze allemaal en mij nog het meest verdriet mee aandoen. Het kan
maar ééns gebeuren en het is dus geen verloren werk.
Wij waren opgestaan en gingen achter elkander naar buiten. Er was geen ander
geluid in huis dan hetgene wijzelf maakten, hoewel wij konden vermoeden dat er
niemand sliep en alle muren luisterden. De waakhond lag zijn keten ten einde
getrokken buiten zijn hok en kwispelstraartte. Hij herkende zijn volk. Wij spraken
hem niet aan, maar het beest zal wel aangevoeld hebben dat wij het genegen waren.
Hondenliefhebbers zijn wij nooit geweest, niet omdat wij iets tegen de honden hadden,
wel integendeel, maar de hondenliefhebbers bevielen ons niet. Zij liepen met een
hondje dat zij vetgemest en een frakje aangetrokken hadden; zij zaten ermee aan
tafel, lieten een hond op hun schoot zitten en gingen ermee slapen. De beesten
vertroetelen is ze kleineren. Wij hielden het met paarden en koeien, of als het honden
moesten zijn met schapers- en jachthonden, want zij staan nog het dichtst bij de
wolven.
Zoals vorige jaren deed ik vader en grootvader, Maurits en Ivo uitgeleide langs
de Lange Wegel. Wij liepen langs de Haaihoek en aan de Eekbos zag ik grootvader
glimlachen. Ik vermoedde waaraan hij dacht en omdat hij besefte dat ik hem verstond,
keken wij eens naar elkander. Hij was tien jaar oud, zijn broer Ferdinand die vroeg
zou sterven twee jaar ouder, en op een dag in het voorjaar toen het blad al begon uit
te lopen, zaten er houtdieven in het bos. Zij maakten zoveel gerucht dat het te horen
was tot op het hof en het kon niet anders, of de grootvader van Ivo en Ferdinand, die
Karel heette, moest zich daaraan ergeren. Die Karel was heel zijn leven een beslist
man en een bevelhebber geweest, zodanig dat zijn vrouw Marjanne De Meulemeester,
die nochtans de dochter van een burge-
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meester van Vijve was, en zich erop voorstond, nooit weg gekund had met hem.
Karel ging in huis, nam twee schelmesjes, die gediend hadden om plantaardappels
door te snijden, brak er de punten af en gaf ze aan zijn kleinzonen.
‘Loopt naar de Eekbos,’ beval hij, ‘en steekt ze de darmen uit hun balg.’
Wij vervolgden onze wegen. Het manelicht lag uitgestort op het koren, dat weldra
in de aar zou schieten. Als een reusachtige hekel stond het daar, met zijn pinnen
rechtop, maar morgen in de zonneschijn zouden zijn halmen wiegelen als het water
waar de wind langs scheert. Wij sloegen linksaf aan De Drie Koningen, de Tieltse
Molenweg op. Rechts van ons lagen de Mandelmeersen in de diepte en de rivier,
waar ze haar bochten naar ons toewendde, glimmerde als een stalen plaat waar
kaarslicht op trilt. Links hief het land zich op, vol zomerse groeizaamheid, en waar
een vlasgaard stond, leek die akker een wit dennekleed, zo teder groen tegen de
donkere vakken waarop haver afwisselde met aardappelen. Een korenmus zat te
neuriën, ergens op een distelstaal en dat voorspelde regen binnen de drie dagen.
Wij liepen voorbij aan de Leegte, een stuk moeras in het natte jaargetijde, omdat
het ondergrondse water van het hoog gelegen land erover vloeit. Maar in de zomer
was het een ongerepte wildernis vol biezen, zegge, lis en riet. In de grote vakantie,
toen de aardappelen gerooid werden op de Tweebunder, reed grootvader met het
derde paard, om tijdig de aardappelen weg te krijgen. Vader en hij, zij hebben ons
nooit iets verboden. Wij mochten alles doen en laten wat wij wilden en zo zijn wij
groot geworden. ‘Als zij hun verstand hebben zullen zij zichzelf opvoeden,’ zei Ivo,
‘en als zij het niet hebben, komt het toch overeen uit als wij iets zeggen of niet.’
Zo hebben wij geen ander leermeester gehad dan het leven. Nu ik oud ben weet
ik dat hij ons gaarne ziet, maar niets toegeeft. Liefde genoeg, maar geen genade.
Grootvader nam ons mee met de kar naar de Tweebunder en aan de Leegte gekomen
hadden wij niets liever dan dat hij ons daar in de diepte afstortte. Hij had geen tijd
te verliezen, maar hij voorzag dat wij bijna alles zouden vergeten van de koude drukte
die op ons wachtte, ze allemaal vergeten die ons benijd, veracht, gehaat en gelukkig
ook gevreesd hadden, maar dat wij hen in geen tien eeuwigheden zouden vergeten
die wij bemind en bewonderd hebben, en daarvoor had hij vijf minuten over. Hij
keerde de kar met de achterkant naar de Leegte, trok de spil uit de snak en goot ons
af in de diepte, waar wij ons hals over kop verder lieten rollen tot tegen het water.
Zij mogen mij alles afpakken, mij naakt wegjagen uit mijn huis en ik zal mijn
herinneringen meehebben. Ze zijn niet te krijgen, ze zijn niet te koop, evenmin als
mijn bloed. Het water van de Mandel rook
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naar kallemoes. Niets beter dan kallemoes kauwen om een zuivere mond te hebben
en een sterke borst. Ademhalen, lopen, zwemmen, springen, een hapke slingeren
naar een schuurpaal van vijf stappen ver, zodat het erin gebeten zat en wij aan de
steel moesten wringen om het eruit te krijgen.
Wij hadden de Leegte achter ons gelaten en grootvader vertraagde zijn stap als
iemand die moe en buiten adem is.
‘Er is iets waaraan ik gedacht heb,’ zei hij en hij richtte zich in het bijzonder tot
mij. ‘Je bent nog te jong en er niet op voorbereid.’
Hij voegde er niet aan toe ‘om te sterven’, maar ik begreep hem volkomen. ‘Je
zou nog willen werken, versta ik, een beetje mijmeren en met jezelf in het reine
komen. Je hebt je veel te veel aangetrokken om te doen wat je had willen doen. Als
je nu opgeroepen wordt, zal je het gevoel hebben dat je onrecht wordt aangedaan en
dat is geen gesteltenis om naar de eeuwigheid af te reizen. Ik heb een beter voorstel.
Ik zal vragen dat ze je nog tien jaar laten leven en ik zal ginds blijven waar ik ben
en niet meer weerkeren. Zij zullen daar wel mee akkoord gaan.’
‘Dat aanvaard ik niet,’ zei ik.
‘Je moet het aanvaarden’, hernam hij. ‘Het kan toch niet redelijker zijn. Ik heb
mijn deel gehad, achtentachtig jaar leven en dan nog een halve eeuw ieder jaar dat
nachtelijk wederzien. Ik zou mij schamen als ik nu mijn zin niet zou doorzetten.’
Ik keek naar vader en vader knikte mij toe.
‘Wat anders kan ik nog voor je doen?’ vroeg grootvader Ivo. ‘Grootmoeder en al
de anderen ginds zullen zeggen dat ik wel gedaan heb.’
Zo gezeid, zo gedaan. Wij hebben van elkander afscheid genomen, waar wij het
ieder jaar plachten te doen, op de plaats waar de Hollebeek onder de Tieltse Molenweg
loopt. Dat is dicht bij de Nieuwbrug en rechts ligt het Meibos. Het daalt in terrassen
naar de Mandel af. Op die plaats maakt de rivier een elleboog vormt zij een verbreding
Er lagen eeuwenoude boomstammen in het slib tegen de oever aangespoeld, wilgen
scheef als oude wijven bogen hun kop naar het water en in de tronken woonden
waterhoentjes en een wilde eend. Dit was het paradijs waar wij, arme jongens en
gezworen kameraden die wij waren, leefden zoals de natuur, zonder schaduwen,
zonder heimwee, en ons roekeloos en vrij in het water stortten. Ik bleef staan zo lang
ik hen kon zien, dat was iets langer dan ik hun stappen hoorde. Op de uiterste grens
van de zichtbaarheid, waar hun gestalten met de melkwitte schemering versmolten,
keerden zij zich, en ook dat was door de gewoonte geheiligd, nog eenmaal om. Zij
waren altijd even groot geweest. Nu zou ik ze uit elkander niet meer kunnen herkennen
hebben, had ik niet geweten wie de ene of de andere was. Zij staken nog eens hun
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hand omhoog en ik groette op dezelfde manier.
Nog enige tijd bleef ik staan, tot ik vermoedde dat zij over de brug waren, in
Overmandel, aan de andere kant. Ik keerde mij om, om de terugweg aan te vatten.
Nu had ik het oosten aan mijn linkerkant en het docht mij dat de hemel begon te
klaren boven het Meibos. Toen ik aan De Drie Koningen kwam, steeg een leeuwerik
op, een van de laatste die de sproeistoffen overleefd hebben. Zien kon ik hem niet,
maar ik hoorde hem tierelieren, zoals het leven zingt, 's morgens als de zon opgaat.
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Daniel van Ryssel / Namiddagen in de herfst
1.
deze namiddag in de herfst
zo stil of niets gebeurt
schikt god tot eeuwigheid
de anjelieren op tafel
twee kinderschoentjes
en een roze kleurpotlood
zo stil of niets gebeurt
deze namiddag in de herfst

2.
de tuin ligt omgespit
tot een vergroot negatief
waarop de zomer vol verhalen
tot een herinnering is verstild
ik rol de touwen van de schommel op
en zusje zit zwijgend gehurkt
naar een worm te kijken
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Gerard Walschap / Op de zolder
Essay
Op de zolder bleven, op mysterieuze wijze, twee grote, de pen van een
objectenbeschrijvende Robbe-Grillet ten volle waardige, valiezen achter. Op de
deksellip van het grootste werd lang geleden een schoolschriftetiket geplakt, waarop
nog duidelijk staat te lezen: ‘Mr Paul Segers, ministre d'état, chaussée de Malines,
Anvers’. In het valies, dat ruim een meter meet, op vijftig centimeter breed en dertig
diep, ligt de complete vestimentaire uitrusting van een officier des Belgischen legers:
kepi, twee paar vervaarlijke schoenen, een gamelle, enkele militaire hemden, dito
uniform, kousen, neusdoeken en ten slotte de beroemde zak waarin de krijgsman
datgene wat hij van zijn uitrusting niet heeft kunnen aantrekken, kan opbergen, op
zijn rug dragen en als zitkussen gebruiken in stations, tijdens het wachten op de trein
die hem, afgezwaaid, wederom van zijn lig- naar zijn woonplaats zal voeren.
In het tweede valies dat, eveneens nog groot, maar toch kleiner is, namelijk tachtig
op veertig en twintig diep, liggen, netjes op vijf stapels naast elkaar, al de zich in
goede staat van onderhoud bevindende leerboeken, welke een niet nader te
identificieren zorgzame leerling der Grieks-Latijnse humaniora van het O.L.
Vrouwcollege te Antwerpen, na ze zes jaar lang om de beurt met vrucht te hebben
gebruikt, niet heeft kunnen verlappen aan een jongere lotgenoot. Er is een
bevreemdend boek bij dat ik noch ken, noch kan onderbrengen in de nochtans zeer
gevarieerde lijst van een humanioraprogram: De steltlopers van België. Het is
helemaal niet wat ik vermoedde of duchtte, het is, gewoon en zeer rechtschapen weg,
een wetenschappelijk werk over al de op hoge poten lopende vogels die zich honkvast
of als trekkers, definitief of tijdelijk vestigen in ons vaderland.
Ik neem nog een tweede boek in handen dat niet behoort tot de boekenschat van
een humanist, tenzij deze zich, na het secundaire te hebben volbracht, tot het
priesterschap geroepen zou hebben gevoeld. Het noemt zichzelf Cursus philosophiae
ad usum seminariorum door een Charles Boyer, die niet de Franse veramerikaanste
filmspeler zal geweest zijn, maar integendeel ‘Carolus Boyer S.J. in pontificia
universitate gregoriana professor et pontificiae academiae romanae is. Thomae
aquinatis socius a secretis’. Van genoemde cursus is dit het volumen primum dat
bevat een algemene inleiding,
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een logica, een inleiding tot de metafysiek, een cosmologie en een psychologie van
het vegetatieve, dit alles op 560 blz. uitgegeven door Desclée De Brouwer op reeds
49.000 exemplaren.
Voor mij is het een blijde verrassing dat ik het keukenlatijn van rector Boyer na
volle vijftig jaar nog vlot kan lezen en zijn cursus zeker niet langer dan een maand
zou moeten volgen om in die schone taal uitleg te vragen en objecties te maken. Mijn
geheugen is dus nog goed voor het verre verleden.
Al bladerend word ik vanher nieuwsgierig naar de tien, volgens Kant negen
predicamenten, naar het de eeuwen door zo hartstochtelijk omstreden onderscheid
of verschil tussen ens en essentia, naar de diepborende vragen of een lichaam intrinsiek
ergens moet zijn, of twee lichamen zich op dezelfde plaats kunnen bevinden en één
enkel lichaam op twee plaatsen te gelijk. Ik leg dat boek terzijde om het mee te
nemen.
Ik houd de andere boeken een voor een in handen, diep nadenkend, alsmaar dieper
verzinkend in herinneringen, mij steeds minder bewust van de stapel romans à lire
ou à proscrire die mij wacht en ik weet ten slotte zelf niet precies waarom ik meeneem:
C. Julius Caesar, De Gallische oorlog, boek I en II, in het Nederlands vertaald door
R. De Pauw en A. Clerckx, uitg. De Standaard, en Xenophon, Anabasis, boek I,
zelfde vertalers, zelfde uitgever. Op elk van deze twee wereldberoemde werken heb
ik met duizenden anderen in West-Europa, minstens een jaar lang haast elke dag
gezwoegd en nooit heb ik er één enkele regel meer van gelezen dan die we schriftelijk
of mondeling moesten vertalen. Het waren voor ons helemaal niet de merkwaardige
cultuurhistorische werken die de intellectueel geacht wordt te moeten kennen. Wij
beschouwden ze gewoon als bundels taaloefeningen. De feiten er in verhaald
interesseerden ons zeer weinig of, om het juister te zeggen, absoluut niet. Was het
jaar van een auteur om, dan mocht deze heer Caesar of Xenophon zijn, Vergilius of
Homeros, wij verkochten zijn boek tegen de halve prijs, als we het nieuw en aan een
vierde van de prijs als we het tegen halve hadden gekocht. Bleven we er mee zitten,
dan lag het ergens te rijden, luid uitschreeuwend onze cultuurloze onverschilligheid
voor de eeuwige meesterwerken.
Ieder van ons had zijn allerindividueelste vertaaltechniek. Zodra ik de opdracht
van de avond kende, overliep ik de tekst zo vlug mogelijk in alle richtingen, tot ik
wist waar het over ging en vooral waar de grammaticale en lexicografische wolfijzers
en schietgeweren zaten. Ik heb steeds versmaad met makkers of meerderen over deze
hinderlagen te delibereren. 's Avonds in de studiezaal waren mijn eerste indrukken
bezonken, ik had veel geraden en vermoed, wist wat ik ging maken en het ineenpassen
van een nauwkeu-
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rige, mooie vertaling gaf telkens hetzelfde genot van volmaakt inlegwerk, het genot
van iets goed te doen, iets niet te kunnen loslaten zolang niet rekening was gehouden
met elk woord, elke naamval en verbuiging.
Gelijk bij de surrealisten viooltjes opschieten uit een plankenvloer, zo klonken uit
de dode taal na tweeduizend jaar nog hedendaagse, bloedwarme, menselijke tonen
op, bijvoorbeeld de verklaringen van Caesar dat het niet zijn gewoonte was
bondgenoten in de steek te laten en dat de redding van gijzelaar C. Valerius Procillus,
‘de meest achtenswaardige man uit de Gallische provincie’, hem evenveel vreugde
schonk als geheel zijn overwinning op de Belgen.
In het eerste boek van de Anabasis kon ik de rede van Clearchos tot zijn soldaten
die hem niet meer wilden volgen, nooit lezen zonder een krop in de keel. ‘Toen hij
ten slotte inzag dat hij zijn manschappen toch niet zou kunnen dwingen verder te
gaan, riep hij hen in een vergadering samen. Eerst stond hij geruime tijd te wenen
en de soldaten die zulks zagen waren verbaasd en zwegen. Daarop sprak hij ongeveer
in dezer voege. En dit is de kern van die rede: “Daar gij mij niet wilt vergezellen,
moet ik, ofwel u verraden, en van Cyrus” vriendschap genieten, ofwel mij lafhartig
tegenover hem betonen en bij u blijven. Of ik rechtvaardig handelen zal weet ik niet,
doch ik zal in alle geval aan u de voorkeur geven en met u doorstaan wat dient
doorstaan. Nooit zal men kunnen zeggen dat ik, toen ik de Grieken in het land der
Aziaten voerde, de Grieken verraden en de vriendschap der Aziaten verkozen heb.
Ik zal u volgen, daar gij toch niet naar mij luisteren wilt, en alles verdragen wat moet
verdragen worden, omdat gij voor mij zowel mijn vaderland als mijn vrienden en
mijn strijdmakkers zijt.’
Bij Xenophon ging ik eerst na of er dikwijls dagmarsen, parasangen en plethren
voorkwamen in de karweitekst. Men moest weten dat een parasang een uur gaans
bedroeg en dat het leger in de vlakte dus in een parasang een veel grotere afstand
aflegde dan in de hoge bergen, zodat het nu eens in twee dagmarsen tien parasangen,
daarna twaalf en dan in drie dagmarsen dertig parasangen deed, maar als men dat
eenmaal wist, waren dagmarsen, parasangen en plethren betrouwbare termen waar
men zich aan vasthouden kon om met goed geluk de volzin over te steken.
Gelijk jagers en vissers een eigen Latijn spreken, zo spraken wij er een vol
hagiografische legenden, gewijd aan nog levende, in politiek, financiën of
administratie geslaagde figuren, die de Eclogen, de Ilias en al de andere klassieke
werken waar wij op zwoegden, zuiver voor hun plezier en zo vlot als wij Conscience
en Snieders, lazen in de oorspronkelijke tekst. Ik heb in mijn leven twee van deze
genieën ontmoet. Beiden hebben het wonderverhaal bevestigd, wat zeg ik, langs hun
neus weg aangedikt, maar geen
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enkel heeft in mijn aanwezigheid een van zijn mirakelen herdaan. Zelf heb ik
keukenlatijn gesproken, vlot wanneer ik niet veel zeggen moest en nog vlotter wanneer
ik een positieve zin uit het leerboek in vragende vorm kon herhalen, bijvoorbeeld
‘Jezus filius Dei est’ omzetten in: ‘Num Jezus sit filius Dei?’ Met al deze beperkte
bespraaktheid echter heb ik steeds tot de sterfelijke doorsnee behoord, die van sexta
tot rhetorica alle vertalingen uit of in het Grieks of Latijn moeilijk vond. Nooit heb
ik van een klassiek auteur voor de vuist en zuiver voor mijn plezier méér kunnen
lezen dan de fragmenten die we eerst hadden moeten vertalen en daarna van buiten
leren. Tijdens de zes klassieke jaren studerend met de leerlingen van elf jaargangen,
heb ik niet de eer gehad de tijdgenoot te zijn van een genie.
Zo dichte, denke en doe 'k en opeens komt mijn belangstelling voor Caesar en
Xenophon mij verklaarbaar voor. Onlangs had ik mij te meten met junior. Onverlaten
hadden mij bij hem met aandrang aanbevolen als een soort wegenhulp in alle
latinistennood. Waarschijnlijk had ik hun al eens verzekerd dat ik in mijn jonge tijd
de Eclogen en de Ilias in het Latijn en het Grieks voor de vuist las voor mijn plezier.
Aanvankelijk had ik de indruk dat junior zich aan mij vastklampte als aan de laatste
strohalm, maar spoedig verminderde hij zijn medewerking en trok tot mijn
verwondering al mijn suggesties uiterst koel en sceptisch in twijfel. Hij wees er mij
op dat er niet adjuvat stond, maar adjuvet, niet crescet, maar crescat. Correspondeerde
volgens mij het eerste woord door zijn nominatiefvorm met het laatste woord van
de volzin, hoe verklaarde ik dan de evidente ablatiefvorm van het voorlaatste woord?
Met welk grammaticaal recht bracht ik deze drie accusatieven hier in verband met
dat intransitief werkwoord daar? Aldus bestendig door hem bestookt en de voet dwars
gezet, vocht ik mij door de volzinnen heen en opeens greep mij weer het zo bekende
schoonheidsgevoel aan, dat volgens de technici evengoed van een nuchter-zakelijke
machine als van een gedicht of schilderij kan uitgaan en dat ik zo dikwijls danken
mocht aan een dorre tekst uit de dode talen. En ik begon te liegen in zulke mate dat
ik het onmiddellijk heb moeten terugtrekken als zijnde gezegd bij manier van spreken.
Ik zeide junior met mijn warmste stem hoe graag ik heel mijn leven, als leraar van
jongens zoals hij, Grieks en Latijn zou vertaald hebben in de klas. Ik kon hem
triomfant met diepe zelfvoldoening dwars door de ogen in de ziel kijken en daar zag
ik dat hij met de vertaling klaar was geweest toen hij mijn hulp inriep en slechts had
willen weten hoeveel tijd ik er op zetten zou. En ik was niet boos op hem. Het was
heerlijk geweest nog eens geestelijk te turnen zoals in mijn jeugd.
Er valt ongetwijfeld wat te zeggen voor de in Amerika bepleite methode van
klassieke studie, die de auteurs in hun geheel leest zonder ze te vertalen
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en er zich linguïstisch in te verdiepen. Als schrijver van ‘Salut en merci’ kan ik
moeilijk verdacht worden van greco-latijnse dweepzucht. Shakespeare kende die
talen niet, Vondel had zijn beste werk geschreven toen hij ze begon te leren. Geniale
mensen, grote culturen kenden ze niet. Niemand weet waarom ze zes jaar lang moeten
bestudeerd worden door jongens die daarna tot op pensioenleeftijd postzegels zullen
verkopen achter een loket. Waren ze werkelijk onmisbaar, hoe konden dan zoveel
onderwijzers cultureel uitblinken en zovelen met een lagere-schooldiploma magnaat
worden in handel of nijverheid, volksleider, minister, staatshoofd? Allen hebben wij
gevoeld dat vele van de zes uren Latijnse en twee uren Griekse ‘thèmes et versions’
dienst deden zoals de slaapuurtjes in de peuter- en kleuterscholen, om ons stil te
houden en dat de teksten niet gekozen waren om ons een beeld te geven van de
klassieke letteren, maar van wat jonge christenen daar volgens scrupuleuze opvoeders
mochten van lezen. Intussen vroegen nieuwe wetenschappen meer plaats en aandacht
in het secundair program en kregen ze niet. Ondanks al dit relativeren van de twee
talen en hun analytische vertaling komt het Amerikaanse ontwerp mij voor als een
systeem om de Chinese auteurs te lezen zonder Chinees te kennen, hetgeen iets heel
anders is en ik zou voor niets ter wereld willen missen wat mij werd bijgebracht door
dagelijks intens te worstelen met twintig regels Grieks of Latijn. Elke para-com
mando, zes jaar lang getraind door Cajus Julius Caesar, Cornelius Tacitus, Xenophon,
Homeros en hun grammatici, herkent van ver de vulgaire piot die alles zo maar door
en achter elkaar schrijft.
Wanneer in Candid senator Pococurante, door wiens mond, volgens Flaubert,
Voltaire zelf spreekt, zijn bezoeker Candide heeft bekend dat zijn twee bevallige
dienstmeisjes hem beginnen te vervelen en dat de schilderkunst van zelfs Rafaël hem
niets meer zegt, omdat er geen doek bestaat dat hem de indruk geeft de natuur zelf
te zien, breekt hij ook Homeros af, de vader der dichteren altegader.
‘On me fit accroire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant. Mais cette répétition
continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour
ne rien faire de décisif, cette Hélène, qui est le sujet de la gueurre et qui à peine est
une actrice de la pièce, cette Troye qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela
me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils
s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que
le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque,
comme un monument de l'antiquité, et comme ces médailles rouillées que ne peuvent
être de commerce.’
Het eerste, vierde en zesde boek van de Aeneas van Vergilius vindt Pococu-
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rante zeer goed, maar hij leest toch liever ‘le Tasse et les contes à dormir debout de
l'Arioste’.
Men kan dus van een taal houden en niet van haar schrijvers, van schrijvers houden
en hun taal niet kennen. Zo is het belangrijker Ibsen te lezen dan Noors te leren en
belangrijker goed Latijn en Grieks te kennen dan al hun auteurs te lezen, al behoren
daar Homeros en Sophocles toe. De reden daarvan is niet dat die talen moeilijk zijn,
talloze andere talen zijn moeilijker. Vormend is zeker de ontleding van volzinnen,
waarvan elk woord haast op elke plaats kan staan, hoe verder van zijn correlaat hoe
sierlijker, terwijl zijn verbuigings- of vervoegingsuitgang zijn betekenis en
concordantie wijzigt. De diepere reden echter is dat die talen de denk- en zijnswijze
weergeven die ons geleidelijk meer werden ingeboren en waar onze Indo-europese
talen, wetenschappen, kunsten, letteren, wetten en leefwijze van doordesemd zijn.
Talen nog moeilijker dan Latijn en Grieks en dus nog geschikter voor
verstandsvorming, maar vreemd aan onze cultuur, kunnen daarom Latijn en Grieks
niet vervangen. Met zulke talen hebben lang vóór ons Egypte, India, China, Mexico
en Peru verstommende beschavingen opgebouwd, doch met elementen die ons vreemd
zijn.
Het is een greco-latijn niet mogelijk de dingen voor te stellen in veertig duizend
tekeningen in plaats van 26 letters, niet mogelijk de dieren te classifiëren volgens
hun behaarde, geschubde of bepluimde huid, niet mogelijk buizen te boren in porfier,
cirkels te tekenen, rotsblokken te vervoeren op rollende boomstammen en daar niet
bij op het idee te komen van het wiel, niet mogelijk het schrijven en lezen te verbieden
aan het gewone volk, niet mogelijk elke dag de zon te doen opgaan door middel van
mensenoffers, niet mogelijk een piramide te bouwen voor een paar lijken, niet
mogelijk op een bepaald cultureel peil duizend jaar te blijven stilstaan.
Wat ons in staat heeft gesteld in minder dan de vijf honderd jaren der tweede helft
van ons derde millenium de eerste beschaving op te bouwen die universeel is en niet
meer kan verloren gaan, een beschaving met het uniek driedubbel kenmerk van zin
voor objectieve waarheid, zin voor persoonlijke verantwoordelijkheid en zin voor
vrijheid, een beschaving die ontdekte dat alleen experimenteel onderzoek beletten
kan dat ze stilvalt en van binnen verrot, een beschaving die de rechten van de mens
proclameert en haar voornaamste zorgen besteedt aan haar zwaksten, dat alles zit
wel niet in elk werk van elk klassiek auteur, maar het zit in de talen waarin elk van
die werken werd geschreven door Aischulos, Plato, Socrates, Pericles, de Stagiriet,
Vergilius, en Lucretius, de dichter van ‘De natura rerum’.
Ik ontwikkel deze rijke en zo aangename zelfverheerlijking nu maar niet verder,
omdat ik ze uit duizend boeken kan overschrijven en dit, om met
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Caesar te spreken, niet mijn gewoonte is.
Een mijner verre kennissen, die had opgemerkt dat politici van tweede rang met
een dozijn citaten en boektitels een leven lang weten door te gaan voor
hooggecultiveerd, pakte op zijn beurt uit met een uitgesproken voorliefde voor
Latijnse en Griekse auteurs, alhoewel hij in die talen na het middelbaar slechts was
bijgestoomd om een niet eens academisch graadje te behalen. Niet vermoedend dat
zelfs de besten uit de humaniora slechts fragmenten en geen auteur en nog minder
mythologie kennen, liet hij horen dat hij dagelijks de Grieken las en met al hun goden
en godinnen omging. Zoals meisjes te loven zijn die zich met een katoentje en een
kantje smaakvol weten te kleden, zijn jongens te bewonderen die met weinig van
zichzelf iets kunnen maken, maar ingewijden lopen er niet in.
Al beloven moderne taalscholen om het even wie om het even welke taal in een
maand te leren lezen, schrijven en spreken en al zou een bisschop te Rome zijn
uitgestapt, vlot Italiaans sprekend dat hij in de trein van Namen naar de heilige stad
zichzelf had geleerd, ik betwijfel of zulks mogelijk is met Latijn of Grieks, tenzij het
basis-Latijn zou zijn, dat lijk een roskam over ontvild vlees strijkt, zoals dat van het
Mortselse maandbladje ‘Band’, zojuist verschenen: ‘Humanum sum, nihil humanum
a me alienum puto’. Wat ik echter nooit ofte nimmer zal betwijfelen is dat onze
studerende jeugd vandaag een ander aspect zou bieden indien Latijn en Grieks in
alle hogere middelbare scholen verplichte vakken waren gebleven. En die scholen
verplichte voorbereiding tot elke hogeschool.
Lichtelijk beschaamd omdat ik zo weinig over hem wist en van de hand Gods
geslagen door het grootmenselijke van zijn figuur, las ik vóór enkele jaren in
driedubbele pocket, een streng wetenschappelijke biografie van Caesar. Ik stond dan
ook niet weinig verbaasd toen de twee eerste boeken van ‘De Oorlog in Gallië’ mij
nog allerlei te leren hadden dat niet in de biografie stond.
Eerst en vooral, but not least en vergeef mij de ijdele opmerking, dat deze grote
generaal mij, onbewust naar ik voor hem hoop, heeft geplagieerd. Hij geeft de
woorden van derden, onderhandelaars en anderen, nooit weer in rechtstreekse
redevorm, hij resumeert ze zakelijk. Hij vat zelfs zijn eigen woorden samen in de
derde persoon: ‘Caesar zeide hun dat...’ Toen ik mij als jong romanschrijver met
dezelfde indirecte, samenvattende rede behielp, in de overtuiging dat er reeds veel
te veel wordt geschreven en dat een modern auteur het niet kort genoeg kan maken,
werd dat als een stilistische innovatie van mij geprezen door critici die Caesar
waarschijnlijk, zoals ik, vertaald maar niet gelezen hadden.
Vergeleken met de paleontologen die maar één tand nodig hebben om nauw-
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keurig en met zekerheid het uitgestorven diersoort te beschrijven dat hem honderd
miljoen jaar geleden in de mond had, hebben de historici maar weinig opgemaakt
uit Caesars oorlogsdagboeken, bijvoorbeeld over de tuisers en bierzuipers die onze
voorouders waren. Hun uitzonderlijke dapperheid schrijft hij toe aan hun ver af te
wonen van de beschaafdere wereld, hun verbod op invoer van weeldeartikelen en de
verdedigingsoorlogen waartoe de Germanen van over de Rijn hen geregeld
verplichtten. Tegen deze invallen hadden zij een Maginotlinie aangelegd: een strook
beplant met ontkopte bomen, wier breeduit groeiende takken zich verstrengelden
met ondoordringbaar bramenstruweel.
Ik werd mij bewust van wat ik verzuimd had en gemist door in ‘De bello gallico’
enkele bomen te schalmen en het bos niet in te gaan. Als Sherlock Holmes met een
voetafdruk en een sigarenstompje een moord reconstrueert, bewijst het feit dat de
Belgen de Romeinen van op hun verschansingen uitlachten omdat ze zo klein waren,
ten allerminste dat het Belgisch-Italiaans lengteverschil in Caesars tijd groter was
dan nu. Intussen heeft hun kortgestuiktheid de Romeinen niet belet ten getale van
meer dan vijftigduizend te voet, met wapens en proviand op de rug, van Italië naar
België te marcheren, er zes jaar lang zeer minigekleed en vechtklaar in open lucht
te leven, onze langere voorouders met één tegen drie te verslaan en ze daarna
vierhonderd jaar lang te drillen.
Men had ons die pil kunnen vergulden door aan te stippen dat ze naar hier zijn
gekomen zonder broek, het zo praktisch kledingstuk dat ze van ons hebben
overgenomen en in hun vaderland verspreid onder de naam ‘braccae’, die onze
taalkundigen zeker in staat moet stellen uit te vinden wat wij toen ‘tegen’ een broek
zegden. Dit had ons vertaalwerk wel wat opgevrolijkt. Specialisten kunnen op de
landkaart de tocht van Caesar nog steeds niet volgen, noch de plaatsen aanduiden
waar hij precies vocht, alhoewel aanvullende gegevens werden verstrekt door de
auteurs Orosius en Plutarchus. Er is weinig gededuceerd uit de gestalsterkte der
Belgische legers: Bellovaken 10.000, Suessionen 50.000, Nerviërs 50.000, Atrebaten
15.000, Ambianen 10.000, Moriners 25.000, Menapiërs 9.000, Caleten, Veliocassiërs
en Viromanders elk 10.000, Atuatuken 19.000 en de als Germanen bekend staande
Condrusiërs, Eburonen, Caerossiërs en Paemanen te samen 40.000. Als het aantal
in de kerk getelde paascommunies met een derde moet worden vermeerderd om het
bevolkingscijfer van Belgische dorpen in de zestiende eeuw te kennen, moet men
het ook eens kunnen worden over de procentsverhouding tussen de weerbare en
weerloze bevolking van België in de eerste eeuw vóór Christus.
Aan Caesars leger, dat van ons land voor vier eeuwen een Italiaanse kolonie
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maakte, werd evenmin veel aandacht besteed. Het veroverde transalpijns Gallië, een
gebied van 1.500 km in het vierkant, omvattend al wat ligt tussen de Alpen, Rijn,
Noordzee, Oceaan en Pyreneeën, aanvankelijk met vijf legioenen, die aangroeiden
tot elf, van ongeveer 5.000 man elk, waarbij tien tot twintigduizend infanteristen en
voor elk legioen een regiment ruiterij, soms ook nog een niet altijd betrouwbare
inheemse cavalerie van 5.000 man, zijnde te samen niet eens 100.000 Romeinen
tegen meer dan 400.000 Belgen.
Zulke gegevens leiden tot sensationele vergelijkingen. Twee wereldoorlogen van
dagelijkse strijd op verschillende, ver van elkaar verwijderde, fronten te land, te
water en in de lucht, leerden ons glimlachen om de oorlogjes die tot en met Napoleon
door kleine legertjes op één enkele dag werden beslecht. Houdt men er rekening mee
dat Caesars onderwerping van Gallië zes jaar heeft geduurd en werd gevolgd door
vier eeuwen bezetting, dat de Romeinse en Belgische legers te samen tijdens de
verovering misschien wel een derde van de bevolking bedroegen door welke zij
moesten onderhouden worden, dan krimpen onze wereldoorlogen in. Proportioneel
waren onze moderne legers kleiner en streden minder lang. De bevolking die ze
onderhield was talrijker, rijker en kon de last beter dragen. Wetenschappelijke en
sociale evoluties, die in Gallië niet bestonden, werkten bij ons voort. Het verbijstert
achteraf en lijdt toch geen twijfel, dat wij ‘De bello gallico’, te vergelijken met
mémoires van Foch of Eisenhower en beschrijvend een wereldgeschiedkundig feit
van grotere omvang en verstrekkendere gevolgen dan 14-18 en 40-45, bepoteld
hebben als een vertaaloefening.
De held van Xenophon, Cyrus, ‘een waardevol vriend voor iemand wie hij genegen
is, een zeer te duchten vijand voor wie hij niet luchten kan’, trok met tienduizend
vierhonderd zwaarbewapende en tweeduizend vijfhonderd lichtbewapende Grieken,
honderdduizend Aziaten en twintig zeiswagens op tegen Artaxerxes, zijn broer, die
beschikte over een miljoen tweehonderdduizend man en tweehonderd zeiswagens,
onder het bevel van vier generaals die hem dan ook versloegen. Twee jaar lang legde
Cyrus parasangen af, woord dat geen enkele humanist ooit zal vergeten. Zoals Caesar
verplaatste hij zich met de traagheid van zwaarbeladen voetgangers, die zich moesten
bevoorraden langs de weg. Hun verstdragend wapen was een boog. Allen waren
huurlingen, de enen met vaderlandsliefde, de anderen met soldatentrots, maar allen
vrijwilligers die dienst namen om de soldij, de buit en het avontuur. Zij waren niet
gebonden door iets zo verschrikkelijks als onze nationale dienstplicht, die op straffe
des doods heldhaftigheid oplegt en niet zelden pure zelfmoord. Zij namen dan ook
de vlucht wanneer zij om een of andere reden overtuigd waren van hun nederlaag.
Het geval van de
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Lacedemoniërs is misschien zo beroemd omdat het zo zeldzaam was. In elk geval,
het oprukken van een kleine schare van Griekse modelsoldaten in steeds vlugger
tempo doet in de Anabasis een tienmaal sterkere Perzische legervleugel uiteenstuiven
als een bende mussen. De gezamenlijke dienstweigeringen volgen elkaar op. De
legeraanvoerders spreken de muiters toe en beloven meer soldij. Tegen paniek en
massavlucht konden opperbevelhebbers als Caesar en Cyrus niets anders doen dan
met het zwaard in de hand naar voren snellen en het goede voorbeeld geven. En dat
deden zij, Cyrus sneuvelde in zulk lijf-aan-lijf-gevecht. Massavlucht kwam zo vaak
voor dat het tot de gewone oorlogstaktiek behoorde ze het leger onmogelijk te maken.
Hiertoe verbrandde Caesar vóór de aanvang van een veldslag de schepenbrug
waarover hij naar de vijandelijke oever was overgestoken en plaatsten de Belgen
hun karren, waarop al hun voorraden en vrouwen, in het midden van hun troepen.
Dit alles pleit er zeker voor het partieel vertalen van de klassieken te combineren
met integrale lectuur en uitvoerig commentaar, maar dan stoot men algauw op een
hedendaagse overgevoeligheid die men beter ontziet dan kwetst.
Gelijk de nieuwste letterkundige kritiek het onmogelijk acht de reeks van in een
roman verhaalde gebeurtenissen naar waarheid weer te geven, of liever realistisch
lineair, zoals zij dat noemt, zo beweert de nieuwste historiekritiek dat men dit a
fortiori niet kan met de lotgevallen van een leger, een natie, een volk. Zij stelt voor
het vak geschiedenis af te schaffen, of te vervangen door een nog niet nauwkeurig
omschreven maatschappijleer.
Deze kritiek op de verhaalkunst en de geschiedschrijving zegt niets verantwoords
en is in de grond oerdom. Van bij het ontstaan van de schrijfkunst weet men wat het
woord niet kan en dat heeft nooit iets afgedaan aan wat het wél kan.
Geschiedschrijving is zeker méér dan een opsomming van oorlogen, koningen en
wijzigingen van staatsgebied, maar hoe men ze ook opvat en of men ze beschrijven
kan of niet, een veldtocht als die van Caesar, die zes jaar duurde en twintig eeuwen
lang gevolgen had, een militaire en menselijke prestatie als die van de tienduizend,
moeten er hun plaats in vinden.
Niemand kan het leven van elk blad en elke tak van een boom beschrijven van 1
januari tot 31 december van één enkel jaar. Ook de wetenschapsmens met zijn
precisiemethode kan dat niet. De materie van de geschiedenis is nu eenmaal niet te
vergelijken met die van biologie, botanica enzovoort. Zij bestaat uit veel feiten die
al te verschillend worden beoordeed. ‘De mensen voelen allemaal anders en herinneren
zich allemaal andere dingen’, zegt Thucydides. ‘Zij luisteren naar wat zij toevallig
horen en verifiëren
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het niet. Zij geven zich weinig moeite om de waarheid te zoeken en aanvaarden
gaarne het eerste het beste dat zij horen.’ Maar wanneer ik schrijf dat ik naar Brussel
ben gereden om er te trouwen en daar niet bij vermeld dat ik tankte te Wilrijk, te
Boom werd opgehouden door een open brug, te Wolvertem een lekke band had en
te Laken een bekeuring opliep, maakt dat verzuim de sobere mededeling dat ik naar
Brussel reed dan tot een leugen, ben ik soms niet naar Brussel gereden en was dat
niet belangrijker dan de ervaringen onderweg? En wanneer de ene geschiedschrijver
over het botten van de blaren, de ander de bloesemtijd en een derde het vallen van
de blaren het mooist vindt, vergissen zij zich dan, of geven zij een preferentie te
kennen die te verantwoorden is?
Van meer belang dan deze vragen is het te weten of lezen en commentariëren even
vormend zijn als een intiem vertaalcontact. Om bij Caesar te blijven, hem helemaal
lezen vult het fragmentair vertalen natuurlijk aan, maar met het commentaar kan men
buiten de kwestie gaan. Bepaalde détails moet men kennen om de tekst gewoon te
verstaan, bijvoorbeeld dat de Romeinse gevechtstoren paniek zaaide onder de Belgen,
doordat hij buiten wapenbereik werd opgebouwd en dan tegen de vesting aan gerold.
Andere détails verhelderen de lectuur. Elke quintaan weet dat een legioen een grote
hoop volk is, maar het zegt hem heel wat meer dat het theoretisch 6000, praktisch
4000 à 5000 soldaten telde, die verdeeld waren in tien cohorten, elke cohorte in drie
manipels en elke manipel in twee centuriën. Gegevens niet strikt nodig om een goede
vertaling te maken kunnen nog meer bijdragen tot goed begrip van een werk,
bijvoorbeeld dat er in Belgisch Gallië geen steden, doch twaalf vestingen waren, dat
de Romeinse bezetting er vrij vlug steden deed ontstaan en dat deze ontwikkeling
met al haar gevolgen van maatschappelijke bewustwording van burgerschap en
burgerrecht en het ontstaan van standen, even belangrijk moet geweest zijn als de
prestatie van het leger.
De geschiedschrijving waagt zich echter ook op dunner ijs. Zo trachtte Caesar,
volgens de traditionele historiografie, in Gallië zijn gezag over het leger te bevestigen
en er een veroveringsprestatie mee te stellen tegenover die van zijn rivaal Pompejus
in het Oosten, maar combineerde hij, geniaal man zijnde, deze persoonlijke ambitie
met de droom een nieuwe wereld te openen voor de beschaving van de Middellandse
Zee en maakte hij van deze droom een werkelijkheid, die na twintig eeuwen nog
altijd standhoudt, terwijl die van Pompejus tijdens de middeleeuwen haast geheel
ten onder ging. Moderne geschiedschrijvers daarentegen verwijten Caesar met bruut
militair geweld de natuurlijke groei te hebben geknakt van een toen ontluikende
Keltische beschaving, die zonder Rome rechtstreeks bij de Hellenen in de
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leer zou zijn gegaan en de bloei te hebben gebroken van een Germaanse cultuur, die
zich in Azië begon te bevoorraden.
Een vertaling die zich vastzuigt aan woord na woord om in de poriën zelf te dringen
van een taal en cultuur, heeft weinig aan zulke bespiegelingen. De enige die kon
weten wat hij ambieerde en droomde was Caesar zelf en hij schreef er geen woord
over en wat de Keltische en Germaanse culturen zouden geworden zijn zonder hem,
kon destijds en ook nu nog niemand weten. De geschiedschrijvers hebben zeker over
het hoofd gezien dat grote historische feiten te omvangrijk zijn en te complex om
door wie ook te worden te boek gesteld. Volksverhuizing, kruistochten, hervorming,
renaissance, Franse revolutie, niets was hun groot genoeg en het is toch evident dat
reeds op dit ogenblik een exact relaas over de oecumenische beweging onmogelijk
is, hoofdzakelijk doordat de omwenteling grotendeels plaatsheeft in de verborgenheid
van de gewetens en verschilt van land tot land.
Dat pleit echter niet tegen de magistrale pogingen om onze cultuur haar geheugen
niet te laten verliezen, maar wel voor een scherper onderscheid tussen appreciatie
en feit. Was de verovering van Gallië door de Romeinen voor ons een geluk of een
ramp, volbracht Caesar ze uit eerzucht of idealisme, dat verandert niets aan de
verovering zelf. Het commentaar op de klassieken kan zo uitgebreid, degelijk en
boeiend worden gemaakt als het zijn moet en toch elke gewettigde kritiek op de
geschiedschrijving uit de weg gaan.
Ik tracht niet een nieuw evangelie van het enige ware klassiek hoger middelbaar
onderwijs te verkondigen, ik postuleer geen zetel in een Hoge Raad voor
onderwijshervorming, ik vraag mij slechts af of er een beter tegenwicht dan de
grondige studie van de klassieke talen bestaat, tegen de opeenstapeling van
wetenswaardigheden in onze dagen en de isolering in specialisaties. De reeds zo lang
voorspelde grote fysici, chemici, en techniekers die nooit gehoord hebben van
Michelangelo zullen we van harte welkom heten als ze maar goed zijn in hun vak,
maar zullen ze niet ook een beetje te beklagen zijn en het voelen nu en dan?
Dit is intussen zeker, het lezen van de hele Caesar, Xenophon en zelfs al de
klassieken kan het vertalend uitdiepen van fragmenten niet vervangen, omdat het
iets geheel anders is en op zichzelf niet te verantwoorden. Van elk auteur, oud of
modern, moet slechts het beste worden gelezen en dat geldt vooral voor de klassieken
die na twintig eeuwen voor een zeer groot deel onbelangrijk en ongenietbaar zijn
geworden.
De klassieke studie door vertaling harerzijds kan verlucht worden, aanzienlijk
meer dan tot nu toe gebruikelijk was, met nauwkeurige, onbetwistbare, uit oude
teksten gelichte en afgeleide cultuurhistorische gegevens, die tonen
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hoe de mensen die deze talen spraken in concreto waren, hoe zij woonden, wat zij
aten, hoe zij zich kleedden, hoe ze de kost verdienden, wat ze dachten, onder welke
wetten en gebruiken zij leefden. Dit is geschiedenis waarop geen kritiek vat heeft,
die rechtstreeks bijdraagt tot exact begrip van de tekst en leert door welke Spartaanse
deugden die lieden wereldrijken hebben opgebouwd en door welke verweking zij
geweken en bezweken zijn voor de barbaren. Ons hield men hun ‘heidense corruptie’
verborgen, maar nu in het openbaar daarvoor vrijheid wordt opgeëist, mag het
commentaar wel vermelden dat die ‘nieuwigheden’ meer dan tweeduizend jaar oud
zijn, en vanzelfsprekend voorkwamen voor de geniale en heldhaftige volkeren van
wie men nu nog steeds met Juvenalis kan zeggen dat hun cultuur geheel de aarde
beheerst en wier geestelijke erfgenamen wij zijn. Hun wereldrijken gingen ten onder
door oorzaken waarvan wij de meeste kennen en waartoe niet de seksuele moraal uit
hun gouden eeuwen behoort, maar zeker de mentaliteit en het gedrag van hun hippies
en love-singers.
Dat maakt nog niet geheel hun erfenis voorbeeldig en pedagogisch bruikbaar. De
echtgenote moest trouw zijn op straffe des doods, de man mocht buiten slapen en
zijn vrouw ‘verstoten’, wat o.a. ook Caesar deed. De vader beschikte zo oppermachtig
over leven en dood van zijn kinderen dat een consul Brutus zijn zonen voor zijn ogen
liet neerknuppelen en afmaken met de bijl, omdat zij deelgenomen hadden aan een
politieke samenzwering. Mismaakte pasgeborenen werden in het veld geworpen voor
de wolven en er was de slavernij, lang niet zo onmenselijk als ze ons nu voorkomt,
maar nog ontzettend wreed. De antieke spiegel leert ons de ongerechtigheden die te
verenigen zijn met een jonge, gezonde staat onderscheiden van die welke hem
ondermijnen en, waar hij niet tot stichting of lering strekt, behoudt de kennis van de
voorouders nog haar waarde en verrijkt.
Door Caesar teruggedreven tot over de Rijn en door zijn pleegzoon Augustus
onderworpen tot aan de Elbe en de Donau, sloegen de Germanen steeds harder terug.
In de vijfde eeuw troffen zij het imperium in het hart. Ze plunderden en verwoestten
Rome. ‘Mijn stem verstomt,’ schreef Hieronymus, ‘en mijn snikken onderbreekt de
woorden die ik schrijf: Bedwongen is de stad die eens de aarde bedwong.’ Maar de
Germanen droegen zelf reeds de kiemen in zich van het christendom dat in Rome,
zo niet ontstaan, dan toch voor het eerst maatschappelijke vorm heeft aangenomen.
De verslagen en ontwapende wereldheersers hadden reeds de grondslagen gelegd
van de Kerk, die de barbaren zou onderwerpen zonder wapenen en in hun stad
instaureren een nieuwe wereldheerschappij. De Romeinse bisschoppen waren zich
even diep als hun voorgangers, de consuls en keizers, bewust van hun gezag over
hun collega in de andere bisdommen en van Vergilius'
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verzen die elk Romein van buiten kende:
‘Gedenk, Romein, dat gij de volkeren moet regeren door uw gezag.
Uw taak zal het zijn de zeden van den vrede op te leggen,
de onderworpenen te sparen en de trotsen te fnuiken.’

Niet minder geniaal dan hun veldheren en keizers bouwden Romes bisschoppen hun
theocratie op naar het model van het imperium, met een goddelijk oppergezag te
Rome, dat zich tot aan de vroegere rijksgrenzen liet vertegenwoordigen door
onvoorwaardelijk gehoorzamende episcopoi, wat in het Grieks veelzeggend inspecteur
betekent. De taal van de kerk was Latijn, om het even wat in het land werd gesproken.
Zij verhieven hun theologie tot door God zelf gedicteerde enige waarheid en droegen
de vrijwaring ervan tegen ketters en ongelovigen op aan de wapenen van de
wereldlijke macht. Wijsbegeerte en wetenschap kenden zij volgens de formule van
Augustinus (‘Philosophia ancilla Theologiae’) slechts het recht toe hun theologie te
staven. Tegen deze dienstbaarheid verzette zich in de dertiende eeuw de Parijse
Sorbonne onder leiding van Seger van Brabant, die volledige vrijheid van denken
en experimenteren opeiste. Thomas van Aquino trad op als verzoener. Hij erkende
die vrijheid, maar telkens wanneer de wetenschap in tegenspraak kwam met de door
God geopenbaarde waarheid, was dit een onfeilbaar teken dat zij dwaalde, want God
kon zich niet vergissen en er kon maar één waarheid zijn.
Voor eeuwig meende de Kerk gerust te mogen zijn en in deze zekerheid schreef
Thomas zijn Summa. De ogen gericht op de openbaring die hem voor dwaling
behoedde, bestudeerde hij onbevreesd het vrije denken van het Griekse heidendom
en nam er uit over wat het woord van God staafde en ophelderde. De harmonie van
geloof en wetenschap was gecodifieerd, de Kerk verbond haar lot aan het thomisme.
Maar de wijsbegeerte brak de zekerheid van de objectiviteit der kennis steen voor
steen af en verengde haar grenzen. De wetenschap weerlegde de letterlijke zin van
de openbaring en betwistte de historiciteit van de vier levensbeschrijvingen van
Christus. De massa volgde de echo's van deze ontkerstening. Rome hield zich aan
Thomas en vatte zijn geloof samen in twaalf artikelen. Tot in onze dagen worden
zijn priesters door Carolus Boyer en dergelijken onderwezen in het neo-thomisme.
Dit is om te lachen, te vloeken, te schreien, te treuren, het hoofd te schudden,
weemoedig te mijmeren, onverschillig de schouders op te halen en ik heb dat alles
achtereenvolgens en door elkaar gedaan, maar nu elke dag in een of andere krant
staat dat het begin van het einde van de Kerk is begonnen, treed ik al bladerend in
de Cursus philisophiae van Carolus Boyer, die nog niet zo lang geleden ook voor
Vlaamse levieten doceerde aan de beroemde universiteit
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van Rome, Gregoriana genoemd naar de grote paus Gregorius, lid van de hoogste
en oudste Romeinse adel en organisator van de Kerk, nu treed ik vertederd het verloren
paradijs van zekerheden binnen. Niets was er onbekend, niets duister, niets
twijfelachtig. Het antwoord op alle vragen was afdoend en definitief. Hoe groen was
mijn dal!
Helaas, het was niet waar. Hoe jammer is dat! Hoeveel beter ware 't geweest dat
het waar was! Maar het was niet waar.
En nu het einde schijnt te naderen van wat Caesar ons bracht vóór de geboorte
van Christus, herbegint het voor de tweede maal, nieuw en nog grootser. Vanaf de
oorlog in Gallië tot aan de organisatie van de wereldkerk en van af die organisatie
tot in onze dagen, waren de studerenden zich niet of maar nauwelijks bewust van de
strakke historische lijn die wij nu getrokken zien over twintig eeuwen heen. Toch
zette de evolutie zich door. Wat nu begint kan op zijn beurt verder gaan zonder
voorkennis van onze greco-latinisten, maar kon men hen doen zien en geloven wat
nu begint te gebeuren, de realisatie van een nieuwe Grieks-Latijns-Germaanse
werelddroom, zij zouden misschien genezen van de twijfel waaraan zij ten prooi
vallen door de snelheid van onze vooruitgang, het uit alle hemelen verjagen van de
Griekse, Romeinse, Joodse en andere goden, en het ineenstorten van elk
niet-experimenteel gedachtenstelsel. Zij zouden misschien hun schaamte en
schuldgevoel afleggen tegenover de zwarte, gele en bruine man, weer het hoofd
oprichten en gedenken, gelijk de Romein, dat zij de volken moeten regeren.
Caesars droom en die van de Kerk bestreken slechts het bekende deel van de
wereld. De nieuwe bezielt de wereld geheel. Het is geen misdadige droom van
landroof in het Oosten, jodenmoord, kolonisatie of revolutie van het proletariaat.
Men moet slechts begrijpen wat men ziet gebeuren om weer moedig en werkzaam
te worden en de luiaards, walgers en ondergangsprofeten wandelen te zenden. Het
is een typisch Grieks-Romeins-Germaanse droom, die niets ontleent aan vreemde
culturen en al die culturen zachtjes splijt en ontbindt. Het is ontkenning op
experimentele grond van elke doelgerichtheid in een heelal dat zo goed als zeker is
bevolkt door triljoenen bewoonde werelden, zo ver echter van ons verwijderd dat
vruchtbare verstandhouding tot collaboratie met hen onmogelijk is. Het is de stof
erkennen, bestuderen en gebruiken als onze enige bron van kennis en macht, ze meten
aan de mens als maat van alle dingen en er voor de mensheid zoveel aards geluk mee
verwerven als mogelijk is door zin voor objectieve waarheid, zin voor persoonlijke
verantwoordelijkheid en zin voor vrijheid. En gelijk de Caesaren Europa en de Kerk
de wereld veroverden, vanuit twee werelddelen de exploratie ondernemen van het
heelal.
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† Milou Mulders / Ik ben je
in zwevende bladeren in dunne lucht
stijgt noch daalt de tijd
en ik verbaas me
dat ik schrijf de dunne bladen
elke dag spreiden mijn handen zich in deze ruimte
en omvatten de mensen en huizen
en het gras dat glimlacht in de wind
gaat water over mij
ik kus sneeuwwitje
kijk mij aan
ik ben je ogen ben je taal
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Joos Florquin / Ten huize van Louis-Paul Boon I
Een dorp in Vlaanderen. Een straat in dat dorp. Een onopvallende weg die Vogelzang
heet en die doodloopt in het bos. Rechts een modern huis zonder verdieping,
opgenomen in het groen. Bloeiende appelbomen, heerlijk rustige zit- en ligstoelen,
de charme van een waterpartijtje. Een pergola die tuin en woning in elkaar doet
schuiven. Boven de balk een vogelnest waarin deze lente lijsters werden uitgebroed.
Louis-Paul Boon, in welke taal gaan we dit gesprek voeren?
Zoals ik het gewoon ben: gij in het A.B.N., ik ook in het A.B.N., maar bij mij
komt dat Aalsters Beschaafd Nederlands met al eens een afwijking naar het Aalsters
zonder meer. Het Aalsters is trouwens een merkwaardig dialect: wij spreken hier
nog altijd in de oude spelling. Wij zeggen: de menschen wenschen niet beter en laten
duidelijk de sch horen.
U hebt het niet voor het algemeen Nederlands?
Nee, omdat ik vind dat ze overdrijven. En als ik zeg ‘ze’, dan bedoel ik gij. Ik hou
geweldig veel van dialect: ik hoor graag een Brusselaar spreken, ik hou van het plat
Gents, ik hoor graag Westvlaams en ik hoor graag Limburgs. Als we nu een algemene
taal gaan spreken, dan zal er veel verloren gaan. Ik geloof dat de schoonheid van
onze taal uit het volk komt: de taal van het volk welt op uit hart en geest en uit al
wat leven is. Als de mensen zich aan een geijkte taal moeten houden, gaan hun
spirituele vondsten en opmerkingen verloren. Volksmensen bedenken honderden
dingen en als ge die hoort, dan zegt ge: verdomme dat is goed gezegd, die slaat de
nagel nogal eens op de kop. Als ze naar ‘Hier spreekt men Nederlands’ kijken, durven
ze dat niet meer. Voor alles wat nieuw is, vinden de mensen, vindt de volksmond
allerlei typerende bepalingen. Neem nu die machientjes waar ge een muntstuk moet
insteken, een automaat ja: de mensen hebben daar allerlei plezante, geestige en
scherpzinnige opmerkingen bij gemaakt. Van iemand die het niet goed snapt, zeggen
ze: zijn frank is niet gevallen of zijn frank blijft haperen. Als wij er nu naar gaan
streven te zeggen: zo moet dat woord en dat woord moet zo, dan gaan we onze taal
verarmen.
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Gelooft u toch niet dat beide naast elkaar kunnen bestaan in een vrij harmonieus
huwelijk, daar ze elk een eigen functie hebben? Je kunt ook in de algemene taal
creatief zijn en ik geloof niet dat iemand, en zeker ik niet, de dood van de dialecten
wil. Ik geloof trouwens dat er weinig gevaar bestaat, dat die zouden uitsterven.
Daar ga ik mee akkoord, maar ik heb bezwaar tegen het woord beschaafd in de
formule A.B.N. Ik zou het algemeen Nederlands noemen.
Akkoord. Dat is ook de goeie benaming. Maar we gaan er niet verder over bomen,
hoe verleidelijk dat ook is. We zijn hier ‘Ten huize van’ en dus laten we ‘Hier spreekt
men Nederlands’ verder onverlet. De naam van uw huis is ‘Huize Isengrimus’. Houdt
die eventueel verband met uw karakter? In de algemene taal betekent ‘iezegrim’:
iemand met een grimmig gelaat, een nurks mens...
Ge wilt me mijn kritiek betaald zetten, hè! In zekere zin is het toch zo: ik ben
misschien wel wat grimmig en ook mijn taal en mijn uitspraak zijn zo. Maar in uw
algemeen Nederlands betekent ‘iezegrim’ ook wolf. Als ge nu weet dat de familienaam
van mijn vrouw De Wolf is, Jeanne De Wolf, dan staan we weer iets verder. Ik vind
die combinatie heel goed: mijn tamelijk grimmig karakter en haar meisjesnaam De
Wolf.
U bent dus niet de Reinaert?
O nee, ik vrees eerder een beetje dat zij de Reinaert is. Zij heet De Wolf, maar ik
ben de wolf. Ik weet niet of gij tot de vijf Vlamingen behoort, die mijn boek
Wapenbroeders hebt gelezen. Dat is een getrouwe bewerking van de aloude boeken
over Reinaert en Isengrimus. In dat boekje gaat de wolf op 't laatst naar het klooster
en hij mag achteraan meezingen in het koor en hij laat dan zo ergens een
schreeuwende valse noot horen. Dat zal wel mijn geval zijn. Ergens voel ik me
verwant met de wolf, die altijd zit in het hoekje waar de slagen vallen.
Ik zou anders toch zeggen dat Louis-Paul Boon ook heel wat klappen heeft uitgedeeld!
Wat betekent de insinuatie dat er maar vijf Vlamingen zouden zijn die
‘Wapenbroeders’ hebben gelezen?
Dat is een boek waar nooit iets over gezegd werd. Daar is nooit, noch hier, noch
in Nederland een bespreking aan gewijd. Het is lang een boek geweest dat helemaal
niet verkocht raakte. Nu is er toch een herdruk gekomen. Er is toch iemand, die er
eens iets over gezegd heeft. Ik was eens op de boekenbeurs in Amsterdam en daar
komt een vrouw op me toe, die me zegt: ‘Kom eens mee, mijn man staat daar zijn
boeken te verkopen en die heeft
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u wat te zeggen.’ Dat was Koolhaas, de schrijver van de dierenverhalen en die zei
me: ‘Ik vind “Wapenbroeders” zo machtig dat ik het op mijn nachtkastje heb liggen
en er elke avond in lees.’ Het was precies of het zijn bijbel was.
Je kunt het anders moeilijk een heiligenleven noemen...
Nee, het is misschien een beetje daarom, dat het niet van de markt ging. Het is het
verhaal van de Reinaert, ja, ik kan het eigenlijk niet omschrijven, het is een beetje
te...
Cru, bedoelt u wel?
Het boek is al te vrijmoedig, het steekt te veel de draak met al de gevestigde
waarden in Nobelgië. Het is een satire op de Belgische toestanden waar o.m. de
koningskwestie bij te pas komt. Daarbij is het ook een haast natuurgetrouwe
beschrijving van hoe het er in de Kommunistische Partij van België toeging. Ik ben
daar een tijd lid van geweest. De grondwaarheid van het boek is dat idealisme vaak
misbruikt wordt om geld mee te verdienen en dat de mensen van goede wil altijd aan
het kortste eindje trekken. Ook nu nog krijgt Isengrimus in onze maatschappij vaak
de klappen en in een samenleving, waarin het recht van de sterkste overheerst, moet
de vos zich wel met sluwheid verdedigen.
De Reinaert, Isengrimus, Reineke Fuchs, Le roman du Renard zijn allemaal
verhalen met binnenverhalen. Ik heb al die binnenverhalen eruit gehaald en ze dan
gerangschikt tot ze een echte roman werden. De Reinaert, die in het begin nog een
gelovig, welmenend man is, sticht de republiek der vrijen. De eerste die toetreedt is
zijn neef, de wolf. En de wolf zegt: ‘Ja de republiek der vrijen, daar is alles van ons’,
en hij grijpt Reinaert vast en wil hem verslinden. Reinaert ontdekt dan voortdurend
dat hij bedrogen en bestolen, beledigd en geschopt wordt en er groeit verzet in hem.
Hij denkt dan: het zou veel beter zijn als ik alleen voor mezelf zorgde. En dan begint
hij iedereen te beliegen en te bedriegen. Op het einde wordt de vos veroordeeld nadat
in de aanklacht werd vastgesteld dat hij ‘gescheten had op outer en heerd’. Er worden
daar zoveel gevestigde waarden belachelijk gemaakt, de kerk, de staat, de
communistische en socialistische partij, dat ik nu misschien zelf beschaamd zou
worden als ik het boek zou herlezen! In elk geval, ieder krijgt er zijn zaligheid. Het
is een beetje mijn verweer tegen de maatschappij waarin ik hier geleefd heb, met
alles wat ik beleefd heb.
U staat bekend als non-conformist, als een sympathieke non-conformist. Nu begrijp
ik niet goed waarom u zich Louis-Paul noemt. Ik heb ooit schilde-
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rijen gezien - bij mevrouw Manteau - waarop u met stevige poot de op zijn Vlaams
geschreven naam Lowie had gezet. Zou Louis-Paul onder Hollandse invloed zijn
naam veranderd hebben?
Nee, ik had toen nog geen contact met Holland. Toen het manuscript van De
voorstad groeit bij Manteau werd ingediend, stond daar alleen Lowie op. Ik dacht
toen aan Van Gogh die altijd Vincent tekende. De mensen van de jury, die dat boek
in handen kregen, dachten dat het eigenlijk een grap was van Gerard Walschap, dat
Gerard Walschap dat boek had ingestuurd. En toen dachten ze hem te bekronen!
Maar het was Lowie, die bekroond werd! Ik voelde dat ze met die naam Lowie wat
lachten en dat ze die als wat achterlijk beschouwen. Ik heb er dan in een soort van
bravoure Louis-Paul van gemaakt en dat stond iedereen beter aan. Ge moet altijd
zien met wie ge te doen hebt, hè.
U hebt dan ineens maar twee voornamen genomen. Staat toch wel voornaam...
Ik heb anders toch niet aan Jean Paul gedacht...
Waarom noemt u zich vaak Boontje?
Omdat ze me altijd Boontje hebben genoemd. Ik denk ook dat ik Boontje een
beetje beschouw als een schuilnaam. Louis-Paul Boon schreef grote romans. Boontje
maakt nevenbedenkingen, produceert journalistiek werk in bladen en tijdschriften.
Dat was werk van mij maar niet van Louis-Paul Boon, nazaat van Stijn Streuvels!
Toen De bende van Jan de Lichte in Het Laatste Nieuws als feuilleton verscheen,
heb ik daar Lowie Boon onder laten zetten. Toen ik die stof tot een echt boek had
verwerkt kwam er Louis-Paul op!
Zijn Louis-Paul Boon en Boontje het altijd eens?
Meestal toch, maar die Louis-Paul is een vent die zich meer kwaad maakt, die
verbitterd is, die boeken schrijft waarin hij de maatschappij aanvalt. Boontje
daarentegen is meer een rustig burgermannetje, die het allemaal met een korreltje
zout neemt. In een mens zijn uitersten, hè. Ge kunt u een masker opzetten, dat ge
altijd dezelfde wilt zijn, maar dat is leugen en bedrog, want vandaag zijt ge in een
plezante stemming en morgen in een triestige stemming. En ja, kijk: de ene keer ben
ik Louis-Paul en de andere keer ben ik Boontje, maar die twee overlappen elkaar
toch.
Ik wil dan vandaag proberen de twee te ondervragen om tot de kern van de ene
persoonlijkheid door te dringen.
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Ja, dat is goed.
U verjaart op 12 maart en u werd geboren in 1912. U werd dus onlangs 59. Hoe
voelt u zich?
Ik voel niet dat ik 59 en twee maanden ben. Iedere mens rekent altijd vanuit zijn
eigen leeftijd. Toen ik een ventje was van 15-16 jaar, vond ik dat een man van 20-21
een ouwe pee was, en toen ik twintig was, was een man van 30 een ouwe vent. Zo
gaat dat verder. Nu ik er 59 ben vind ik een man van 70 een ouwe. En als ik er 70
ben zal ik Streuvels, een man van 95, een oude vinden. Ge bekijkt de wereld altijd
door uw eigen ogen en uw leeftijd is de juiste leeftijd. En de jongeren zijn altijd
snotneuzen! Ik heb onlangs een operatie van de maag doorstaan. Ik heb altijd veel
last gehad van de maag. Dat is nu gedaan. Sommigen zeggen dat ik door die
maagzweer mijn beste boeken heb geschreven. Misschien hebben ze niet eens
ongelijk. Iemand die aan de maag lijdt is makkelijk bitter, lastig, nijdig en opstandig.
Nu dat weg is, kan ik veel meer de dingen met een korreltje zout nemen en ik denk
dan: och laat ze maar roepen en poepen, als ik dat woord mag gebruiken?
Alle vrijheid.
En dan zeg ik: och, ik ga mij een druppeltje pakken.
De wereld is mooier geworden?
Ik zie hem niet mooier maar ik leg er mij bij neer en denk: och ja, Rome heeft
gebrand en de toren van Babel is omver gestort en wat weet ik al, dat loopt allemaal
niet zo'n vaart. Die verandering van mentaliteit kan ook aan de tijd liggen: we leven
nu in de welvaartsstaat en dus is er minder gelegenheid om zich te ergeren aan
armoede en pauperisme. Het een zal wel verband houden met het andere.
Ge kunt nu van mij toch niet verlangen dat ik eraan toevoeg dat ik na het eten
moet rusten, dat ik in de tuin niet meer mag werken en dat...
Uw vader kan niet anders dan een werkman geweest zijn.
Mijn vader was oorspronkelijk autoschilder, een heel modern beroep in zijn tijd.
Hij heeft me voor dat vak opgeleid. Toen ik het onder de knie had - ik was toen 16
- kwam het autoschilderen met pistool op. Ik ben dan naar een autofabriek in Brussel
gegaan om dat pistoolschilderen te leren. Die autofabriek bestaat niet meer.
Toen ik de knepen dan beet had, bleek dat er zo een vakman niet meer nodig was:
iedereen kon zo een pistooltje bedienen, ge moest eenvoudig op de knop drukken,
in elke garage hadden ze zo een revolver en elke particu-
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lier kon zijn eigen spatbord - gewoonlijk zeg ik garde-boue, hè - kon zijn eigen
spatbord met verf bespuiten. Mijn vader is dan moeten overschakelen, hij is
gevelschilder geworden en ik heb hem bij dat werk moeten helpen. Maar ik vond
dat zo plezant met die spuit werken, dat ik nu, als ik schilderijen maak, die nog altijd
bespuit. Ik kan met geen borstel meer werken. Dat gevelschilderen viel anders ook
zo niet mee, want ik was altijd bang: ik moest dan aan die dakgoten hangen en in die
ramen staan en ik had daar een hevige schrik van. En ik had dan toch zo een zin goesting klinkt toch beter, hè - om kunstschilder te worden, maar ja, toen werd mijn
vader ziek, ook een maagzweer, dat is dus wel een familiekwestie, en ik moest toen
voor het huishouden zorgen, want moeder raakte er met haar winkeltje in verfwaren
niet aan uit, ik had nog een zuster en een broertje. Ik ben dan naar de brouwerij
Zeeberg gaan werken om glas in te zetten, om ramen en deuren en muren te schilderen
maar vooral moest ik de vrieskelders in om daar de tanks te schilderen. Die tanks,
dat waren zo van die grote ketels waar bier in bewaard wordt en die geregeld opnieuw
moesten gelakt worden. Daar heb ik o.m. de inspiratie opgedaan voor Menuet: wie
een hele dag in zo een vrieskelder staat te werken, raakt ook bevroren.
Het gebeurt meer dat men in een kind trekken van de ouders vindt. Hoe zit het bij u?
Ik kom uit een heel raar huishouden en elk van mijn ouders heeft me op een andere
manier beïnvloed. Mijn moeder was de dochter van een vrijdenker, die schrijnwerker
was in een katholieke fabriek. Mijn vader kwam uit een zeer streng katholiek gezin.
Zijn vader behoorde al tot de kleine middenstand: hij was schoenmaker en had
achteraan in het huis een kamertje waar hij de schoenen repareerde van de notaris
en de pastoor. Toen mijn ouders nu getrouwd waren, ontdekte de een de wereld van
de andere. Moeder ontdekte het geloof en ging er zo in op dat ik er grijze haren van
kreeg. Vader zag dat er mensen waren die niet geloofden en begon toen te denken:
dat is zeker allemaal niet waar wat ze me wijsgemaakt hebben. Ik zat daar tussen
twee uitersten: van moeder, die streng gelovig was geworden, moest ik naar de mis,
lof en vespers. Ik stapte zondags dus met vader op, maar die liep de kerk voorbij en
ging naar het café wat verder een pintje drinken. Ik kreeg dus de zonderlingste
opvoeding die ge maar aan iemand kunt geven. Later is dat in mijn eigen gezin nog
eens opnieuw gebeurd. Mijn vrouw was van katholieken huize - wel Daensist maar
toch christelijk - en in de eerste tijd van ons huwelijk ben ik met haar naar de
zondagmis gegaan. Later hebben we dat samen opgegeven en zijn we vrijzinnig
geworden. Dan zijn we met het geloof nog eens geconfronteerd in onze zoon. Die
kwam op
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zekere dag schreiend thuis omdat al zijn kameraadjes naar de kerk gingen en hij niet.
Ik heb hem toen gezegd: ‘Jongske, als gij dat graag doet, moet gij dat doen.’ En hij
ging de volgende zondag naar de mis. Maar een paar weken later zag ik hem op straat
spelen tijdens de mis. Ik zei: ‘Moet gij naar de mis niet?’ Maar zijn enthousiasme
was voorbij. Het had hem verveeld. Later is hij dan bij de padvinders gegaan en hier
op het land bestaan er geen vrijzinnige, dus moest hij naar de katholieke; de eerste
opdracht die hij daar kreeg was de mis te gaan dienen en toen liep het ook weer mis!
U kunt dus eigenlijk niet zeggen wie van uw beide ouders u het meest beïnvloed
heeft?
De familie van moeder was zeker meer aan de artistieke kant. De zoon van haar
zuster was Leo Piroen en die is getrouwd met een dochter van Valerius de Saedeleer.
Wat het karakter betreft, zegt mijn vrouw, dat ik het meeste van mijn moeder heb,
omdat mijn moeder nogal een lastig karakter had. Ikzelf geloof dat ik meer van mijn
vader heb, die eigenlijk toch een man was die alles met een beetje humor kon bekijken.
Maar misschien waardeert mijn vrouw mijn humor niet zo, hè.
Is er in uw schoolgaan iemand geweest die als mens enige invloed op u heeft gehad?
Ik ben tot mijn 14de jaar naar een zeer katholiek schooltje geweest - ik heb alleen
lager onderwijs gedaan. Ik voelde me daar helemaal niet thuis. Toch is er een ding
dat me daar getroffen heeft en ook bijgebleven is. In de les van gewijde geschiedenis
sprak de schoolmeester over Salomo en hij vertelde dat God hem gevraagd had, wat
hij zou gewenst hebben. Salomo vroeg dan een wijs man te mogen worden. Dat heb
ik dan ook altijd verlangd, een wijs man te mogen worden. Of ik geslaagd ben weet
ik niet, maar ik heb in stilte toch altijd gedacht dat ik een wijs man was...
Die onderwijzer was anders een brave mens. Als ik grote lange opstellen maakte,
zo van 10 à 20 bladzijden, was hij daar zo enthousiast over dat hij me altijd maar
nieuwe cahiers bezorgde om die vol te schrijven. En ik deed dat dan, over Sinterklaas,
over de lente en wat weet ik al. Ik deed dat heel graag. Als ik met schrijven begin,
kan ik me trouwens niet inhouden; dat is ook zo met het drinken: als ik er eenmaal
mee begin, kan ik er niet mee uitscheien.
U bent van uw 14de tot uw 16de jaar op de academie geweest. Hebt u daar iets
geleerd?
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Ik heb overal iets geleerd maar op de academie nu niet bepaald tekenen en schilderen.
Ik moet dan altijd denken aan een grapje: ik heb op school niet veel geleerd maar ik
heb er toch veel gelachen! Ik heb daar fijne jongens leren kennen, fijne mensen, waar
ik jarenlang vriend mee geweest ben. In het leven moet ge de mens zoeken en niet
wat ze u aanleren. Van die jongens heb ik wel veel geleerd. Ik heb daar o.m. een
vriend gehad waar ik jaren mee in contact ben geweest: wij hebben elkaar werkelijk
sterk beïnvloed. Hij had als schilder machtige veel talent en heeft mooie dingen
gemaakt, maar hij is met een rijke vrouw getrouwd en heeft het schilderen opgegeven.
Het was zijn verlangen rijk te zijn. Nu ja. Hij schilderde de dingen die ik beschreef:
heel de arbeiderswijk die ik in De voorstad groeit heb beschreven, heeft hij in beeld
gezet. We hebben zeer veel invloed op elkaar gehad. Ik heb over hem een stukje
geschreven naar aanleiding van dat joodse meisje dat in een concentratiekamp
gestorven is, Lea Lupka. Het heet Brief aan mijn vriend, de schilder. Dat staat in alle
bloemlezingen. Dat begint met ‘Beste vriend’ enz.
De eerste uitgave van ‘De voorstad groeit’ was geïllustreerd met uw eigen tekeningen,
of waren het houtsneden?
Nog vóór De voorstad groeit heb ik een boekje gemaakt met houtsneden, want ik
wou toen nog altijd schilder worden en dacht helemaal niet aan schrijven. Ik begon
dus lino's te maken, die lino's volgden elkaar op en werden precies een verhaaltje,
maar daarmee moest ik ook altijd nieuwe lino's bijmaken. Op den duur vond ik het
gemakkelijker ze aan te vullen met teksten. Zo kwamen er tussen de lino's teksten
en die werden altijd groter en groter. Daaruit is De voorstad groeit ontstaan. Toen
er nu sprake was van mij de Nobelprijs toe te kennen, hebben ze gezegd: we moeten
alles van hem uitgeven en zo hebben ze aan dat allereerste boekje gedacht. Mijn zoon
bezat het enige exemplaar met de tekst, die ik eigenhandig had geschreven. Ik had
het geheel zelfs tot een boek gebonden. Het is in Holland dat ze daar iets van hebben
willen maken: daarmee is 3 mensen tussen muren op de markt gekomen. Daar zijn
een paar goede houtsneden bij, maar de tekst is slecht. Die Hollanders hebben daar
anders secuur werk van gemaakt: ze hebben van elke bladzijde zowel van de lino's
als van de geschreven tekst een fotocopie gemaakt, ook van de lege bladzijden omdat
die aan de rand vergeeld waren en ze dat omwille van de authenticiteit erbij wilden
hebben. Het was een curiosum maar een slecht boek. Toch werd het in Holland mild
besproken. Ze zeiden: nu weten wij hoe hij is begonnen. Het was dus mijn vaste
bedoeling kunstschilder te worden maar met die ambarras thuis heb ik dat plan laten
varen. Dan is de mobilisatie gekomen
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in 1938 en 1939 en dan heb ik weer getekend en geschilderd. Ik ben toen ook met
De voorstad bezig geweest maar dat had toen een andere titel. Dat was trouwens ook
niet goed. Ik heb toen een plan en een hele hoop aantekeningen gemaakt voor dat
boek. Ik heb dan nog vier maanden krijgsgevangenschap gedaan in Duitsland, bij
Dortmund, net genoeg om Duits te leren. Toen ik uit krijgsgevangenschap kwam,
was er weer geen werk en heb ik weer veel getekend en geschilderd en lino's gemaakt.
Tijdens de oorlog dan heb ik De voorstad groeit geschreven maar ik was toen totaal
vergeten dat ik daarvoor al een plannetje en aantekeningen had gemaakt. Toen het
boek gedrukt was, vond ik ze weer. Het is spijtig dat ik die niet heb kunnen verwerken
want daar stonden mooie dingen in. Bepaalde mensen in onze straat wilde ik naar
het leven beschrijven en in die aantekeningen had ik al het nodige daarvoor
opgetekend.
Voor ‘De voorstad groeit’ hebt u uw eerste prijs gekregen.
Ja, de eerste L.J. Krijnprijs. Dat was in 1942, dus tijdens de oorlog. Terwijl ik nog
aan dat boek bezig was, kwam mijn vrouw me de krant tonen, waarin stond dat er
een literaire prijs zou toegekend worden. Ik aarzelde nog om daaraan mee te doen
maar mijn vrouw grabbelde mijn papieren bij elkaar en zei: ‘Ik stuur dat op.’ Ik zei:
‘Wacht nog een beetje, het boek is nog niet helemaal af!’ Maar niets aan te doen.
Aan de laatste volzin heb ik dan nog toegevoegd enz. enz. Mijn vrouw pakte alles
samen in een papier, deed er een koordeke rond, verstuurde het en ik had de Leo J.
Krijnprijs.
Welke bekwame jury heeft u die toegekend?
In die jury zaten Maurits Roelants, Raymond Herreman, maar vooral Willem
Elsschot, en omdat die erbij was ging ik akkoord dat het manuscript werd ingestuurd,
want ik hield veel van Willem Elsschot. Hij was trouwens een van de weinigen die
ik uit de Vlaamse literatuur kende. Ik had zijn gedichten gelezen, Het huwelijk en
zo en ik vond dat machtig schoon. Ik hield trouwens meer van zijn gedichten dan
van zijn proza. Ik heb hem dat ook gezegd en de drie, vier keer dat we elkaar ontmoet
hebben, hebben we tot mijn spijt en vreugde telkens ruzie gemaakt. Hij was een
eigenaardige vent, een rare patat, maar hij dacht dat waarschijnlijk ook van mij. Wij
hebben veel brieven geschreven naar elkaar maar zijn dochter heeft die onlangs
allemaal teruggevraagd: ze wil een boekske uitgeven met brieven van en aan Elsschot.
Ja, Elsschot was een oude meneer, die over alles zijn eigen mening had en ik was
een jonge snotneus die eveneens over alles zijn eigen mening had, en daarmee hadden
we voortdurend ruzie. Als ik iets nieuws geschreven
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had, stuurde ik het manuscript naar Elsschot en dan maakte hij daar bemerkingen
rond. En tot mijn grote verwondering stuurde Elsschot zijn manuscripten ook naar
mij op en moest ik daar mijn mening over zeggen. Zo heb ik het manuscript van Het
dwaallicht gekregen, het laatste dat hij geschreven heeft. Het gaat daar, zoals ge
weet, over die drie Indiërs die in Antwerpen op zoek zijn naar een droombeeld, naar
Maria. In het manuscript bellen ze op het einde ergens aan, Maria komt de deur
openen en laat ze binnen. Ik heb toen aan Elsschot geschreven dat ik het toch spijtig
vond dat die mannen Maria vinden: het stuk heet het ‘dwaallicht’, schreef ik, en het
zou veel schoner zijn als ze Maria niet vonden. Daar kwam dan nog bij dat in de
marge van dat manuscript overal streepjes waren aangebracht. Terwijl ik de tekst las
zag ik inderdaad dat op die aangestreepte plaatsen er een zwakke zin stond of dat
het niet al te best klonk of zo en ik liet aan Elsschot weten dat de meneer, die die
passages had aangestreept, inderdaad de zwakste gedeelten had gemerkt. Toen schreef
Elsschot me een koleirige brief terug om mij te zeggen dat een vriendin van hem dat
manuscript had gelezen en dat ze juist de passages had aangestreept die ze het mooist
vond! Typisch voor Elsschot was dan weer, dat toen het manuscript als boek
verscheen, de drie Indiërs inderdaad Maria niet vonden. Maar Elsschot heeft daar
nooit iets over gezegd: hij wilde niet toegeven dat hij die wijziging na een discussie
had aangebracht.
Het slot van Elsschots ‘Dwaallicht’ is dus van Louis-Paul Boon. Maar hij heeft u
dan toch de L.J. Krijnprijs bezorgd.
Dat is zo. Hij vertelt het trouwens zelf in het inleidend woord dat hij voor Mijn
kleine oorlog heeft geschreven. Hij vertelt daar dat hij tot drie uur in de nacht in het
boek had zitten lezen en dat zijn vrouw riep: ‘Wanneer komt ge nu slapen?’ ‘Dadelijk, ik heb bijna gedaan met dat boek.’ En hij heeft toen onmiddellijk opgebeld
naar Manteau om te zeggen: ‘Ge moet aan dat boek die prijs geven.’
Die prijs was wel welkom.
Dat zal wel. Het was oorlog en dat was 10.000 frank. Het is eigenlijk de enige
10.000 frank die ik in de oorlog verdiend heb. Het was toen niet zo makkelijk om
aan de kost te komen. Naast mijn schrijverij knapte ik hier en daar al eens een
karweitje op: na elk bombardement had ik werk genoeg om ruiten in te zetten! Maar
Angèle Manteau heeft me toch veel gesteund. De firma stelde het toen tamelijk wel
want in de oorlog gingen de mensen niet naar de bioscoop of het theater uit angst
voor de bommen. De mensen lazen toen veel meer: ge ziet dat de oorlog altijd voor
iets goed is. Mevrouw
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Manteau schreef me dan dat ik gerust verder boeken mocht vervaardigen en dat ze
me daarvoor een maandloon van 2000 frank zou uitbetalen. Ik heb eigenlijk van dat
maandloon heel de oorlog een beetje geleefd. En daar ben ik mevrouw Manteau altijd
zeer dankbaar voor gebleven, ondanks alles wat er later gebeurd is onder allerlei
moeilijke omstandigheden. Helaas voor haar raakten mijn boeken niet verkocht in
Vlaanderen zodat zij met spijt moest zeggen: ik vind uw boeken mooi, ik geef ze uit
maar ik verkoop ze niet. Toen dan De Kapellekensbaan klaar was en dat een hele
kanjer bleek te zijn, moest ze mij zeggen dat ze die niet kon uitgeven. Dan zijn de
Hollanders op de proppen gekomen. Reinold Kuyper, het hoofd van de
‘Arbeiderspers,’ was een geweldige bewonderaar van Richard Minne. Hij kwam bij
Minne vragen of hij geen gedichten meer had, die hij kon uitgeven. Minne heeft hem
geantwoord: ‘Ge moet dat aan mij niet vragen, ik heb niets meer. Maar ga naar de
jongere gasten.’ Zo is Kuyper hier komen aanbellen om te vragen of ik niets voor
hem had. Ik heb gezegd: ‘Hier zie, De Kapellekensbaan.’ En zo is die naar Holland
gegaan.
In 1944 wordt u dan journalist en wel aan ‘De Roode Vaan’. U blijft er drie jaar. U
was toen communist?
Ik ben altijd een beetje communist geweest, zo een van die buitenbeentjes in de
partij. In om 't even welke partij hebben ze me trouwens altijd maar als zo en zo
beschouwd. Toen ik 17 jaar was heb ik met een hoop andere gastjes van mijn leeftijd
in Aalst de Kommunistische Partij opgericht. Dat is dan nog via de Vlaamse Beweging
gebeurd! Wij waren toen allemaal flamingant en we bezochten dus geregeld het
Vlaams Huis in Aalst. We lazen toen de boeken van Stalin, Trotski, Lenin, Bakoenin
en al die andere mannen en we vernamen dat Lenin o.m. had gezegd: In de
Kommunistische Internationale kan elke nationaliteit haar eigen taal en merk
behouden. Wij dachten dat dat voor Vlaanderen een oplossing was: Vlaanderen moest
zijn eigen plaats krijgen in de Sovjetrepubliek. Wij werden dus communist maar
bleven samenkomen in dat Vlaams Huis, dat het lokaal was van de Christelijke
Volkspartij en het Vlaamse Front. In dat lokaal hing het Christusbeeld op de
voornaamste plaats; op zekere dag namen wij het van de muur en smeten het door
het raam. Toen werden wij ook buitengesmeten. We zijn dan naar een slecht befaamd
cafeetje getrokken en hebben daar de Kommunistische Partij opgericht.
Toen nodigden we iemand van Brussel, van het partijcentrum, uit om een
voordracht te houden op onze allereerste bijeenkomst. Die man sprak over de
Sovjetunie, over wat daar zo goed en mooi was, over die lachende arbeiders en zo
meer. Als de man met zijn voordracht klaar was, vroeg hij of er
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iemand nog iets meer wou weten over de Sovjetunie en dan was er achteraan in de
zaal een ouwe pee, die zijn vinger opstak en vroeg: ‘Hoeveel staat de roebel nu?’
Vecht dan maar voor het ideaal. Waarom bent u bij ‘De Roode Vaan’ weggegaan?
Och, dat is zo een triestige historie, dat ik er eigenlijk liever niet over zou praten.
Ik was in die tijd - het zal wel aan mij en aan mijn maagzweer hebben gelegen nergens content en ik botste overal en tegen alles aan.
Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik een tijdlang stalinist geweest ben maar na
enige tijd ontdekte ik, dat ik me met die partijtucht helemaal niet kon verzoenen.
Mijn geschriften waren dan ook wel niet doctrinair genoeg: ik heb eens een stuk
gepubliceerd waarin ik pleitte voor ‘Recht op luiheid’. Dat viel niet in goede aarde.
Dan bent u drie jaar als redactiesecretaris verbonden aan het weekblad ‘Front’, het
weekblad van het verzet. Stond u actief in het verzet?
Ja en nee. Actief in deze zin dat al die jongens van het verzet, die illegaal leefden,
bij mij aan huis kwamen om te eten en te overnachten. Ik heb ze geholpen en gesteund
en mijn laatste boterham weggegeven. Maar actief heb ik eigenlijk niets gedaan. Ik
ben heel mijn leven een soort van toeschouwer geweest. Als ze me in die tijd zouden
gezegd hebben: ‘Lowie doe mee’, dan zou ik dat zeker gedaan hebben, maar het ligt
niet in mijn natuur iets te doen dat me niet gevraagd wordt. Het resultaat is dat ik
geen diploma van ‘erkend weerstander’ heb maar ik van het verzet misschien meer
afweet dan om 't even wie.
Ik kon niet achterhalen wat u deed tussen 1950 en 1954.
Ik heb dan ook niets gedaan dan geschreven, van 's morgens vijf, zes uur tot 's
nachts twee, drie uur, geschreven tot mijn vingers krom stonden. Toen is De
Kapellekensbaan ontstaan en Zomer te Ter-Muren. Het is de bitterste tijd van mijn
leven geweest want ik moest ondertussen ook mijn boterham verdienen. Dan heb ik
dat boek in stukskes gekapt, er randbemerkingen bij geschreven en die dan
gepubliceerd in ‘Front’, in ‘Vooruit’.
In die tijd gaf ‘Het Laatste Nieuws’ nog het weekblad ‘De Zweep’ uit, dat vol
lieve, zoete, poëtische liefdesverhalen stond. Jan Walravens, die aan ‘Het Laatste
Nieuws’ verbonden was, had zowat de leiding van dat weekblad, hij moest dat een
beetje redigeren en zo en daar hij wist hoe moeilijk ik het had, liet hij me die hele
‘Zweep’ volschrijven met liefdesverhalen à la Courths-Mahler. 's Morgens schreef
ik dan liefdesverhalen om 's avonds
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aan mijn Kapellekensbaan te kunnen voortwerken. Ik zei dan altijd: ik ga nu wat
Courths-Mahleren. En dan maar op mijn schrijfmachine trommelen van Rosa, die
verliefd wordt, van het bloempje op de heide en wat weet ik al. Ik heb daar een keer
een moeilijke affaire mee gehad: ik moest altijd opnieuw naar inspiratie zoeken en
die trachtte ik dan te vinden in de oude, heel oude weekbladen. Zo ontdek ik een
verhaaltje van een meisje dat in een postkoets een jonge man ontmoet enz. Ik verander
de naam Rosa in Daisy en Daisy ontmoet haar jonge man in een vliegtuig etc. Dan
was er toch zeker wel een dame, die naar ‘De Zweep’ schreef: tien jaar geleden heb
ik dat verhaal nog gelezen maar die Daisy heette toen Rosa!
Altijd om dezelfde reden is in ‘Het Laatste Nieuws’ De bende van Jan de Lichte
als feuilleton verschenen, maar die geschiedenis vond ik dan zo goed, dat ik ze
achteraf heb herwerkt en in een boek heb uitgegeven.
Jan Walravens is wel een van uw beste vrienden geweest.
Ja, echt, ik heb daar erg veel verdriet van gehad, om Jan. Het noodlot is ermee
gemoeid: al mijn goeie vrienden verdwijnen. Het spreekwoord zegt het: de goeie
gaan en de slechte blijven: Jan Walravens, Richard Minne, Gaston Burssens, al die
mensen waar ik letterlijk iets aan had, waarvoor ik in feite schreef. Want als ge een
boek schrijft, dan denkt ge aan iemand. Ge schrijft en ge denkt ondertussen: als die
dat zou lezen, die zou zeggen dat is goed, dat is fijn, dat is mooi. Wel al de mensen
waarvoor ik eigenlijk geschreven heb zijn weg, Richard, Gaston, Jan, en ja, als ik
nu zit te schrijven weet ik eigenlijk niet voor wie ik nog moet schrijven.
Sinds 1954 en nu nog altijd bent u redacteur van ‘Vooruit’, de socialistische krant
van Gent. Wat is uw werk daar?
Ik maak daar de pagina ‘Geestesleven’ op, de bladzijde die in andere kranten
‘Kunst en Letteren’ heet. Ik doe daar zelf niets aan, ik heb het alleen maar samen te
brengen en ik tracht daar zoveel mogelijk jonge artiesten mee te helpen, jonge dichters
en zo, die het financieel moeilijk hebben. Ik denk dan een beetje terug aan mijn eigen
tijd, toen ik het zelf zo nodig had. Dan heb ik daar elke dag een cursiefje, dat dus
‘Boontje’ heet. En dan is er nog een hele rommel, een kroniek die ‘Links en Rechts’
heet, waarin ik nieuwtjes uit de hele wereld samenbreng over filmsterren, over
Onassis, over popzangers en over wat weet ik al. Ik heb er nu nog een rubriekje
bijgenomen ‘Tachtig jaar geleden’, waarin ik stukjes publiceer die tachtig jaar geleden
in onze krant stonden. Om de andere dag heb ik ergens een tekeningetje dat heet
‘Wat een leven’ en dan zorg ik ook nog elke dag voor een soort aforisme in twee
regels onder de titel ‘Zei meneer Dinges’. Dat zijn grappige,
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bittere, zure bemerkingen over wat er die dag gebeurt is. Bijv. Brandt ontmoet Ulbricht
en daaronder schrijf ik: ‘Jammer dat ze allebei Duits spraken.’ Het zit hem ook vaak
in de woordspelingen: toen Ulbricht wegging heb ik geschreven: ‘Zei meneer Dinges,
meneer de Ul bricht het niet verder meer.’
Leest u veel?
Ik heb vroeger ontzettend veel gelezen maar nu kan ik niet meer lezen. Dat is
begonnen toen ik zelf serieus ben beginnen schrijven. Als ik een boek begon te lezen
en ik vond het niet goed, dan gooide ik het weg. Maar als het dan een boek was dat
echt goed was, dan dacht ik: verdomme, die kan beter schrijven dan ik, en dan sloeg
ik het ook toe en dan begon ik zelf te schrijven. Als ik iets lees is het geschiedenis
of een biografie: iets dus dat werkelijk bestaan heeft. Ik kan de fantasie van de anderen
niet verdragen.
In deze woning zijn bijna geen binnenmuren en om van een ruimte een slaapkamer
te maken kan een gordijn worden toegeschoven.
De rustieke eethoek met banken is bij het raam: op een lange plank aan de muur
staat een hele collectie poppen die diverse figuren voorstellen. Het is een liefhebberij
van mevrouw Boon.
Aan de zoldering hangt een oude boterschaal en in een hoek staat een kast met al
het eigen werk van de huisheer in de diverse drukken. Ze is stevig afgegrendeld om
alle uitleenneigingen af te remmen want in het verleden bleek, dat uitlenen bijna
altijd kwijtraken betekende.
Aan de wanden dan schilderijen: dit is een van de eerste schilderijen van de auteur;
ze stelt de Luie Hoek voor waar de Voorstad begint. Andere schilderijen van
Louis-Paul Boon zijn Gevangenen aan de maaltijd en Binnenplein van de gevangenis.
Ook een ‘constructie’ is van de auteur: in een oude lijst werd met kippegaas een
vrouwenfiguurtje aangebracht. Een andere constructie werd op een oude dynamo
opgebouwd; ze heet Dynamische dames.
Deze foto met figuur is een negatief gemaakt door de zoon fotograaf en dit portret
van Louis-Paul werd gemaakt door René Bechaen.
Laten we het nu nog even hebben over ‘De Voorstad groeit’, deze flitsen uit het leven
van een armoewijk. Dat was uw eigen wijk?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik weinig of geen fantasie heb. Eigenlijk heb ik er
helemaal geen. Als ik iets beschrijf moet dat echt gebeurd zijn. Al wat ik beschreven
heb in De Voorstad groeit, in Vergeten straat, in Mijn Kleine oorlog, in De
Kapellekensbaan en noem maar op, dat is echt uit het leven ge-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

212
grepen, zoals men zegt, dat komt uit mijn eigen straat. Maar dan zat ik daar telkens
met het probleem: veronderstel nu eens dat een van die mensen dat leest - ik weet
wel dat die mensen geen boeken lezen, maar het kan altijd zijn dat iemand hun dat
boek in handen duwt - dan gaan ze zich gekwetst voelen. Ik heb dan alles zo
nauwkeurig mogelijk beschreven, echt zoals de Franse naturalisten dat deden, ze
hebben me trouwens altijd een naturalist genoemd, hè. Dus echt zoals Emile Zola
het deed: die heeft b.v. in La débâche het strijdtoneel van de oorlog tussen de Pruisen
en de Fransen beschreven en daarvoor is hij naar die plaats zelf gegaan om die echt
zo nauwekurig mogelijk te kunnen beschrijven. Ik heb dat ook nodig. Maar ik zat
dus met die mensen die dat zouden kunnen lezen en daarom heb ik er iets misleidends
aan toegevoegd. De Kapellekensbaan, dat is ergens in Aalst, dat was mijn buurt, ik
woonde daar, dat was mijn straat, maar in mijn boek heb ik die overgeplaatst naar
Erembodegem, waar de naam Kapellekensbaan bestaat. Vergeten straat is een boek
dat in een straat in Aalst speelt, in de vroegere buurt waar ik woonde, maar ik heb
die overgeplaatst naar Brussel, in de wijk waar men de Noord-Zuidverbinding aan
het aanleggen was en waar zo een straat kon afgesloten raken. Iedereen die dat boek
leest, die denkt, kijk dat is Brussel en iedereen, die De Kapellekensbaan leest, die
denkt dat is Erembodegem. En veel mensen, vooral veel Hollanders komen - ja ik
heb een beetje meer succes in Nederland dan in Vlaanderen - die komen, ik zal niet
zeggen op bedevaart, maar als ze in Vlaanderen zijn zeggen ze: nu moeten we toch
eens naar Erembodegem gaan. En dan komen ze naar de Kapellekensbaan vragen,
die hier dus inderdaad bestaat. Officieel heet ze de Termurenlaan. En ze gaan daar
dan naar kijken en ze zeggen: ja maar, dat klopt toch eigenlijk niet, hè, want die vier
huizekens staan er niet. En zo heb ik de mensen misleid. Want als ge de mensen naar
het leven beschrijft, met hun deugden en gebreken, dan valt dat niet altijd mee. De
mensen hebben graag dat ge over hen schrijft, maar ze hebben vooral graag dat ge
over hun deugden schrijft. Want als ze zien dat ge daar ook iets zegt dat niet zo
vleiend is, dan worden ze lastig.
On ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments.
Helaas nee.
Waar hebt u het procédé gehaald voor ‘De voorstad groeit’?
Dat is eigenlijk moeilijk om zeggen, hoor, want allerlei dingen hebben daarin
meegespeeld en invloed gehad. Ik voelde me eigenlijk voorbestemd om schilder te
worden, maar ik had toch ook zin in het schrijven. Toen ik dat aanvankelijk deed,
was dat plechtig en verheven, zoals dat schering en
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inslag was in de officiële Vlaamse literatuur. Toen ik als kind schoolopstellen maakte,
moest ik die opvullen met veel hoedanigheidswoorden. Zoals Streuvels dat deed. En
toen las ik Céline, Voyage au bout de la nuit en dat was een openbaring. Ik ontdekte
daar een meneer die zei ‘et puis ci et puis là’. Dat was de gewone man, die aan het
praten was en dan dacht ik: verdomme, dat is het. Zo moet ge eigenlijk schrijven, ge
moet terwijl ge een zin maakt niet denken, is dat woord juist, excuseer me dat ik dat
tegen u zeg... ge moet schrijven wat er in uw hart opwelt, ge moet op papier zetten
wat er in u opkomt. En op datzelfde moment las ik Dos Passos, die Amerikaan die
onlangs overleden is en die niemand nog kent - gelukkig voor mij, want nu weet
niemand dat ik dat bij Dos Passos heb gehaald. Die heeft 42e straat geschreven en
Manhattan grows, dus eigenlijk de voorstad groeit, zoudt ge zeggen. En bij hem heb
ik de techniek gehaald voor wat ik in De voorstad groeit, De Kapellekensbaan,
Menuet op mijn eigen manier heb bewerkstelligd. De manier waarop Céline het zegt
en de manier waarop Dos Passos het voorstelt. Lijk ik dat nu vertel lijkt het erop of
ik die nagebootst heb, maar dat is onbewust gebeurd. In elk geval hebben die mensen
invloed op mij gehad en door hen ben ik tot het schrijven van De voorstad groeit
gekomen.
Van Dos Passos hebt u ook wel het procédé van het achter elkaar plakken van een
hele reeks episoden, die als het ware naturalistisch worden gefilmd?
Misschien toch wel. In mijn boek Menuet heb ik in elk geval hetzelfde systeem
toegepast, dus kranteknipsels geplaatst boven mijn verhalende tekst. Dos Passos gaf
in de 42e straat krantekoppen met het dagelijks nieuws om de tegenstelling te doen
uitkomen. In Menuet heb ik het toch met een andere bedoeling gedaan.
Maar het ‘hoe’ heeft me toch nooit beziggehouden. Ik heb me nooit afgevraagd:
hoe ga ik het doen. Ik heb het voor elk boek op een andere manier trachten op te
lossen. Dat komt van de sprankels licht in uw achterhoofd en hoe komen die? In De
Kapellekensbaan was ik bezig de opkomst van het socialisme te schrijven toen ik
me opeens afvroeg waarom ik de opgang zou beschrijven en het niet zou hebben
over de teneergang. Ik heb toen de wereld van Ondineke geconfronteerd met die van
ons en meteen was er iets anders. Ik had al met een keer het gevoel dat het
menselijkerwijs niet mogelijk was een roman van 400 bladzijden gewoon in dezelfde
stijl en toon te schrijven. Ik heb daarom op de eerste roman kritiek geleverd. Is dat
wel zo? Liever dan er een afgelikt geheel van te maken heb ik er al die
randbemerkingen en zijsprongen aan toegevoegd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

214
Toen dat boek verscheen was het een revelatie. Hebt u dat toen ook zo ervaren? Het
was ongewoon, het was iets nieuws, het was agressief.
Ik heb toen toch gedacht: de mensen die die prijs toekennen, zijn toch mensen
verwachting. Ik geloofde er niet al te veel in omdat het niet af was en omdat ik mijn
aantekeningen was kwijtgeraakt. Zoals ik al zei is het eigenlijk mijn vrouw die het
naar de uitgever stuurde voor de Krijnprijs. Toen kregen we een brief van Angèle
Manteau, die ons meedeelde dat de jury zich nog niet had uitgesproken maar dat zij
in elk geval het boek uitgaf. Toen zei mijn vrouw triomfantelijk ‘Voilà’, precies of
zij het boek had geschreven. Ik heb toen toch gedacht: de mensen die die prijs
toekennen, zijn toch mensen die er iets van weten. Ik had iets gemaakt en ergens
diep in mezelf had ik het bewustzijn dat het iets goeds was. Dat er dan mensen waren
als Willem Elsschot, die zegden dat het goed was, heeft mij voldoening geschonken.
Was u zich bewust van een eigen techniek? Lissens spreekt van uw blitz-techniek,
wat mij geen slechte karakteristiek lijkt.
De techniek verschilt bij elk boek. Menuet heb ik op drie weken geschreven, een
hoofdstuk per week. Dat was een oprisping. Op De Kapellekensbaan heb ik tien jaar
gezet, daar kwam dan wel beredenering bij. Niets gaat ten onder is veel te veel
beredeneerd en daarom is het geen goed boek geworden. Ook Het nieuwe onkruid
steunt op te veel beredenering en is ook geen goed boek. Wat is techniek? Groeien
als een boom en zingen als een vogel.
Weet ge, een mens schrijft iets, maakt iets, maar dat groeit boven hem uit. Ik maak
iets en dan achteraf komen ze me vragen: ‘Hoe hebt ge dat gedaan of hoe zijt ge
daartoe gekomen?’ Ik weet dat echt helemaal niet, hoor. Het groeit spontaan, het is
de inspiratie, het is iets dat in u aan het werken is, alsof ja, het klinkt misschien een
beetje vreemd uit mijn mond, ik die op mijn zeventiende jaar de Kommunistische
Partij heb gesticht, maar het is alsof de heilige Geest daar achter in uw hoofd zit.
Laten we niet verder zoeken naar een bepaling van de inspiratie, of naar wie of wat
daar de reden van zou kunnen zijn. Men spreekt ook van uw dynamische stijl die
inderdaad zo is.
Ik weet het niet. Als ge aan Pieter Bruegel zoudt kunnen gaan vragen waarom hij
dat en dat geschilderd heeft en waarom hij het zo geschilderd heeft, hij zou het ook
niet weten. Als ge het allemaal zoudt weten, zoudt ge het ook niet meer schrijven.
Is iemand u een voorbeeld geweest voor uw laten we zeggen ruwe of harde taal?
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Nee, die taal is eigenlijk mijn taal, de taal die ik altijd gebruikt heb en die ik, dat
hoop ik toch, altijd zal mogen blijven gebruiken. Ik herinner me een interview met
een Nederlands schrijver - hoe heet hij ook weer, ik krijg een memorie met oogjes
in, die Amsterdammer uit Den Haag, goed, het is om 't even. Hij werd geïnterviewd
voor de Vlaamse Televisie en ze zeiden hem: ‘Ge schrijft gij geen algemeen beschaafd
Nederlands.’ En die man zei: ‘Nee en dat interesseert me ook niet: ik schrijf mijn
taal, ik schrijf geen Amsterdams, geen Nederlands, ik schrijf de woorden die ik in
mijn kinderjaren heb geleerd.’ Ik doe net hetzelfde. Ik schrijf de woorden die ik
gehoord heb en die woorden zijn mijn alaam, mijn gereedschap en ik gebruik dat,
zonder erover na te denken.
In verband met uw taal wordt nochtans wel eens Walschap genoemd.
Inderdaad, dat is juist: Walschap wordt in dat verband genoemd. Maar als ik het
eerlijk mag zeggen, ik heb Walschap maar gelezen toen ik al een boek geschreven
had. Feitelijk zit het zo ineen dat Elsschot mijn boek gelezen had en het aan Walschap
overhandigde en zei: lees dat ne keer. En toen Walschap dat gelezen had, zei hij: ‘Ja
maar, als ge dat goed vindt, dan hebt gij zeker mijn boeken nog nooit gelezen.’ Toen
ik dat hoorde dacht ik: die man moet dus schrijven zoals ik schrijf en dan ben ik
Walschap beginnen lezen. Ik heb daar toen over nagedacht en ik heb achterhaald dat
ge de taal van Walschap en mij inderdaad zoudt kunnen vergelijken maar dat er toch
een wezenlijk verschil is, ook al zijn we beiden ongeveer van dezelfde streek. De
taal die Walschap schrijft, dat is de taal van de dokter of de pastoor die bij een gewone
volksmens op bezoek komt en die contact met die man zoekt en die zich verlaagt
eigenlijk om de taal van die man te spreken, die gewoon dialect spreekt om meer
vertrouwen te scheppen. Ik kan een totaal verkeerd oordeel over Walschap hebben,
maar dat is mijn indruk. Met mijn taal is het net andersom: mijn taal is de taal van
het volk zelf. Ik ben gewoon iemand uit het volk, ik was gevelschilder, ik was een
gewone jongen uit een arbeidersbuurt en ik schrijf de taal die ik geleerd heb van mijn
moeder. Ik hou van die taal en ik blijf die taal schrijven. En voor geen geld van de
wereld wil ik daar afstand van doen.
Het gaat eigenlijk wel iets verder, want waar u het bijv. hebt over 't ministerie, plakt
u het lidwoord eraan vast: tministerie. Dat is een nabootsing van de volkse uitspraak?
Dat zijn zo van die grapjes. Het staat op de toren van de kerk, het wijst het uur
aan en het begint met een d, wat is het? Dhorloge! Dat zijn zo van die grapjes die ik
heb toegepast.
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Maar ik kleur mijn taal daarmee een beetje feller, ik maak ze wat roder wegens het
contrast. Als schrijver ben ik toch nog altijd een beetje schilder. Woorden wekken
kleuren op, ik heb dat in De Kapellekensbaan uiteengezet. Ik beschrijf ergens dat
fabrieksmeisje op de Kapellekensbaan komen: ze komen van het werk, het is donker,
het regent, het is grijs. Voor een schilder is dat doek te grauw, daar moet rode kleur
in opvlammen. Een van die meisjes zegt plots: godverdomme. Dat is ergens een rode
vlek in de grauwheid. Dat noemen ze dan plastisch.
Men heeft nog naar andere peters gezocht: Antoon Coolen en Lode Zielens.
Antoon Coolen heb ik nooit gelezen. Van Lode Zielens ben ik De gele roos
beginnen lezen. Nee, daar is beslist geen verband. Ik heb als jonge gast geweldig
veel gelezen maar overwegend buitenlandse auteurs. Ik ben de Nederlandse pas gaan
lezen als ik zelf was beginnen schrijven.
‘Abel Gholaerts’ verschijnt een jaar na ‘De voorstad groeit’. Het is een leven van
Van Gogh met bijzonder veel levensdetails van Louis-Paul Boon.
Eigenlijk wou ik na De voorstad groeit opnieuw gaan schilderen, maar mijn vrouw
verwachtte dat ik een nieuw boek zou schrijven dat misschien nog eens 10.000 frank
zou opbrengen. Daarom ben ik dan maar het leven van een schilder gaan beschrijven
en wel van de schilder van wie ik in die dagen het meest hield: Vincent van Gogh.
Eigenlijk wou ik twee delen schrijven: het eerste zou de Hollandse tijd van Van
Gogh behandelen en dat noemde ik Het talent. Dat staat zo op de eerste of de tweede
bladzijde. In het tweede deel zou de zonnige periode in Arles aan de beurt komen
en dat zou Het genie heten. Ik was op dat moment een talent en dacht: later word ik
misschien ook een genie en dan schrijf ik dat tweede deel. Het is er nooit van gekomen
en dat tweede deel zal misschien ook nooit verschijnen.
Maar inderdaad, ik heb daar het leven van Van Gogh getransponeerd en er mijn
eigen trieste jeugd beschreven. Ik zat daar ineens met ik weet niet hoeveel
moeilijkheden, want Van Gogh is de zoon van een dominee en als ik mijn jeugd
beschreef en Vlaanderen beschreef, dan moest ik van de zoon van die dominee de
zoon van een pastoor maken. Ik weet niet of er echt zonen van pastoors hier in
Vlaanderen leven maar als ze bestaan, dan wordt dat toch nooit gezegd: het wordt
achter de hand verteld. Dus heb ik in dat boek nergens gezegd dat Abel de zoon was
van de pastoor maar ik heb het voldoende laten doorschemeren: de lezer, die het
boek leest, wordt gewaar dat het de zoon van de pastoor is. Daar heb ik dan weer de
zoveelste ruzie over gehad met Elsschot, die het boek las en natuurlijk achterhaalde
hoe de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

217
vork aan de steel zat. Met koleire heeft hij me een brief geschreven om mij te zeggen:
‘Ge zijt laf geweest. Ge hebt de moed niet gehad te zeggen dat het de zoon van de
pastoor was, maar ik heb het wel verstaan.’ Ik heb hem geantwoord dat het op moed
niet aankwam, maar wel dat het erop aankwam de toestanden in Vlaanderen weer te
geven.
Ik heb in dat boek naast vele omstandigheden van het leven van Van Gogh zo een
groot stuk van mijn eigen jeugd behandeld, dat ik het ook niet meer Van Gogh kon
noemen. Ik heb dan eenvoudig een andere naam bedacht, die verder geen betekenis
heeft.
Het boek werd in 1968 pas opnieuw uitgegeven, dat is dus 24 jaar later. Tot dan
toe was het eerder zo een soort verloren boek, dat niemand kende. Mag ik daar nog
iets aan toevoegen, dat misschien een beetje... och kom, Vlaanderen is in de laatste
10-20 jaar toch erg veranderd en ten goede geëvolueerd. Toen dat boek verscheen
werd ik in de ban van de heilige Kerk geslagen. Twintig jaar later heeft Bernard
Kemp in ‘De Standaard der Letteren’ een volle pagina aan de herdruk gewijd en
gezegd dat het een van de mooiste boeken is die ooit in Vlaanderen geschreven zijn.
U bent eigenlijk te vroeg geboren, als ik het goed begrijp.
Gelijk pastoor Daens, die was honderd jaar te vroeg geboren!
‘Vergeten straat’ is een roman, die weer in een proletariërsmilieu speelt. U publiceert
hem in 1946.
Gij weet dat beter, gij hebt het nagekeken. Ik weet het niet meer. Wat ik wel weet
is dat ik hem geschreven heb in 1944, het vierde oorlogsjaar. Het gaat daar dus
gewoon over een straat in Aalst, in de buurt waar ik woonde. Ik heb gewoon al die
mensen die daar woonden stuk voor stuk beschreven.
Tot en met Vieze?
Tot en met Vieze, allemaal. Die Vieze heb ik goed gekend, het was een heel fijne
vent. Het was een jongen die niet graag werkte en bedelen ging en zo. Ik heb jaren
later nog een stukje over Vieze geschreven in Mijn kleine oorlog. De tweede druk
van dat boek eindigt met Vieze.
U hebt hem weergezien en dat is een zware ontgoocheling geweest.
Ja. Ik heb altijd liefde en genegenheid en bewondering gehad voor mensen die zo
aan de zelfkant, zo op het randje af leefden en ik voelde me verwant met Vieze, ik
ben eigenlijk ook maar een vieze! Binst de oorlog, dan stond Vieze aan onze deur
te wachten totdat ik buitenkwam en dan zei hij mij: ‘Hebt ge mij geen sigaretje,
kameraad?’ En dan gaf ik hem de helft van
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mijn pakske sigaretten. En Vieze dan: ‘Makker, ge zijt bedankt, hè!’
Jaren later ontmoet ik dan Vieze weer en ik vraag: ‘Wel jongen, hoe is 't? En dit
en dat?’ En Vieze antwoordt: ‘Goed meneer, goed meneer.’ En dan had ik zo een
verdriet en zo een spijt dat die vent, waarmee ik eigenlijk geleefd had, waarmee ik
mijn sigaretten had gedeeld, dat die dan zei: ‘Ja, meneer. Meneer...’
Die afgesloten of vergeten straat is eigenlijk een symbool?
Ja. Och God, hoe is een mens en hoe dwaas is een mens? Ik heb daar een soort
utopia willen schrijven: ik was van mijn zeventiende jaar communist en ik droomde
van de ideale staat en zoals er veel mensen geweest zijn die de ideale staat hebben
willen beschrijven heb ik dat willen doen in Vergeten straat. Mensen die buiten de
maatschappij worden gesloten, moeten toch verder leven. Daar die straat volledig
was afgesloten leefden de mensen helemaal op zichzelf en waren ze dus wel verplicht
een staat onder elkaar op te bouwen. Het is een enige kans om de ideale staat op te
bouwen en die mislukt totaal omdat Vieze Vieze blijft en omdat Rozake en ik weet
niet meer hoe ze allemaal heten, want het is jaren geleden dat ik dat geschreven heb,
omdat al die mensen hun eigen klein gewoon menselijk leventje blijven leiden: elk
van hen is niet geboren om in een ideale staat te leven. Elke maatschappij met mensen
moet mislukken: een mens kan niet in een volmaakte staat leven - gelukkig maar.
Op zekere dag wordt er een gat gekapt in de muur van het pakhuis en komt er opnieuw
een verbinding tot stand met buiten. Voor Vieze betekent dat de bevrijding: hij die
opgesloten zat, kan nu weer gaan stelen en drinken en al doen wat hij graag doet.
Eigenlijk kan ik me het boek zo goed niet meer herinneren want ik heb er een
hekel aan mijn eigen werk te herlezen. Dostojevski, die zal ik nog wel eens herlezen.
Mijn vrouw neemt me dat onprettig werk uit de hand: zij kijkt de drukproeven na.
De mens is niet geboren om in een ideale staat te leven. Ik geloof dat het zo ook
goed is. Ik zou me ook niet gelukkig voelen in b.v. Sovjetrusland of China onder
Mao of zo. Ik bewonder dat, ik bewonder dat zo duizenden Chinezen met een karretje
grond lopen en een kanaal graven en zo. Ik bewonder dat echt, dat is iets groots,
maar als ik daar tussen zou staan en als ik de hele dag met die karretjes zou moeten
rijden, dan zou ik toch liever een boek schrijven...
Tegenstelling massa-individu?
Dat heb ik altijd in mijn werk trachten te verdedigen: de vrijheid van het individu,
ook in de ideale staat.
(wordt vervolgd)
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Marcel Janssens / Achter de rijmen van Achterberg
Kroniek
Martien J.G. de Jong is de detective van de Nederlandse literatuur aan het worden.
Hij gaat graag uit op interview, klampt graag mensen achter het boek aan, kijkt al in
het nest voor iemand er weet van heeft waar het zit. Voor het opspeuren van zulke,
hetzij uit onachtzaamheid hetzij uit discretie verwaarloosde vindplaatsen heeft hij
een zeer fijne neus. Zo doet hij verrassende vondsten en bevindingen die de insiders
waarschijnlijk niet met verstomming slaan, maar waarover hij dan toch het eerst met
slaande trom verslag uitbrengen kan. (De titel van zijn boekje over Achterberg,
waarin hij een van diens gedichten, Research, op zichzelf toepast, is al een vondst:
‘een heer staat op om van u te getuigen’ en om ‘u (te) bewijzen uit het ongerijmde’
schreef Achterberg; welnu die heer is... Martien de Jong). Ik vind dat hij zijn vondsten
met het enthousiasme dat hem kenmerkt een beetje te haastig in zijn boeken gooit.
Nu hij zijn Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg ('s-Gravenhage,
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar/Brugge, J. Sonneville, 1971, 81 blz.) zelf reeds van
op afstand kan lezen, zou het mij niet verwonderen dat hij al hier en daar wat
voorzichtiger en genuanceerder zou argumenteren. De vondst die hij deed in verband
met Achterbergs biografie (of die hij althans openbaar maakte), was echter te mooi
om er niet direct munt uit te slaan. Achteraf kunnen de hoeken dan wel worden
afgerond. Vergeten we ook niet dat M. de Jong een geboren polemist is. Hij houdt
niet van ‘omtrekkende bewegingen’ of ‘omgelogen taboes’ als het rechtuit ook kan.
Hij reageert in zijn jongste publikatie tegen de ‘mysterieuze intimi-sfeer’ rond
Achterberg (blz. 47), meer bepaald tegen W.H. Nagel en B. Bakker, die naar zijn zin
de feitelijke informatie omtrent Achterberg te veel hebben ingesponnen in
dubbelzinnigheden, vaagheden, geheimdoenerij. M. de Jong zelf doet wel één keer
bepaald geheimzinnig in zijn essay, maar hij is er de man niet naar om een potje
gedekt te laten als hij geroken heeft dat iemand anders dat wél wil doen. Vandaar de
polemische hoogspanning die zijn geschriften kenmerkt, ook deze bijdrage tot de
opheldering van het probleem Achterberg.
Wat ik in dit boekje het meest bewonder, is zijn kerngezonde literairkritische
methode. M. de Jong heeft zijn standpunt inzake de interpretatieleer,
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vooral dan in verband met de relatie tekst-context, al vaker uiteengezet. (Wees gerust,
hij verwijst zelf in zijn noten wel naar de vindplaatsen.) Nu past hij dat consequent
toe in een geval dat kan dienen als testgeval voor zijn literairkritische methode. Het
is in de grond het gezond verstand zelf, maar het mag in de huidige constellatie van
het literatuuronderzoek nog eens onderstreept worden: literatuurstudie is op de eerste
plaats tekstanalyse, maar wie trekt de grens tussen tekst en context? M. de Jong
opteert met het volste recht voor de multidimensionele methode die rekening houdt
met zoveel mogelijk feitelijke gegevens, tekstuele en andere. Autobiografische
gegevens van Achterberg zelf, evenals getuigenissen van derden laat hij echt
mee-spelen en mee-spreken in de interpreterende ontmoeting met de tekst. Hij drukt
dit gezonde boerenverstand van de criticus-lezer lapidair uit als volgt: ‘Maagdelijke’
poëzielezers bestaan niet of slechts heel kortstondig, en ‘maagdelijke’ critici zijn
alleen al door het feit van hun maagdelijkheid onbevoegd. Je kunt niet iets zinnigs
zeggen over zaken waar je geen weet van hebt.’ (blz. 34). Hij weet wel dat er soms
‘een ontzaglijke afstand’ (blz. 45) kan gapen tussen het oorspronkelijke biografische
gegeven en de poëtische transliteratie ervan, maar om het passende interpretatiekader
te kunnen schetsen haalt hij zijn neus niet op voor een buitentalige informatie die bij
de lectuur van dienst kan zijn. Het ware al te dwaas om, bijvoorbeeld, het
programmatische of anekdotische karakter van de postuum gepubliceerde bundel
Blauwzuur te ontkennen. Hoe meer feitelijke informatie daaromtrent vergaard kan
worden, des te beter. Wie het goed meent met de literatuurstudie, kan alvast uit dit
essay van M. de Jong leren dat men omtrent het meest hermetische gedicht nooit
genoeg kan weten.
Bovendien (tweede methodische stelregel, even gezond als de eerste) bepleit M.
de Jong niet enkel de valorisatie van biografische gegevens, maar ook de noodzaak
om het interpretatiekader over het totaal-oeuvre van de dichter te verruimen (blz.
30). Hij schrijft: ‘Een tematisch onderzoek van Achterbergs poëtisch oeuvre heeft
pas zin wanneer men rekening houdt met alle varianten, met de chronologie der
afzonderlijke gedichten, en met de kompositie van alle bundels en verzamelbundels.’
(blz. 38). Dat is natuurlijk een hele brok werk, maar hij wil alvast omtrent de cyclus
Zestien en omtrent het bundeltje Blauwzuur de gewenste bibliografische informatie
verschaffen die tot een adequater interpretatie van het totaal-oeuvre leiden kan. De
ondertitel van zijn essay luidt ‘Het probleem Achterberg’. Hij heeft wel degelijk de
pretentie om met de hier aangereikte informatie de lectuur van het totaal-oeuvre in
de juiste richting te sturen.
Als bijdrage tot het probleem Achterberg levert het essay van M. de Jong
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zijn waardevolste informatie in de hoofdstukjes 4 en 5. Daar heldert hij, bij mijn
weten het eerst met evenveel woorden, de identiteit op van het meisje Bep, het ‘wezen
van zestien jaar’, aan wie Achterberg de cyclus Zestien opdroeg. Deze verzen
verschenen voor het eerst in de bundel Dead End (1940), daarna met een strofe
aangevuld in de bundel Existentie (1946). De opdracht ‘Voor Bep’ uit de bundel van
1946 viel weg in de door Achterberg zelf nog samengestelde Verzamelde Gedichten,
gepubliceerd bij Querido in 1963, een jaar na de dood van de dichter. De lezer die
het ‘bundeltje’ Zestien (de vijf strofen die aan Bep werden opgedragen, plus nog 12
andere gedichten) in de Verzamelde Gedichten vindt, ontmoet daar dus helemaal
geen naam ‘Bep’ meer, maar het kan geen kwaad dat de Achterberg-filoloog wete
wie dat wezen van zestien jaar is. Wie is Bep? M. de Jong is haar gaan opzoeken.
Zij is nu een vrouw van vijftig jaar en de enige overlevende van het drama van 15
december 1937 in Utrecht. Ze was toen zestien jaar, dochter van de hospita waar
Achterberg als ‘krisisambtenaar’ inwoonde. Na een aanrandingspoging loste
Achterberg twee revolverschoten: het ene doodde de hospita, het andere verwondde
haar dochter in de hals. Dat is allemaal sinds lang bekend (en niet meer verzwegen),
maar de ophelderingen van M. de Jong kunnen wel nuttig zijn bij de lectuur van de
vijf strofen die de cyclus Zestien omvat. De informatie in hoofdstuk 5 omtrent de
postume bundel Blauwzuur, die volledig geïnspireerd werd door Achterbergs verblijf
in een psychiatrische inrichting na het drama in Utrecht, is m.i. veel interessanter.
M. de Jong is hier volop in zijn geliefkoosde doen: hij kan het anekdotische karakter
van deze bundel deskundig toelichten, een mysterieus doende Bert Bakker polemisch
terechtwijzen en vooral zijn grensoverschrijdingen tussen tekst en context
ondernemen. Deze bladzijden over Blauwzuur zijn voor mij de belangrijkste uit het
essay, belangrijker alleszins dan de informatie omtrent de interpretatie van Zestien.
Wegens het belang dat hij aan biografische gegevens toekent, zou men kunnen
verwachten dat M. de Jong in zijn interpretatie van Achterbergs centrale thema de
‘gij’ van de gedichten zonder meer gelijk zou stellen met een gestorven geliefde. Hij
merkt evenwel terecht op dat het centrale thema niets van zijn waarde verliest wanneer
men de biografisch gestorvene niet gelijkschakelt met de afwezige ‘gij’ uit de verzen.
De ‘gij’ op rijm hoeft inderdaad geenszins de personen (of persoon) uit De Jongs
‘ongerijmde’ bewijsstukken te zijn. Toch is M. de Jong van mening dat ‘in zeer vele
gevallen’ de ‘gij’ een gestorven geliefde is ‘die door het ik van die gedichten in en
door het vers weer tot leven moet worden gebracht.’ (blz. 21). Nu meen ik dat deze
interpretatie ‘in zeer vele gevallen’ (beslist niet in alle)
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wel opgaat, maar dat ze, ook in de gevallen waar ze steekhoudt, Achterbergs poëtische
waarheid toch maar gedeeltelijk dekt. Ik heb Achterbergs rijmen altijd als een
wezenlijk polyvalent spreken ervaren en ik zou die polyvalentie een beetje radicaler
affirmeren dan M. de Jong het doet. Met de ‘wederopwekking van een gestorven
geliefde’ als centraal thema in Achterbergs duizend-en-één gedichten heb je nog niet
veel gezegd. Laat de obsessionele bekommering om een gestorven geliefde het
uitgangspunt geweest zijn (wat nog te bezien valt), als je die honderden gedichten
omtrent die overal aanwezige verloren ‘gij’ leest en herleest, dan worden biografische
aanknopingspunten daarom wel niet minder relevant, want een ‘ontmaagd’ lezer kan
die niet tegendraads buiten spel zetten, maar er klappen voortdurend andere ramen
of andere bodems open, en in een voorzichtige polyvalente omgang met de berijmde
‘gij’ wordt de gestorven geliefde steeds meer ‘getranslitereerd’ tot... ja, in de beste
gedichten tot vele dingen tegelijk. Bij voorbeeld, ook tot iets dat staat voor ‘woord,
poëzie’. M. de Jong zegt zelf dat voor Achterberg in de eerste plaats de poëzie bestond
(blz. 25), maar wat hij noemt ‘de poëtisch-egocentrische dimensie’ van het centrale
thema (blz. 63) is in dit essay wat in de verdrukking gekomen, precies wegens het
overwegende biografische speurwerk en dito interesse. De poëzie bestond wellicht
zo exclusief, zo verlossend en vertroostend en zo genaderijk (echt ‘in de eerste plaats’
zoals M. de Jong zegt) voor Achterberg bij de genade van de biografische realia die
De Jong hier uit de doeken doet. Precies dat exclusieve heil van het woord boeit mij
zozeer in Achterberg. Daarom betreur ik het dat M. de Jong déze dimensie in zijn
essay onuitgewerkt liet, meer nog: dat hij die verdonkermaande met speurwerk áchter
de rijmen. Daarom komt de ondertitel van zijn essay ‘Het probleem Achterberg’ mij
ietwat pretentieus voor. Als ik het even kras mag stellen: je bent nog kilometers van
het probleem Achterberg vandaan als je bij Bep op bezoek bent. Daarom vind ik het
ook wat hinderlijk, M. de Jong te horen zeggen dat hij een gedicht als Droomlot
‘volledig’ meent te verstaan (blz. 29), of dat Rilkes Requiem ‘für eine Freundin’
‘volledig begrijpelijk’ wordt wanneer men weet wie die vriendin was (blz. 31). Beter
is, te zeggen dat de kennis van biografische omstandigheden aan een gedicht een
dimensie meer verlenen kan (blz. 30), omdat het interpretatiekader met een spanning
meer verrijkt wordt. Maar ik zou ook na M. de Jongs ophelderingen niet durven
zeggen dat ik Achterbergs rijmen volledig versta.
In dit verband moet ik nog een verwarrende tegenspraak in zijn essay signaleren.
Op blz. 22 zegt hij dat hij de verhouding tussen het leven en de werken van een auteur
niet literairkritisch, maar een psychologisch probleem is; op blz. 33 beweert hij het
tegendeel: het biografisch gegeven van 1937 heeft
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‘wel degelijk literair-kritisch belang’. Wat is het nu? Kennelijk het tweede, want
anders heeft het hele essay van M. de Jong geen zin. Zijn essay toont precies aan dat
de relatie tussen leven en werk zeker van groot literairkritisch belang kan zijn!
Ten slotte betreur ik dat M. de Jong zelf niet altijd precieze gegevens verschaft
omtrent zijn bronnen. Kon hij dat niet of liet hij het na uit discretie? Welke zijn de
‘direct kontroleerbare uiterlijke gegevens’ van blz 17 i.v.m. de gespannen
betrekkingen tussen de hospita en de ex-onderwijzer? Konden de brieven uit het
Utrechtse huis van bewaring, waaruit De Jong citeert (blz. 23, 25 en 71), niet nader
geïdentificeerd worden? Zou het essay van M. de Jong dan ook nog teren op taboe
omtrent Achterberg? Dat ware het laatste dat men van M. de Jong zou verwachten.
En toch...?
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Kroniek
Herman Servotte / Guido Gezelle in het Engels
Bij de uitgeverij Colibrant te Deurle heeft de Vlaamse dichteres Christine D'haen,
in een zeer keurige bibliofiele presentatie, een keuze van Gezelle-gedichten
gepubliceerd samen met een Engelse vertaling van haar hand. Bernard Kemp zorgde
voor een competente inleiding die vooral wijst op de verbazende thematische en
formele gelijkenissen tussen de Vlaming en zijn Engelse tijdgenoot, de priester-dichter
G.M. Hopkins. De beide mannen kenden elkaar niet, maar zijn door hun sacramentele
opvatting van de natuur en door hun behandeling van de taal wezenlijk verwant. En
dat zal er ongetwijfeld toe bijdragen om Gezelle ingang te doen vinden in de
Angelsaksische literaire wereld, waar Hopkins, evenzeer als Gezelle bij ons, als een
voorloper van de hedendaagse poëzie wordt gewaardeerd.
Of dit opzet tot cultuurverspreiding slaagt moet natuurlijk in hoge mate afhangen
van de keuze der gedichten en van de intrinsieke waarde van de vertalingen. Bij haar
keuze heeft Christine D'haen zich - overigens terecht - beperkt tot de bekendste en
meest geliefde gedichten van Gezelle. Men vindt er dus het gevoelige ‘Dien Avond
en die Roose’ naast het religieuze ‘Ego Flos’ of ‘O wilde en onvervalste Pracht’,
bravoure-stukjes zoals ‘De Nachtegaal’ of het ‘Mezennestje’ naast ‘Moederke’ of
‘Meidag’. Wellicht zal de een of andere lezer hier of daar anders kiezen, maar al met
al is de keuze voortreffelijk.
De vertaling is dat evenzeer. Als dichteres is Christine D'haen wel bijzonder goed
geplaatst om gevoel te hebben voor de woordkeus en het ritme van Gezelle; als lerares
Engels, die bijzonder veel houdt van Shelley en andere romantici, is zij vertrouwd
met de poëtische taal van Engeland; en met haar vrouwelijk geduld heeft ze haar
vertalingen traag laten groeien - twintig jaar lang - en tot leven laten komen.
Natuurlijk zijn er bezwaren. Zelf ben ik allergisch voor sommige syntactisch of
semantisch overbodige vormen zoals het gebruik van ‘do’ in bevestigende zinnen,
ook al begrijp ik dat het door het metrum wordt gevraagd (‘but go where them the
heart does haste’; ‘that thankful I do know and serve Him’; ‘who ever did endow
you’) of van progressiefvormen (‘and you alone be finding’ of ‘that likeness be
belying’ of ‘if sorrows my heart
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be devouring’) waar de andere vorm eigenlijk de enige aanvaardbare is. En het zou
mij niet verwonderen indien Engelse recensenten daarover zouden struikelen.
Maar het is natuurlijk de tol die zij onvermijdelijk moet betalen voor de optie die
zij zo voortreffelijk waarmaakt: het ritme en de klankpatronen en de rijmschema's
van Gezelle in het Engels omzetten zonder dat er iets van de oorspronkelijke rijkdom
verloren gaat. Wie wil weten wat zij kan als vertaalster leze het superieure May-Day,
al vrees ik dat het warmbloedige ‘the summermaid and / the bridegroom betrothed
to her / abides to mate’ in de laatste strofe wel iets verder gaat dan ‘de zomermeid /
den bruidegom verwacht, die haar / was toegezeid’ van de preutsere Gezelle. Zeer
geslaagd en zo mogelijk nog verbazender van virtuositeit, lijkt mij haar vertaling
van ‘De Nachtegaal’, van ‘Paaschen’ of van ‘'t Ruischen van het Ranke Riet’. Zo
sterk is haar mimicry dat men door het Engels heen het oorspronkelijke Nederlands
hoort.
Indien Gezelle ooit bekendheid verwerft in het Engels taalgebied zal het wel zijn
door een vertaling van dit hoge gehalte. En daarom is het ook te hopen dat het
Ministerie van Nederlandse Cultuur op zijn budget een kleine post voorziet voor de
verspreiding van dit mooie boekje in Engelse en Amerikaanse bibliotheken.
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De laatste ronde
Weekeinde van ons tijdschrift
Op zaterdag 27 en zondag 28 mei heeft ons jaarlijks weekeinde plaats te Dworp in
het hotel van het K.A.J.-domein (gelegen naast het domein van de provincie Brabant
te Huizingen). De deelnemers worden verzocht aanwezig te zijn voor het souper om
18 uur.
Omstreeks 20 uur begint de avondzitting. Nadat vijf belangrijke Vlaamse uitgevers
vorig jaar de huidige situatie van het literaire boek in Vlaanderen hebben geschetst,
wagen wij ons dit jaar aan een prognose omtrent ‘De toekomst van het literaire boek:
de visie van de auteur’. Het hoofdreferaat zal de zaterdagavond om 20 uur worden
gehouden door Daniel Robberechts. Op zijn uiteenzetting zal met korte stellingnamen
worden gereageerd door de heren Jan Berghmans (uitgeverij Brito), J.L. de Belder
(Colibrant-uitgaven), W. Binneweg (importeur van Noordnederlandse boeken in
Vlaanderen) en Johan Cornelissen (bibliothecaris). Hoofdreferaat, reacties en discussie
met de aanwezigen zullen de zaterdagavond van 20 tot 22 uur en de zondagochtend
van 11 tot 13 uur in beslag nemen.
Het aandeel in de onkosten beloopt 475 fr. per persoon voor het volledige
weekeinde: logies, drie maaltijden en fooi.
De lezers van ons tijdschrift die dit weekeinde willen meemaken, zijn zeer hartelijk
welkom; zij worden verzocht hun deelneming te melden aan Joos Florquin,
Predikherenberg 7, 3040 Korbeek-Lo (Leuven) en hun aandeel in de onkosten te
storten op zijn postrekening 42 69 91 vóór donderdag 25 mei.
Het K.A.J.-domein ligt aan de rand van de weg Alsemberg-Buizingen. Wie over
geen wagen beschikt, kan het domein vanuit Brussel bereiken met de autobus
Ukkel-Halle.
Redactie

Is tog toch geen Westvlaams?
In zijn schets Een pijpe of geen pijpe heeft Streuvels het woord tog voor trein gebruikt.
‘De tog kwam eindelinge heel zoetjes binnengereden, zonder geruchte, en hij joeg
een gulpe witten rook of twee in den pinkelenden blauwen hemel.’ Zo staat het te
lezen in Biekorf (nr. 18, 1897) en ongewijzigd zowel in de eerste uitgave van
Lenteleven als in de laatste die de schrijver nog onder de ogen gehad heeft.
Wij vermoedden dat die tog een puristisch insluipsel was, dat wij aan de
Westvlaamse kring rond Gezelle te danken of te verwijten hadden en Streuvels
meende zich te herinneren dat het
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de redactie van Biekorf geweest was die zijn trein te onvlaams geacht en het woord
daarom vervangen had. Een schepping van de Westvlamingen in ieder geval, want
zij alleen waren tot zulke overdrijvingen in staat.
Helemaal onzinnig zou het toch niet geweest zijn, want wie onze onvolprezen
Lenaert De Bo openslaat op bladzijde 1165 van zijn Idioticon, ziet daar dat tog in
West-Vlaanderen de imperatief is van ‘togen’ = ‘eggen en slepen of ook voortgaan’.
Men kan dus het land tussen de zee en Avelgem togen, wat betekent fijn leggen en
een gewone aanmaning luidde: ‘Tog meê met vader’ of ‘Tog naar bedde, ge zijt
ziek.’ Tog als een sleep wagens die in beweging kon gebracht worden, bleek dus te
verdedigen zonder Duitse hulp.
Maar nu lezen wij in de Handelingen 1971 van de Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis een reeks brieven van
Conscience, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door dr. Gilbert Degroote.
De 159ste in de reeks (blz. 46-47) werd op 13 januari 1857 in Antwerpen geschreven
aan de Kortrijkse bouwmeester P. Croquison. Conscience was toen pas tot
arrondissementscommissaris in Kortrijk benoemd en deelt aan zijn vriend Croquison,
bij wie hij enige tijd zou logeren, mee dat hij een dag later zal aankomen dan voorzien.
Want hij moet eerst naar Brugge bij de gouverneur om zijn eed te zweren. Zo ‘zal
ik slechts des anderendaegs, dit is des Vrijdaegs, my naer Kortryk kunnen begeven,
waer ik met den eersten togt zal aenkomen’. Als de Gezellianen het niet gedaan
hebben, wie heeft ons dan met die togt of tog, naargelang het standpunt, verrijkt of
belachelijk gemaakt?
A. Demedts

Oratio pro styno et felice
Vroeger schreven onze beste Vlaamse schrijvers zoals Streuvels en Timmermans
een geheel eigen en oorspronkelijke taal en stijl. Tegenwoordig streven ze allemaal
naar dezelfde schoolse.
Een Vlaming zei in Nederland dat Streuvels en Timmermans slecht Nederlands
schreven omdat ze hun taal niet beter kenden.
Ten eerste, waarom noemde hij ook niet L.P. Boon, die nog veel slechter
Nederlands schrijft?
Ten tweede, indien Streuvels en Timmermans correct Nederlands hadden willen
schrijven en het niet konden, hadden zij dan de correctors van Veen en van Van
Kampen hun manuscript niet kunnen laten epureren?
Ten derde, op welke grond beweert men dat Streuvels en Timmermans, die bewezen
hebben zich met verfijnde artisticiteit een onnavolgbare taal te kunnen scheppen,
niet in staat waren correct Nederlands te leren schrijven?
Ten vierde, valt het dan niemand meer op dat, waar Streuvels uit zijn dictionaire
woorden haalt die noch in zijn dialect noch elders meer worden gebruikt en waar
Timmermans welbewust taalfouten maakt, tot in zijn brieven toe, zij dit doen om
zuiver artistieke redenen en met zuiver artistiek effect en dat hun taal zuiveren van
dat slecht Nederlands ze enkel en alleen in de ogen van schoolmeesters niet schendt
en verarmt?
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Op de Bo's smoorkamer
Een toeval - gelukkig en gezegend - speelt mij een handschrift van Gezelle in handen.
Curiosum, herinnering aan een gezellige avond in het St.-Lodewijkscollege te Brugge,
vriendenkwis, poëtisch slippertje? De keuze is vrij.
Het gedicht draagt de titel ‘Op de Bos smoorkamer’, is in potlood geschreven op
de achterkant van een gedrukt blad van nogenoeg 32 bij 32, dat twee Franse gedichten
behelst, het ene L'Examen, het andere Le fumoir. Boven dit laatste staat in potlood,
blijkbaar van de hand van Gezelle, ‘Vertalinge’.
Dit is de tekst van Gezelle:

Op de Bos smoorkamer
Hoe geren kom ik 's avonds hier
mijn oude pijpe ontsteken,
waar blijdschap, met of zonder vier,
nog nooit en kwam te ontbreken;
gestopt dan, vrienden, zoo 't behoort,
de vredespijp te samen,
en elk nen blijden truisch gesmoord,
of al de franschen kwamen!
De schole is uit, de meester mag
zijn hoofd wel eens ontschroeven,
en na den lange leerensdag
een pijpe tabak proeven;
gebierd nen diepen teug daarbij
en doet geen dere aan 't leven,
wilt vinden ook een pijpe mij
en een glas bier mij geven!
Zijt welkom allen, lijk weleer,
zijt welkom bin de palen
alwaar De Bo, zoo menig keer
mocht zijn goed herte ophalen,
en rookte en bierde en keek zoo blij,
omwaaid van zware dampen;
Ha, rookt en knikt en lacht lijk hij,
met 't last van 's werelds rampen!
En is er een die, hoofsch gezind
gevierd is op cigaren,
daarom en moet het stedekind
den edelen damp niet sparen;
het zuige vrij 't havanakruid
den wierook uit de darmen;
geen een en sluit de Vlaming uit
elks recht wil hij beschermen.
En als gij, Heeren, Pastor wordt,
zoo dikwijls zult gij moeten
ook met een pijpken, lang of kort,
het prochiewerk verzoeten;
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maar nooit en zult gij, vrank en vrij
van pastorale doorens
gesmaken, lijkt in Saint Louis
een zoeter pijpke smoorens.

Brugge, Sint Ursula-avond 1886
Hier volgt de tekst van het Franse gedicht dat aanleiding gaf tot de snaakse vertaling:

Le fumoir
J'aime à fumer ici le soir
Une pipe agréable.
Car vraiment l'air de ce fumoir
Est l'air le plus aimable!
Messieurs, dans ce fumoir charmant,
Procédons par principe,
En enfonçant habilement
Le tabac dans la pipe.
Après la classe, un professeur
A droit de se distraire:
Le tabac est plein de douceur
Arrosé par la bière!
On peut alors pour un moment
Se montrer un bon type,
En dégustant joyeusement
Le tabac et la pipe.
Soyez les bienvenus, Messieurs,
Au fumoir du Collège,
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Si vous aimez les chants joyeux
Allons, prenez un siège!
Qu'à nos passe-temps les plus doux,
Chaque ami participe,
En venant fumer avec nous
Le tabac et la pipe.
Si la pipe, dans ce fumoir,
Vous paraît trop barbare,
Vous pouvez sans crainte, ce soir,
Y fumer un cigare;
La liberté devant gérer
Notre joyeuse équipe;
On est libre d'y préférer
Le cigare à la pipe.
Messieurs, quand vous serez curés,
Loin de ce lieu classique,
Bien souvent vous regretterez
Ce fumoir magnifique;
Vous direz, en prenant, le soir,
Le presbytère en grippe;
- Que n'ai-je encor mon vieux fumoir,
Son tabac et sa pipe!

Luidens een voetnoot is de dichter van het Franse origineel Besse de Larzes, blijkbaar
een leraar van het collège Saint Louis. Het stuk werd uitgegeven bij typ.
Verbeke-Loos, rue Fossé aux Loups, Bruges. (Zelfde als de nog bestaande firma
Verbeke-Loys?)
Het tweede gedicht draagt de titel L'Examen en slaat terug op schoolse perikelen.
Hier volgt de tekst:

l'Examen
1
Vous me direz: - Pourquoi refaire,
Encor ce chapître ennuyeux;
Mais, comprenez, peut-on se taire
Lorsque l'on a le coeur joyeux:
Messieurs, je suis capacitaire;
Voyez! j'ai mon diplôme en main!
Les argousins du Ministère
M'ont fait passer mon examen!

2
C'est fini! le gros sou décline!
A la science tous nos soins!
On place Huy dans la Campine
Mais on a ses vingt-quatre points!
Et si quelqu'un plein d'arrogance,
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Osait me traiter de crétin,
Soudain je lui dirais: - Silence!
Car j'ai passé mon examen!

3
En ce Pays, chose bien sûre,
Le Progrès du siècle sévit!
Au mètre cube l'on mesure
Notre morale et notre esprit!
Allons, mettez-vous bien en tête
Cet anathème de Rolin;
- Vivez au niveau de la bête,
Si vous ratez à l'examen!

4
A quoi sert le catéchisme,
Il ne dit rien des animaux!
Voyons, un peu plus de civisme,
Pour le moment, c'est ce qu'il faut!
Un docteur en philosophie
Est un ignorant, c'est certain,
S'il n'a lu la géographie
Qu'il faut savoir à l'examen!

5
Vous dites: - Je chéris la gloire
Du Pays souverainement;
Fort bien, mais savez-vous l'histoire?
Pouvez-vous lire couramment?
Il faut savoir l'arithmétique
Pour être honnête citoyen!
Pour moi, je le suis sans réplique:
Car j'ai passé mon examen!

6
Messieurs, un danger effroyable
- Le savez-vous? - nous menaçait!
Comme une maison sur le sable
Notre Belgique vacillait!
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Enfin, respirons a notre aise,
Et chassons tout mortel chagrin
Le Pays sort de son malaise,
On l'a sauvé par l'examen!

Het document is afkomstig uit de nalatenschap van kanunnik Désiré-Frédéric
Lescouhier, een Westvlaams ‘diocesaan hoofdopziener van het godsdienstonderwijs
in West-Vlaanderen en opziener van het vrij lager onderwijs in het Bisdom Brugge’,
die van 15 september 1880 tot 29 januari 1895 leraar was aan het St.-Lodewijkscollege
te Brugge.
De vertaling van het oorspronkelijke Franse stuk ‘Le Fumoir’ (auteur Besse de
Larzes) zal waarschijnlijk op De Bo's smoorkamer (!) ontstaan zijn op 10 oktober
1886, zijnde Sint-Ursula-avond. Wie zat er in het gezelschap? Onmogelijk te
achterhalen. De Bo was op 25 augustus 1885 als pastoor-deken te Poperinge
overleden. Gezelle was 56, en kan. Lescouhier, wellicht de benjamin van de bende,
31.
De vertaling van ‘Le Fumoir’ verscheen in: Guido Gezelle's Dichtwerken,
Gelegenheidspoësie, derde herziene druk, Amsterdam, L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij N.V., p. 345.
Eveneens verscheen ze in Guido Gezelle's Dichtwerken, Gelegenheidsgedichten,
elfde deel, L.J. Veen, Amsterdam, p. 170-171 en in Guido Gezelle's Dichtwerken,
deel 3, Gelegenheidspoëzie, uitg. F. Bauer, z.j.
Em. van Hemeldonck

Briefje aan de correctoren
Op de binnenzijde van het kaft van Dietsche Warande en Belfort lees ik nu al een
hele tijd: ‘De correctiedienst van de n.v. Scriptoria/Standaard Uitgeverij verbetert
de drukproeven’. Ik ben om verschillende redenen zeer blij met deze regeling, niet
het minst omdat de correctiedienst dan zelf maar moet opdraaien voor
niet-gecorrigeerde zetfouten. Ik heb me dan ook nooit druk gemaakt over dergelijke
fouten in mijn bijdragen. Alleen vond ik het in mijn stukje over Strindberg in nummer
1 (januari) van de jaargang 1972 toch wat te bar. Voor één enkele keer (ik beloof
het) moet ik mijn houding van de in de onvermijdelijkheid van ergerlijke of komische
zetfouten berustende lezer laten varen. Ik vind het niet erg dat de corrector op blz.
49 een haakje of een dubbele punt en op blz. 53 het pronomen ‘haar’ vergeet. Ik vind
het niet erg dat hij mij op blz. 53 laat schrijven: ‘ik lijdt’. Maar waar dergelijke vlekjes
zitten, is er gewoonlijk meer. Zo staat er op blz. 48 (11de regel) ‘sluitdruk’ waar het
‘sluikdruk’ moet zijn, en op de voorlaatste regel ‘besloot’ waar alleen ‘beslaat’ zin
kan hebben. Op diezelfde bladzijde is er vanaf de 19de regel nog meer misgelopen.
Vanaf de 19de regel moet de tekst luiden: ‘last bezorgd. Men neemt nu aan dat
Loiseaus rol zich beperkt heeft’, en de rest van deze zin staat correct op de 20ste
regel.
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U begrijpt hoe blij ik ben met de regeling betreffende de correctie van de
drukproeven voor Dietsche Warande en Belfort. Ikzelf had het waarschijnlijk tijdens
de nieuwjaarsmaand geen haar beter gekund.
M. Janssens

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

231

Boekbesprekingen
Rafael Debevere, petit vicaire
Een van die kleine kapelaans wier naam slechts bij toeval uit de collectieve anonimiteit
naar voren pleegt te komen, blijkt Rafaël Debevere te zijn, van wie men sinds 1965
bijdragen in Ons Erfdeel kon aantreffen. Debevere, zo stond in een VWS-cahier van
1968 te lezen, werd geboren in 1887 (te Arendonk, tussen Turnhout en Eindhoven)
en was dus 78 jaar toen hij in Ons Erfdeel begon te publiceren. Maar dat is niet alles:
vóór 1965 bestaat zijn bibliografie, als ik goed geteld heb, uit precies vijf bijdragen
van tezamen goed 75 bladzijden, en dan nog bijna uitsluitend van lokaal belang. Zijn
levensloop liegt er dan ook niet om: deze kennelijk veelzijdig begaafde man bracht
zijn leven door als kapelaan te Gistel en te Poperinge (1911-1932), werd nadien ten
gevolge van zijn Vlaamsgezinde activiteit overgeplaatst naar Dudzele, waar hij in
1936 onder een te zware belasting bezweek en moest rusten tot 1940, toen hij
geestelijk directeur werd te Loker, in de Westvlaamse Westhoek. Het contact met
Jozef Deleu in 1963 moedigde hem aan om zijn veelzijdige kennis in geschriften te
benutten, die in het tijdschrift Ons Erfdeel werden opgenomen. Achtereenvolgens
verschenen bijdragen over de Frans-Vlaamse dichter en publicist Charles de Croocq,
over een Middelnederlands getijdenboek uit Belle, over een aan Jeroen Bosch
herinnerend en wellicht aan hem toe te schrijven schilderij uit dezelfde stad, over
zestien nagenoeg onbekende schilderijen uit de kerk van Tournehem en over de
Frans-Vlaamse musicoloog Edmond de Coussemaker, de bekende samensteller van
de Chants populaires des Flamands de France (1856).
Al deze opstellen werden nu naar aanleiding van Debeveres diamanten
priesterjubileum (1911-1971) door Jozef Deleu in een fraai boekdeel van 223 blz.
gebundeld en door hem ingeleid; Theo Lefèvre schreef een vriendelijk Woord Vooraf.
Het boek was enkel bij intekening verkrijgbaar en komt niet in de handel. (Deleu gaf
al vroeger een korte studie van Debevere uit over de Ierse strijder William Redmond,
die te Loker begraven ligt, en een map met 40 pentekeningen van Debevere naar
schetsen van Bruegel, een ander facet van dit boeiende talent.)
Wie, zoals de ondergetekende, niet wegwijs is in alle door Debevere betreden
gebieden, kan zijn reisverslag enkel opstellen aan de hand van wat de gids vertelde.
Van het artikel over Edmond de Coussemaker durft hij nog wel met enig aplomb
getuigen dat het een belangwekkende studie is en eigenlijk de
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enige die de Frans-Vlaamse voorman zo veelzijdig belicht. Hetzelfde kan gezegd
worden van de bijdrage over Charles de Croocq (1874-1950). Van groot belang blijkt
ook Debeveres ‘opus magnum’ - als men in dit mini-oeuvre deze term mag gebruiken
-, namelijk de uitvoerige studie die de pièce de résistance van de bundel uitmaakt:
de zorgvuldige analyse van een ‘Middelnederlands getijdenboek gevonden te Belle
(= Bailleul) in Frans-Vlaanderen’. Boeiend is het artikel over de Frans-Vlaamse
‘Keisnijding’ (van Jeroen Bosch?) en het speurwerk naar de schilder van Tournehem.
Het is een verdienstelijke daad van Jozef Deleu geweest deze bejaarde man aan
het schrijven te hebben gezet en nadien zijn geschriften, zoals dat heet, aan de
vergetelheid te hebben ontrukt. Een woord dat hier misschien zelfs niet misplaatst
is.
Ludo Simons

De woorden zijn het gedicht
Een alleszins merkwaardige publikatie is die van Gerrit Krol, nl. APPI. Automatic
Poetry by Pointed Information. Poëzie met een computer, Amsterdam, Em. Querido,
1971.
Het boekje bestaat uit een theoretisch gedeelte en een reeks illustrerende
toepassingen. In die theoretische inleiding worden enkele vrij gezonde en voor de
hand liggende ideeën omtrent poëzie uiteengezet. Het eigenaardige daaraan ligt
hoofdzakelijk in de manier waarop die dingen gezegd worden. Die manier maakt ze
niet alleen uiterst eenvoudig en begrijpelijk, maar zet ze tegelijk in een heel nieuw
perspectief. Afwisselend worden enkele elementaire dingen gezegd over de menselijke
geest, het geheugen, het vermogen tot begrijpen en reproduceren e.d., en over de
werking van een computer. De parallellie is opvallend en werkt in beide richtingen
verhelderend.
Afgezien van de omstandigheid of men al dan niet akkoord gaat met wat hier
gezegd wordt, moet men alvast erkennen, dat Krol van deze inleiding een briljant
essay over de dichtkunst gemaakt heeft, vol verrassende, vaak verhelderende, maar
soms ook misleidend eenzijdige of veralgemenende formuleringen. Maar de grootste
verdienste, vooral van een geschrift over dit hachelijke onderwerp, ligt m.i. in de
rustige, nuchtere, ondogmatische en geenszins agressieve toon ervan. Dat brengt een
demystificatie mee in twee richtingen, nl. zowel van de ‘normale’, persoonsgebonden
lyrische poëzie, als van de onpersoonlijke, taalgebonden computerpoëzie. Terloops
en impliciet wordt hier afgerekend met de dichter die zich nog maar al te graag ziet
als magiër, ziener, profeet, evengoed als met de slecht geïnformeerde zeloot van de
vooruitgang, die bij gebrek aan beter van de technologie een nieuwe religie maakt,
met de computer als oppergod. Bij Krol wordt het allemaal tot zijn normale proporties
teruggebracht. Het is een spel, zoals alle poëzie een spel is: met de taal en de
mogelijkheden ervan. Bij hem tegelijk een spel met de computer en de mogelijkheden
daarvan.
Ik citeer: ‘Iemand die een gedicht maakt is daar soms gauw mee klaar en dan kan
het nog een mooi gedicht zijn ook. Een computer zal er doorgaans lan-
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ger over doen. In elk geval gooit hij er veel uit waar niemand wat aan heeft; dat komt
omdat een computer niet weet wat hij kiezen moet. Het is voor een grote computer
een klein kunstje volgens een beschreven procedure (....) in één minuut 1200 regels
te drukken die samenhang vertonen. Of die regels sterke formuleringen zijn van nog
nooit eerder onder woorden gebrachte gedachten of gevoelens - dat moet worden
uitgemaakt door degene die deze regels leest.’ (blz. 21)
Voorbeelden daarvan volgen. De computer wordt gevoed met een aantal zinnen,
die een object beschrijven (of met de zinnen van een reeds bestaande tekst, enz.),
met syntactische regels, een selectieprocedure en dies meer. Hij produceert dan
nieuwe zinnen, goede en slechte. De ‘dichter’ markeert de goede en geeft de computer
opdracht meer soortgelijke zinnen te vormen, zodanig dat de kwaliteit van de output
stilaan verbetert. M.a.w. het resultaat wordt beter naargelang de inbreng van de
operator, de mens toeneemt.
De afgedrukte resultaten illustreren zeer duidelijk de mogelijkheden maar ook de
beperkingen van dit systeem. Inderdaad, sommige fragmenten zijn verrassend goed,
maar het globale resultaat blijft mager. Vnl. omdat het vooralsnog niet mogelijk is
de machine te laten werken met de betekenis van de woorden. Dat maakt dat het
aandeel van het loutere toeval bij de vorming van geslaagde verzen nog al te groot
blijft. Maar kansen zitten er wel in, denk ik, voor een poëzie waarbij de creatieve
inbreng van de dichter vrijwel helemaal wordt afgewenteld op de lezer.
We moeten er wel even aan wennen.
Maar verzen als de volgende zeggen mij toch wel iets:
‘Wij behoeven niet te denken dat
hij die ons bestaan doorziet
zich kan voorstellen wat
hij weet, maar
we zouden het kunnen beschrijven.’

(blz. 31)
Hugo Brems

Zij drinken altoos thee
Yasumari Kawabata ontving in 1968 de Nobelprijs voor letterkunde. In de Belfortreeks
publiceert Het Davidsfonds nu een vertaling van zijn roman Sembazuru, in 't
Nederlands Duizend Kraanvogels. Dit uiterst gestileerde verhaal is ge- Dit uiterst
gestileerde verhaal is gestructureerd rond de theeceremonie, symbool voor Japanse
levenskunst en omgangsvormen. Alle thema's van leven en dood, liefde, onmacht,
geluk en pijn, alle spanningen binnen de karakters en tussen de personages onderling
worden door de geraffineerde gezelschapsnormen van het theeceremonieel heen
geweven.
Deze manier van doen geeft een onderdrukte geladenheid, een tweede dimensie
die te raden valt door de uiterst poëtisch en zoet gehouden toon heen zodat de felle
kleuren van alle menselijke emoties en passies met een dempend waas werden
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overtrokken. Men kan deze verfijnde stilering, deze opgedrongen verstilling van
leven, appreciëren of niet, ze heeft ongetwijfeld te maken met de Japanse manier
van zijn.
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C. Ouwehant die zich naar eigen zeggen voor de vertaling zo letterlijk mogelijk aan
het origineel heeft gehouden, gebruikt een ingehouden zinsbouw en ritme, die voor
zover ik kan oordelen wel passen bij dit uitvlakken van passies en heftigheid tot
ondergrondse schakeringen.
Een fijn boek voor wie het graag eens anders ziet.
L. Scheer

Integraal mislukt
Joannes Marijnen, in de poëzie een late roeping, tracht de verloren tijd in te halen
door een overhaaste produktie. Sinds zijn debuut in 1961 liet hij elf bundels
verschijnen, de vertalingen in het Frans, Engels en Italiaans niet meegeteld. Integraal
is de titel van zijn twaalfde poëziepublikatie, zojuist verschenen bij Colibrant.
Zoals ook in de vorige bundels wordt hier gestreefd naar een soort synthese tussen
een kosmisch-esoterisch georiënteerde interesse en een ‘open oog’ voor de
ontwikkeling van de moderne wetenschap op gebieden als ruimtevaart, astronomie,
computertechniek e.d. Een streven dat te vergelijken is met dat van een ander
kosmisch dichter als E. van Ruysbeek.
Daarnaast vinden we gedichten die meer op de alledaagse werkelijkheid, vooral
van liefde en erotiek, geïnspireerd zijn, maar die toch niet kunnen nalaten ook daaraan
vaag mystiekerige mijmeringen vast te knopen. Dat maakt dat deze verzen oscilleren
tussen nogal groteske evocaties van erotiek, in de trant van:
‘je lichaam en je mond
verwachten
de herhaling
van het lustbeleven’ (27)

of banale overdenkingen van de menselijke conditie, bijv. in ‘Wanhopige’ (18), en
anderzijds zwevende omschrijvingen van abstracte concepten. Maar nergens wordt
een spanning opgewekt die de teksten tot poëzie zou maken. Sommige passages
herinneren zelfs aan de zwakste momenten van de vorige bundel, Intermezzo. Men
kan zich afvragen hoe het mogelijk is zoveel clichés bijeen te brengen op een zo
kleine plaats, als in de volgende strofe uit ‘Labyrint’ (48):
‘toen nam ze de reddende vlucht
gelokt door de stad
met kermismuziek
giergeluid van mallemolens
lichtfonteinen van vuur
nachtclubs met roofdierogen
ogen
schaterlach van neonlichten
illusielichten (....)’.

Hugo Brems
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Satan in goray
In Satan in Goray van I.B. Singer (A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen) speelt
het verhaal zich af in het 17de-eeuwse Polen. Na de verwoesting van het land door
de Tataren komt het bergdorp Goray slechts langzaam opnieuw tot leven. De mannen
die jong waren toen ze Goray verlieten, zijn intussen oud geworden. In deze
geïsoleerde gemeenschap van joden leeft de
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verwachting van de Messias. Maar er heerst verdeeldheid tussen oud en jong, tussen
de oude Rabbi en zijn zoon, die aan het hoofd staat van de kabbalistische sekte. De
komst van een vreemdeling Reb Itche Mates valt in het voordeel uit van de
kabbalisten. Het geloof in hun Messias, Sabbatai Zewi, wint aanhangers. Intussen
gebeuren er vreemde dingen in het dorp. Reb Itche Mates huwt met de kreupele
Rechele, die door iedereen als een heks beschouwd wordt. De oude Rabbi verlaat
het dorp.
Een nieuwe profeet daagt op: Reb Gedalia, die wonderen doet. Hij wordt ritueel
slachter en haalt het hele dorp naar zich toe. De dag van Sabbatai Zewi is nu heel
nabij. In die dagen krijgt Rechele haar eerste visioenen. Vanuit Gorey trekken Reb
Itche Mates en Reb Mordechai Joseph als gezanten uit in dienst van de Messias.
Goray, nu volledig in de ban van Reb Gedalia, verliest zichzelf in religieuze waanzin.
Het werk wordt stilgelegd want het einde der tijden is nabij. Maar de dag waarop de
ramshoorn gehoord zou moeten worden gaat gewoon voorbij. Regen en ziekte brengen
onheil over het dorp waar de oogst en het vee zolang verwaarloosd werden. En de
gezanten verschijnen met de boodschap dat Sabbatai Zewi een verrader is.
Maar het dorp Goray, nog volledig in de macht van de demon Reb Gedalia, gaat
verder zijn ondergang tegemoet.
De ondergang van Goray, de aftakeling van een gemeenschap waarin alle wetten
en morele normen teloorgaan in een groeiende chaos, is op zichzelf een boeiend
gegeven. De schrijver is echter niet uit op sensatie. Hij weet de juiste toon te treffen.
Door zijn humor verhindert hij dat het verhaal moraliserend of pathetisch zou worden,
en staat hij de lezer toe afstand te nemen van het gebeuren.
Zowel ter wille van de karaktertekening (ook de tweederangsfiguren worden scherp
en bijzonder goed gekarakteriseerd, bijv. Chanina, de liefdadigheidsleerling en de
opoe van Rechele), als om de sfeerschepping is Satan in Goray een merkwaardig
boek. De joodse gemeenschap met haar vreemde, middeleeuwse gebruiken en riten
(bijv. bij huwelijk, bij zwangerschap en ziekte enz.) wordt prachtig beschreven.
Het is echter de thematiek die aan het boek een algemeen menselijke waarde geeft.
In het verhaal krijgt het kwaad gestalte in een van zijn vreemdste vormen, de
religieuze waanzin. Dit fanatisme dat de oorzaak is van alle onheil vindt zijn oorsprong
in het universele diepmenselijke verlangen naar een betere wereld en naar geluk.
‘Ze wilden naar Jerusalem gaan... Ze wilden gouden jasjes dragen. Ze wilden
vleugels zodat ze door de lucht konden vliegen. Ze wilden marsepein en gouden
muntjes in de soep die hun beloofd waren...’
Dit is het ideaal van de kinderen van Goray, onbereikbaar en ver. Na de bittere
ontgoocheling, pas nadat ze het ergste hebben meegemaakt zullen de mensen van
Goray opnieuw kunnen leven in het nu.
R. Ghesquiere
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Tijdschriftenrevue
De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 1, jan. 1972
Willem M. Roggeman heeft een boeiend gesprek met de zeer interessante en
bovendien intelligente dichter Rutger Kopland. Ben Bos analyseert de plannen van
de Nederlandse minister voor Sociale Zaken, Boersma, om de geldelijke steun aan
beeldende kunstenaars drastisch in te krimpen. Onder de titel
‘Olleken-Bolleken-Boven’ dient Speliers Lampo en Walschap van antwoord, onder
andere n.a.v. betwiste uitspraken op het jongste Vlaamse Gids-congres te Knokke.
Origineel beschouwend proza van Wim Meewis en een (heel) kort, maar heel goed
verhaal van Diane van Mol. Snoek publiceert enkele nogal pretentieuze nieuwe
‘Gedrichten’. Ook poëzie van Anne Reniers en Martien J.G. de Jong, naast zeer knap
werk van R. Kopland (als illustratie bij het interview). Adolf Merckx ten slotte hangt
een utopisch beeld op van wat een cultureel en ontspanningscentrum zou kunnen
(moeten) zijn.

Bloknoot
2de serie, nr. 4, dec. 1971
Wie nog eens eenvoudig plezier wil beleven aan de Nederlandse letteren, moet beslist
Bloknoot zien te krijgen, al is dat niet zo gemakkelijk. Het blad verschijnt immers
slechts in 150 ex. en de redactie schijnt allesbehalve ‘public relations-minded’ te
zijn. Deze aflevering opent met een schitterend cabaretnummer, ‘Vinding’, van J.C.
van Schagen. Voorts allerhande poëtische, visuele en zgn. concrete grappen en fratsen
(al zijn ze niet altijd zo bedoeld). Een op een witte bladzijde geplakte gelijmde witte
steekkaart krijgt het mooie en toepasselijke onderschrift: ‘line series - “10 Blue, 1
Red”’, en is een werkstuk van een zekere Michael Gibbs, die dat helemaal uit
Whimple in Engeland heeft opgestuurd. U. Zakowski heeft voor ons enkele knoken
gefotografeerd, in opdracht van de kunstenaars Pier van Dijk en Kamph. te Enschede.
Peter Meijboom uit Apeldoorn sneed zowaar een gat in zijn blad en noemde dat heel
gepast, evenwel in het Duits, ‘Loch’. Anderen, minder zorgzaam nog, scheuren het
blad dat voor hen gereserveerd is, of vouwen er figuren mee. Maar voor mij gaat de
prijs naar ludieke G.J. de Rook, die een elastiekje aan zijn blad hecht en dat
uitnodigend ‘Playpoem’ noemt. En zo zijn er nog heel wat meer amusante zaken.

Nieuw Vlaams tijdschrift
24ste jrg., nr. 9, nov. 1971
Robin Hannelore, die sinds enige tijd
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zijn juiste dichterlijke toon schijnt gevonden te hebben, publiceert een goed gedicht.
Andere poëzie is van Ton Luiting (onbelangrijk) en van Freddy de Vree, die zijn
cyclus ‘A.C.’ in dit nummer besluit. Ook Willy Roggeman publiceert het slot van
zijn indrukwekkend proza ‘Gnomon’, waarin jazzbeleving via beschouwing en
verhaal gestalte krijgt. Verder ‘Shocktherapie’, een zeer geslaagd prozafragment van
Bob Willems, opgevat als de innerlijke monoloog van een zowel innerlijk als uiterlijk
gekneusd mens. Roger de Neef en Patrick Conrad schrijven ieder een aangrijpend
‘In memoriam Jan de Roek’. Postuum wordt van De Roek een essay opgenomen
waarin hij de evolutie van Eddy van Vliet als dichter onderzoekt. Door de opvallende
eruditie en het sterk poëtisch inlevingsvermogen is deze bijdrage een bewijs meer
voor het grote verlies dat zijn dood voor de Vlaamse literatuurstudie betekent. Sinds
Marcuse zijn utopieën weer sterk in de mode. Nu ook hier een essay daarover, van
Antoon Vloemans: ‘Utopie en anti-utopie - van Plato tot Marcuse’. Tot slot brengt
Amaat Burssens enige opheldering over het ontstaan van de bundel ‘12 Niggersongs,
naar het Kiluba van Vidye Kalombo’, van zijn broer Gaston Burssens, om de
oorspronkelijkheid van dat werk te beklemtonen.

Raster
5de jrg., nr. 4, winter 1971-72
F.C. Terborgh is in de literaire kritiek een vrij late ontdekking. Hij debuteerde immers
al in Forum, maar kwam pas in de jongste maanden in de actualiteit, toen hem de
Huygensprijs werd toegekend. Raster publiceert van hem een bijzonder knap verhaal,
dat zoals meestal bij hem een kruising is tussen reisverhaal (hier in China),
psychologische schets en symbolisch verhaal. Onder de titel ‘Levenstekens en
doodssinjalen’ onderzoekt H.C. ten Berge de voornaamste motieven in het proza van
Terborgh. Wam de Moor had een gesprek met de auteur. Lela Zeckovic stelt drie
Sloveense dichters voor, die in de sfeer van de concrete en seriële poëzie boeiende
experimenten verrichten. Een ‘kollektief gedicht’, ‘Made in Holland’, door Breyten
Breytenbach, Edoardo Sanguineti, Vasko Popa en Jehuda Amichai is voornamelijk
interessant als intellectuele Spielerei. Zeer goed zijn dan weer de verzen van Armando.
Teun van Dijk schrijft een ‘tekst over teksten’, waarin hij nog steeds laboreert aan
het probleem van een tekstgrammatica, nu in het perspectief van het hele
psychosociale communicatieproces. Joyce & Co., ps. voor Erwin Garden, ps. voor
G.J. Meijsing schrijft een prozafragment, ‘De tijd, de namen en de dingen’, waarin
moderne visie en schrijftechniek een synthese vormen met decadente weelderigheid
en maniërisme. Zeer geslaagd. Rein Bloem wijdt een tweede filmkroniek aan Jean-Luc
Godard.

Maatstaf
19de jrg., nr. 8, dec. 1971
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Ook hier de aandacht voor F.C. Terborgh, met een opstel van Henk Buurman over
de ‘reïncarnatiegedachte bij Terborgh’, een wel zeer opvallend motief. Daarnaast
een verhaal van H. von Hofmannsthal, gekozen uit de wereld-
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literatuur door Terborgh. Zoals gewoonlijk blinkt Maatstaf uit door zijn Nederlandse
vertalingen van buitenlandse poëzie. Ditmaal gedichten van Ian Hamilton (vert. door
Ruud Löbler) en Pablo Neruda (vert. door R. Waskowsky). Harry G.M. Prick
publiceert dagboekaantekeningen van Lodewijk Van Deyssel uit de laatste maanden
van 1889.

Nieuwe stemmen
28ste jrg., nr. 3, jan. 1972
Het is merkwaardig hoe Nieuwe Stemmen, dat jarenlang in de bres heeft gestaan voor
de traditionele poëzie op maat en rijm, en dat een ondubbelzinnige afkeer had voor
het experiment, nu een toevluchtshaven geworden is voor heel wat neo-experimentele
dichters. Wellicht een veeg teken voor het neo-experiment? Hoewel toch nog goede
gedichten, ditmaal van Wilfried Vancraeynest, Bea de Longie, Pieter Aerts en Paul
Vanderschaeghe. Voorts een nogal allegorisch verhaal van Betty van Setten en een
reeks boekbesprekingen.

Raam
nr. 80, jan. 1972
Een uitgebreid ‘Journaal’ met gedachtjes van Corn. Verhoeven, L. Tegenbosch, J.
Boyens, en J.J. Wesselo. Twee artikels over ‘De donkere kamer van Damocles’ van
W.F. Hermans. Coen Bersma speurt naar reële en vermeende doublures tussen de
personages, inz. wat betreft Dorbeck. F.A. Janssen gaat de geschiedenis van de
opeenvolgende drukken en herdrukken na en besluit dat de varianten, vooral die van
de 10de druk, de structuur nog hechter hebben gemaakt: ‘in de roman moet alles
kloppen om het thema dat juist aanduidt dat er niets klopt, te vormen.’ Matige poëzie
van Kees Spermon en Henri Genusse, maar een prachtig kort verhaal van Toine
Hovens, ‘Vleermuizen’. Bij de boekbesprekingen o.m. een stuk van Martien J.G. de
Jong, waarin enkele zeer pertinente opmerkingen over T.A. van Dijks Moderne
literatuurtheorie en Taal Tekst Teken.

Varia
Vlaanderen (20ste jrg., nr. 121, sept.-okt. 1971) brengt een nummer over kerkbouw
in Vlaanderen. Een aantal representatieve prestaties uit de jaren 1967-1971 worden
door foto's en plattegronden voorgesteld. Daarnaast een bundeling van ‘Standpunten’
van diverse betrokkenen over even uiteenlopende als pertinente vragen rond het
probleem van de kerkbouw.
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Zenit (5de jrg., nr. 3-4) wordt helemaal gevuld door een Franstalige dichtbundel van
Pol le Roy, getiteld ‘Nous dénudant, nos iris...’, gevolgd door de Nederlandse vertaling
van een keuze uit die bundel. De vertalingen zijn van Neer Vantina en Le Roy.
Kentering (12de jrg., nr. 4-5, 1972) is een ‘verzameling internationale politieke
gedichten’, samengesteld door Jan Boelens. Meer dan 90 gedichten uit bijna alle
landen.
In Levende talen (nr. 284, jan. 1972) een interessant artikel van H. Bonset:
‘Didactische aanpak van het analiseren van literaire prozateksten in havo-vwo’.
Hugo Brems

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

241

[Dietsche Warande & Belfort 117e Jaargang
Nummer 4 maart-april 1972]
In memoriam Jan Engelman
Op 20 maart overleed te Amsterdam op tweeënzeventigjarige leeftijd onze
mederedacteur Jan Engelman.
Zijn redacteurschap van Dietsche Warande en Belfort tekende de belangstelling
die hij van jongsaf had voor de beschaving der zuidelijke Nederlanden: voor de kunst
der Vlaamse Primitieven en van de Vlaamse Barok, de prozakunst van Streuvels, de
poëzie van Gezelle, Van de Woestijne en Van Ostaijen. Overeenkomstig de traditie
van Jozef Alberdingk Thijm weigerde Engelman de Nederlandse beschaving te
vereenzelvigen met die van het protestants-liberale Holland en streefde hij naar wat
hij eens het herstel noemde van de zonnige en vurige waarden die het Noorden verloor
sinds de Bourgondische landen werden gescheiden. Overeenkomstig de traditie van
Thijm ook was schoonheid voor hem de harmonische levensvorm van individu en
gemeenschap. Onder zijn leiding werd in 1924 te Utrecht De Gemeenschap opgericht,
het ‘maandschrift voor katholieke reconstructie’, dat op zo overtuigende wijze het
artistieke vermogen van de katholieke jongeren uit het Noorden demonstreerde. Van
Ostaijen signaleerde onmiddellijk de betekenis hiervan. Hij prees deze jonge
katholieken omdat zij onder de Hollandse dichters de ‘exaltatie’ als poëtisch materiaal
heroverd hadden. In het toenmalige Nederland zou niemand dat materiaal zo
verrukkelijk laten klinken als de dichter van de cantilene Vera Janacopoulos.
Bij zijn toetreden tot de redactie van ons tijdschrift in 1935 - hij was toen vooral
befaamd als dichter van de Tuin van Eros - had zich in de groep rond De Gemeenschap
reeds de scheiding der geesten voltrokken, waar de van ‘heil’ en onheil vervulde tijd
steeds dringender om zou vragen. Met Van Duinkerken was Engelman onder de
katholieke jongeren de verdediger van de humane en christelijke waarden van de
westerse beschaving, toen deze zich met het nationaal-socialisme geconfronteerd
zag in een strijd op leven en dood. Zijn toetreden tot de redactie van ons tijdschrift
accentueerde behalve zijn grootnederlandse opvatting van onze cultuur ook zijn
verbondenheid met de christelijk-humanistische traditie in de Vlaamse letteren.
In latere jaren verdiepte hij zich meer en meer in de eigen wereld van de
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humaniteit der Duitse Klassik om daar in Hölderlins droom van een zich in Christus
voltooiende Olympus de diepste aandrift van zijn eigen natuur te herkennen. Hij
vereerde de Duitse hellenist als de profeet van een evenzeer dionysisch als christelijk
geïnspireerd Europees humanisme. Hij werd in deze jaren ook meer en meer een
behoeder en behouder van de traditie. Het viel hem steeds moeilijker de vernieuwingen
te accepteren in de voortgang van zijn eigen tijd. Hij distantieerde zich demonstratief,
soms agressief zelfs, van de actualiteit, om zich enkel nog maar in te laten met de
droom die geest en gemoed vervulde.
Jan Engelman zou het zeker niet op prijs hebben gesteld als wij de betekenis van
zijn redacteurschap van ons tijdschrift groter zouden voorstellen dan deze in feite is
geweest. Zijn aandeel in de redactionele werkzaamheden was gering. Het heeft echter
nooit iets afgedaan aan onze bijzondere waardering voor zijn aanwezigheid in ons
midden.
De Redactie.
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Karel Jonckheere / Gedichten
Verlegenheid
Wat vriendschap is in 't duister weggereden
ik stap alleen naar huis door 't zandig bos
waarin de wind mee keert. 't Is lang geleden
dat ik dit mocht beleven, ziende en los.
De bomen zijn weer sparren en geen schimmen
de droge tak die valt verschuwt mij niet
een remmende auto moet zijn blik niet dimmen
ik durf hem tarten als hij langs mij schiet.
Tussen struweel zie ik het helder stralen
van eigen lamplicht door een schuine reet
ik talm en glimlach, kan niet meer verdwalen
tast niet meer langs het hek, mijn netvlies weet.
Maar op het grint blijf ik plots staan, verlegen
om deze klare winst mij toebedeeld:
gedempt klinkt mij de jonge hartklop tegen
van wie in eeuwig donker Mozart speelt.
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Vraag bij weerzien
Sinds lang niet meer in de schemer geschreven mijn ogen hadden de schemer verleerd waar zijn de vele gedichten gebleven
in machteloos zwijgen geweerd?
Onwennig verrast aarzelen mijn woorden
dit lieflijk halfduister niet meer gewend,
verschuwd door mijn bril die ze jaren lang smoorde
maar ze plots in dit uur herkent.
Opnieuw dan een avond als lang geleden,
de avond van allen die bleven zien.
Sterven verzen in een schemer vermeden, wachten zij op ogen misschien?
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Clarissa Jacobi / Bedevaartgangers
Ik ga een kennis, die naar Israël vertrekt, goedendag zeggen op het vliegveld. Het is
zaterdagmiddag. Het vliegtuig is laat. Het moet eerst van Johannesburg komen en
vertrekt dan weer, een half uur later, met passagiers van Kaapstad naar Johannesburg,
waar ze aansluiting hebben op de internationale luchtvaartmaatschappijen. Het is
druk in de hal van het vliegveld. Ik vind mijn kennis, beladen met tassen en pakjes,
omringd door vrienden en familieleden. Ik praat even met haar. Er zijn geen
zitplaatsen genoeg voor iedereen en ik voel me bovendien een beetje overbodig. Ik
had eigenlijk net zo goed kunnen opbellen om goedendag te zeggen. Maar nu ik er
eenmaal ben is het beleefder om te wachten tot het vliegtuig vertrekt. Ik loop daarom
maar wat rond in de hal. Ik bekijk de boeken en tijdschriften, die te koop worden
aangeboden in de kiosk. Ik bekijk de Zuidafrikaanse bloemen in het bloemenstalletje.
Enorme protea's en gedroogde veldbloemen. Ik ontmoet enkele andere mensen die
ik ken. Daarna ben ik uitgekeken in de hal. Ik ga naar buiten. De strip grond tussen
de gebouwen van de luchthaven en het eigenlijke vliegveld is door middel van een
railing in twee afdelingen verdeeld. Links een afdeling voor blanken; rechts een
afdeling voor niet-blanken. In de afdeling voor blanken wandelen wat mensen op en
neer en er spelen kinderen. De mannen zijn luchtig gekleed in shorts of slacks.
Weekendkleding. De vrouwen dragen onopvallende zomerjurken of regenjassen.
Het is een bewolkte dag en het heeft een beetje geregend. De grond is nog vochtig.
De lucht is bewolkt. In de afdeling voor niet-blanken wemelt het van de mensen. Het
zijn Kaapstadse mohammedanen, die in grote getale zijn komen opdagen om
bedevaartgangers uit Mekka te verwelkomen. Bedevaartgangers uit Mekka. Men
vindt de thuiskomst van bedevaartgangers vaak aangekondigd in de Zuidafrikaanse
kranten onder de ‘familieberichten’. Eerst advertenties die het vertrek melden. En
dan een paar maanden later de thuiskomst. SOLOMONS - Ik, Gamieda, geb. Dollie,
van 30 Queensweg, Woodstock, zeg vaarwel aan alle familieleden en bekenden, die
ik niet persoonlijk goedendag kon zeggen voor mijn vertrek naar Mekka, op 10
december, 3 n.m. vlucht, D.F. Malan luchthaven. EDWARDS - Ik, Sayed Ebrahiem
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(slager) wens Salaam aan al mijn familieleden en vrienden, die ik niet persoonlijk
goedendag kon zeggen, voor mijn vertrek naar Mekka. Vertrek, zondag, 5 januari
ue 3.15 n.m. van D.F. Malan luchthaven. Vertrek van mijn woning ‘Sunnyside’,
Charlesstraat, Crawford, te 1.15. Iedereen welkom. Vervoer beschikbaar. GALLANT
- Hadji Dawood wordt terugverwacht van Mekka op zondagmiddag, 3 maart, 2.15
n.m. D.F. Malan luchthaven... Het is altijd een groot feest. Het vertrek en de
terugkomst. Een heilig feest. Een bedevaart naar Mekka kost veel geld. Ook als men
niet per vliegtuig maar met de boot gaat. Men heeft er meestal jarenlang voor
gespaard. Iedere mohammedaan is verplicht om minstens één keer in zijn leven een
bedevaartstocht te ondernemen naar het heilige Mekka. De stad van de Profeet.
Sommigen hebben er heel wat voor over om aan die plicht te voldoen. Jarenlang
werken achter een naaimachine in een confectiefabriek. Jaar in, jaar uit, vóór dag en
dauw, er op uit met een groentekar. Jaren sappelen als kleermaker, huisschilder,
slager, timmerman, in fabrieken, op kantoren... En dan komt eindelijk de grote dag.
Het afscheid. Iedereen komt goedendag zeggen. Alle familieleden, kennissen, buren,
collega's. In processie gaat het naar het vliegveld of de haven. En dan enkele weken
of maanden later een nog belangrijker evenement. De thuiskomst! Huizen worden
geschilderd en schoongemaakt. Er worden nieuwe meubelen en gordijnen aangeschaft.
Thuiskomst. De titel ‘Hadji’ vóór hun naam. De feestelijkheden bij de terugkeer. De
laatste tweehonderd meter vóór het huis worden te voet afgelegd. Dan de receptie.
Iedereen is welkom! Er zijn speciale lekkernijen. Er is zoveel te vertellen. De menigte
bij de haven of op het vliegveld. Want het is een eer om een ‘hadji’ af te halen. Aan
te raken. Om de zegen van een ‘hadji’ te ontvangen. De menigte mohammedanen
op het vliegveld valt op door hun keurige kleding. De mannen dragen goed zittende
pakken volgens de laatste mode en een rode of zwarte fez, of een gehaakt kapje op
hun hoofd. De vrouwen zijn betoverend en ook volgens de laatste mode gekleed.
Mantelpakjes in alle mogelijke modetinten. De getrouwde vrouwen en de vrouwen
die al eens in Mekka zijn geweest, dragen bijpassende sluiers of sluiers in een
afstekende kleur, die bij hun tassen en handschoenen passen. De kinderen zien eruit
als poppen. Poppen die zo uit een doos komen. Ongekreukt. Geen haartje ontspringt
aan de lange, zwarte vlechten. De jongens zijn verkleinde uitgaven van hun vaders
en dragen ook herenpakken met lange broeken. De kinderen spelen voorzichtig om
zich niet vuil te maken. Het vliegtuig van Johannesburg, een Boeing, verschijnt
eindelijk in de bewolkte lucht. Men voelt de spanning onder de mensen. De
verheugende opwinding. Vaders nemen kleine kinderen op de arm. De mensen
dringen naar voren
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om beter te kunnen zien. Een zacht gezoem van stemmen. Het vliegtuig landt. De
grote vogel uit Mekka. Een zilveren adelaar. De trap wordt aangeschoven. De
spanning is bijna ondraaglijk. Dan gaat de deur van het vliegtuig open. De menigte
verstilt. Zoals mensen in een theater bij het opgaan van het doek. De bedevaartgangers
komen de trap af. Het zijn geen alledaagse mensen meer. Geen naaisters, kleermakers,
slagers, groentemannen, timmerlieden. Het zijn figuren uit een sprookje. De mannen
in hun lange gewaden komen zo uit ‘Lawrence van Arabië’ gestapt. De vrouwen zijn
verdwaald uit ‘Schéhérazade’. Er zijn twee oudere vrouwen bij. Ook zij dragen lange
gewaden met bijpassende, rijkelijk met goud- of zilverdraad geborduurde sluiers.
De ene vrouw is in het beige. De andere in het zwart. De jongere vrouwen dragen
lichte tinten. Een is, gelijk een bruid, in het wit. Een andere draagt zachtgeel. Er is
een vrouw in lichtblauw en twee dragen roze. Maar het adembenemendste is een
jonge, tengere vrouw in turkoois. Zij draagt een lange jurk en een bijpassende lange,
geborduurde mantel en sluier. Een mannequin van Dior zou er in het niet bij zinken.
Andere passagiers dalen nu ook de trap af. Een heer van middelbare leeftijd draagt
een groot, Perzisch tapijt over zijn arm. Een tapijt uit Afghanistan. Een blanke man
met een tapijt uit Afghanistan. Er zijn twee uitgangshekken naast elkaar: één hek
voor blanke passagiers en één hek voor niet-blanke passagiers. Als de man, met het
tapijt over de arm, bij de hekken komt, wacht hij op de jonge vrouw in de lange
mantel. Hij overhandigt haar het zware kleed, dat hij voor haar heeft gedragen. Zij
bedankt hem met een lach en een hoffelijk knikje van haar gesluierd hoofd. Haar
lachje schemert door de doorzichtige sluier. Ze heeft de gratie en waardigheid van
een prinses. Een sprookjesprinses. Want echte prinsessen zijn meestal enigszins
onbeholpen en een tikje te dik. Ze stappen door hun respectieve hekken. De man en
de vrouw. Hun wegen gaan uit elkaar. De man wordt opgewacht door z'n gezette
echtgenote en drie kinderen. Het vrouwtje en de andere bedevaartgangers worden
verzwolgen door de wachtende menigte. Zij vallen huilend van emotie in de armen
van wachtende echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zusters, vrienden, buren.
Zij zegenen hun geloofsgenoten. Mensen raken hun gewaden aan. Voorzichtig,
vluchtig, zoals men iets heiligs betast. Mensen lachen. Betten hun ogen. Dragen
ontelbare pakjes. Geschenken uit het heilige Mekka. Een kostbaar fototoestel valt in
het gedrang op de grond en wordt bijna vertrappeld. Kinderen klampen zich aan hun
ouders vast in deze eruptie van heilige liefde. Dan lost de menigte zich langzaam op.
Het gedrang wordt minder. De bedevaartgangers nemen hun koffers in ontvangst in
de hal voor niet-blanke passagiers. Uitpuilende, vermoeide
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koffers met hun naam en adres erop in het Engels en de sierlijke krullen van het
Arabisch. Zij verdwijnen in auto's en taxi's. Ik ga terug naar de hal voor blanke
passagiers en neem nogmaals afscheid van mijn kennis. Het vliegtuig naar
Johannesburg vertrekt. Thuis vertel ik het gebeurde in geuren en kleuren aan mijn
kinderen. Zij willen het ook graag zien. 's Avonds lees ik in de krant onder de
familieberichten, dat de volgende dag, een zondag, nog meer bedevaartgangers zullen
aankomen. Ik beloof mijn kinderen een lunch in het restaurant van de luchthaven.
Daarna zullen wij de aankomst van de bedevaartgangers afwachten. Dan kunnen zij
het zelf zien. De prachtige gewaden. De sprookjesachtige gestalten. De emotionele
taferelen. De volgende zondag is de wachtende menigte nog groter dan de
voorafgaande zaterdagmiddag. Maar verder is alles hetzelfde. De mensen zijn stil
van spanning. Tot in de puntjes gekleed. Het vliegtuig van Johannesburg verschijnt
precies op tijd in de nu heldere lucht. De klaarblauwe lucht van Zuid-Afrika. De
blauwe lucht uit het Zuidafrikaanse volkslied. Eén van de schoonste volksliederen
ter wereld. De trap wordt aangerold. De deur gaat open. De bedevaartgangers
verschijnen stuk voor stuk in de deur. Komen naar beneden gevolgd door de andere
passagiers. De kinderen zeggen: ‘O’, en ‘aaahhh!’. De menigte dringt naar voren.
Maar vandaag gaat alleen het ene hek, dat naar de hal voor blanke passagiers leidt,
open. Bij het andere hek staat een corpulente politieagent met een snor. Hij zegt
tegen de bedevaartgangers dat zij moeten wachten. Zij staan bij elkaar als een groep
schoolkinderen die zich hebben misdragen en nu de straf afwachten. Als koeien bij
een sloot vóór het uitbreken van een onweer. Welkom thuis. Een van hen is nog
onderweg van het vliegveld naar het hek. Het is een stokoude man, die voortstrompelt,
ondersteund door een vrouw van middelbare leeftijd, waarschijnlijk een dochter.
De politieagent zegt tegen de bedevaartgangers, dat zij een ander hek moeten
gebruiken. Een hek, dat aan het andere einde van het vliegveld ligt en ook toegang
geeft tot de hal voor niet-blanke passagiers. De bedevaartgangers lopen naar het
andere hek. Een oudere vrouw verliest haar schoen, een kleine gouden schoen, die
niet gemaakt is om ver op te lopen. Ze bukt zich ietwat beschaamd en trekt hem weer
aan. De betovering is volkomen verbroken. Een theaterscène waarbij de toneelspelers
te laat opkomen. De oude man staat nog, ondersteund door zijn dochter en een stok,
bij het hek voor blanke passagiers, dat hij nu pas heeft bereikt terwijl de anderen al
bij het verderop gelegen hek zijn. Hij kan niet verder. De menigte dringt naar voren.
De politieagent schreeuwt rood aangelopen. Het hek is op slot. De mensen gonzen
als verstoorde bijen. Maar zij hebben geen wapenen zoals bijen. Geen angels. Geen
messen. Het zijn
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keurig aangeklede, beschaafde mensen. Er heerst, voor een ogenblik, een sfeer van
radeloosheid. Maar dan staat plotseling de oude man in z'n lange gewaad aan de
andere kant van het hek. De politieagent schreeuwt iets onverstaanbaars. In de drukte
kan ik niet zien of iemand het hek heeft opengemaakt. Of dat men de man over het
hek heeft getild. Ik kan niet zien wie hem heeft geholpen. Een donkere hand. Of een
blanke hand. Maar hij is een bedevaartganger. Een stokoude, vermoeide
bedevaartganger. Die straks nog de laatste tweehonderd meter naar zijn huis toe moet
lopen. Ter ere van Mohammed, de Profeet. ‘O ye who believe! Be mindful of your
duty to Allah, and seek the way of approach unto Him, and strive in His way in order
that ye may succeed.’ Misschien is het de hand van Allah die de oude man over het
hek heeft geholpen.
Als de agent gewaar wordt dat de man over het hek is, krijgt hij bijna een beroerte
van kwaadheid. Hij doet zijn plicht. Tegenover zijn meerderen. Tegenover het
vaderland. Hij handelt volgens zijn instructies. Zijn boekje. Hij weet geen raad. Met
de mensen. Met zijn houding. Met de oude man, die plotseling toch over het hek is
en omhelsd wordt door huilende en gebeden prevelende familieleden die hem
langzaam wegvoeren. Ik ga met m'n kinderen via de hal voor blanke passagiers naar
buiten.
Als wij buitenkomen rijdt er een squad-car voor met twee politieagenten en twee
politiehonden. Hun tongen hangen van opwinding uit hun bekken. De agent op het
vliegveld heeft zeker om versterking gebeld. Maar er is niets meer gaande. De
squad-car stopt even en rijdt dan weer verder. De bedevaartgangers verdwijnen in
auto's. De oude man wordt voorzichtig in een taxi geholpen. ‘Non-Whites Only’
staat er in een lichtbak bovenop.
‘Het was prachtig!’ zeggen mijn dochters eenstemmig.
‘Prachtig!’
‘Lovely!’
‘Nice!’
‘Beautiful!’
‘Thank you, Mummy!’
‘Thank you for taking us!’
God, wat een rotzooi!
God help us all!
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Wilfried Adams / Gedichten
Licht zong uit louter licht, het water
het rad en raadzaam water
repte zich en rende wat het kon
en lachte in zijn witste vuist.
De huizen gingen aan 't wuiven
alsof het nooit meer winter werd.
En de kruiden, anders zo nors en zo
nukkig, ze gonsden en geurden:
het gras waaide je naam.
Hoog stond de dag. Geen hert
geen engel kende ooit deze helderheid.
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Omdat ik het zeg: zie, in zijn huid
schuilden regenrijke jaargetijden,
duizend vogels waren voorhoofd
en handen wijs. Metalen klonken. Deze dag.
Buigzaam, won ze hem. Hun adem
was verwondering, was voluit adem, aarde
hun aarde. Ze sprak van vuur,
van uiterst zuiver water. Dit geheim te dragen.
Leg ik het verband? het diep en duister
samengaan van bloed en bloed?
De zomer was. Ja was hun hoogste huis.
Ik herhaal, want eenzaam woon ik,
het verhaal van een zeer hoofse liefde.
Vrouwen in het snerpend traphuis wetten
hun snavels en hun messen. Tot al te scherpe
sneeuw. Wie zal deze eeuwen stelpen?
Spieden eksters, zie hun ogen dodelijk smeulen.
Er zijn geen woorden, er is
de vogel krijsend, vlerkend in zijn wervelende
veren. Het scherpgericht, de witgevroren wonde
die van honderd blinde stilten schreit.
En nooit meer dichtgroeit. Want reeds
raast de zon door een hemel dronken
van zwart, reeds bloeden ook de gladste keien.
En jij, mijn zwerfziek mineraal, mijn dartele,
sprankelende lief: wie heft hartstochtelijk
in oktober een roos van stilte aan?
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Joos Florquin / Ten huize van Louis-Paul Boon II
‘Mijn kleine oorlog’ is een soort dagboek van de oorlogs- en naoorlogse jaren.
Elsschot heeft er een mooie inleiding op geschreven. Dat berust op reële
aantekeningen.
Die ik allemaal binst de oorlog heb opgetekend. Tijdens de oorlog heeft zelfs
iemand met benagelde schoenen die aantekeningen in handen gekregen, maar gelukkig
heeft hij mijn handschrift niet kunnen ontcijferen. Er was ergens iets gebeurd, een
man ontsnapt of zo en er kwam iemand met benagelde laarzen achteraan binnen en
een vooraan: die man stampte mijn vrouwke weg en kwam binnen met de revolver
in de hand. Ik moest mijn papieren laten zien en dan hebben ze alle boeken uit de
boekenkast gesleurd om te zien of er daar geen pamfletten of zo achter staken. Die
aantekeningen zaten daar, maar ze hebben ze niet gelezen, daar was ik blij om.
Onmiddellijk na de bevrijding begon Manteau een weekblad uit te geven,
‘Zondagspost’, en mevrouw Manteau vroeg me of ik daar geen wekelijkse kroniek
in wilde schrijven, een cursiefje over mijn belevenissen onder de oorlog. Zo nam ik
elke week een van die aantekeningen en werkte dat uit tot een verhaaltje. Na een jaar
had Manteau geen geld meer om dat weekblad verder uit te geven en er zijn daar dus
maar 52 cursiefjes verschenen. Maar ik zat nog met een hele hoop uitgewerkte en
niet-uitgewerkte aantekeningen. Ik heb die kroniekjes dan maar in boekvorm laten
verschijnen: telkens het kroniekje en daarnaast een hele hoop aantekeningen die niet
uitgewerkt waren en die ik onuitgewerkt laten volgen heb, dan weer een verhaaltje,
weer aantekeningen enz.
Lissens noemt ‘Mijn kleine oorlog’ een ‘seismograaf van de collectieve waanzin’.
Een seismograaf is een toestel dat aardbevingen vaststelt en registreert, als ik er dat
even mag bij zeggen.
Ik heb hier toevallig - bij de televisie gebeurt altijd alles toevallig en de mensen
geloven dat niet meer, maar dit is nu toevallig echt toevallig - ik heb hier een boekje
dat ik aan het schrijven ben en daarin zegt de meneer die alles vertelt - meneer Boin
heet hij, omdat het Boon niet

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

253
zou zijn - daarin zegt deze meneer dat hij graag een goed schrijver zou willen worden
maar dat hij daarvoor echt een soort seismograaf zou moeten zijn, iemand die
werkelijk alle trillingen opvangt van wat er in onze wereld gebeurt. Ja, wat gebeurt
er allemaal vandaag in onze wereld? Seks, drugs, Viëtnam en noem maar op: wel
hij zou willen de seismograaf zijn, die dat allemaal opvangt en registreert en die dat
zo nauwkeurig, zo juist mogelijk zou doen zodat als over 200 of 300 of 1000 jaar, als de wereld dan nog niet ontploft is, - als dan naast het spoorboekje dit boekje zou
zijn blijven bestaan en als iemand dat dan leest en daarin zou vinden dat de tijd echt
vastgelegd werd, wel dan zou ik daar echt blij mee zijn.
En in het vervolg van dat boekje is er dan iemand die hem dat verwijt, die hem
zegt: ‘Ge hebt daar een zeer triestig, zeer treurig boek geschreven, waarin ge heel
onze tijd weergeeft, maar ge geeft geen oplossing.’ En die meneer verdedigt zich en
zegt: ‘Het was mijn bedoeling een seismograaf te zijn, maar een seismograaf kan
helaas alleen maar trillingen opvangen, hij kan geen aardbevingen voorspellen en
ook niet voor profeet spelen.’
Dat is dus een nieuw boek?
Ja en nee. Dat is een oud boek. Ik had een boek geschreven, dat heette Het nieuwe
onkruid en dat is een mislukt boek. Toen het boek verscheen heeft iedereen gezegd:
‘Kijk Louis, dat is toch maar een mislukt boek.’ Ik heb me verdedigd en verdedigd,
- hoe gaat dat als een moeder een kindje ter wereld brengt en iedereen zegt dat het
een lelijk kindje is, dan verdedigt die moeder zich, he. Maar achteraf heb ik gedacht:
het is toch waar, ze hebben gelijk, het is geen goed boek. Ik heb nu dat boek helemaal
willen herschrijven en ik heb daarin willen opvangen alles wat er in onze tijd gebeurt,
drugs en spuitjes en alles. Ik was oorspronkelijk van plan dat boek te noemen ‘Als
de hennep bloeit’ maar dan dacht ik: daar komen in dat boek nog een hele hoop
pagina's voor uit Het nieuwe onkruid en de mensen die dat als een nieuw boek gaan
kopen, gaan zich bekocht voelen. Daarom ben ik van die hennep afgestapt en heb
het boek Als het onkruid bloeit genoemd. In de inleiding zeg ik dan: dat is een
herwerking van het vroegere boek, waarmee ik niet volledig meer akkoord ben.
Dat is dus een herschrijving. Had ik toch ergens niet gelezen dat Louis-Paul Boon
afscheid genomen had van de literatuur?
Dat heb ik inderdaad gedaan. Maar ja, zo gebeurt het altijd bij mij, diverse
invloeden kruisen elkaar. Ik zat op dat moment met een geweldige knobbel. Ik was
aan dat boek over de sociale strijd in Aalst bezig, de sociale en politieke strijd in de
19de eeuw, ik was op priester Daens gebotst en ik
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zat met zoveel moeilijkheden dat ik dacht, ik ga er nooit iets goeds kunnen van maken.
Dat boek is daar zes jaar blijven liggen en ten slotte dacht ik: ik geloof dat ik niet
meer kan schrijven. Dan heb ik gezegd: ik schei ermee uit en ik ga opnieuw beginnen
schilderen, ik ga beeldhouwen en tekenen en zo. Het is nu het moment om te doen
wat ik oorspronkelijk wilde worden. Dat was dan het ene facet. Aan de andere kant
dacht ik ook: al die jonge gasten halen zo van die stunts uit, waarom zou ik als oude
vent ook eens een keer geen stunt uithalen. Ik heb dan meegedeeld dat ik ging afscheid
nemen van de literatuur, ik heb me een Dali-snor opgeplakt, kreeg een stok met een
gouden, eigenlijk was het maar een koperen, knop in de hand en zo heb ik met de
muzen naast mij van de muze van de literatuur afscheid genomen. Ik heb haar een
kusje gegeven en mijn expositie van schilderijen ingeleid.
Maar ja, het bloed kruipt, of de pen kruipt waar ze niet gaan kan en nauwelijks
had ik afscheid genomen van de literatuur of er schoot me iets te binnen en ik dacht:
zo moet ik dat boek over de sociale strijd schrijven - en ik ben onmiddellijk weer
aan het werk gegaan. Ik heb toen wel gedacht: iedereen gaat nu zeggen, hij neemt
afscheid van de literatuur en hij is alweer bezig, maar het kan me niet schelen.
Dat is een geruststelling. Dertien jaar nadat ‘Mijn kleine oorlog’ verscheen, bezorgt
u van dat boek een gekuiste uitgave. Dat was in 1960. De laatste lapidaire zin van
de eerste uitgave was: ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen.’ In de nieuwe
uitgave is deze sterke zin niet meer het slotakkoord. U hebt er een paar stukjes aan
toegevoegd en de laatste zin wordt nu de gelaten vaststelling: ‘Wat heeft het alles
voor zin?’ - Wat is er gebeurd? Stond de 48-jarige niet meer achter wat de 34-jarige
had geschreven?
Ik stond daar nog wel helemaal achter maar het zijn vooral de jonge mensen, die
mij de wijzigingen hebben verweten. Door de een of andere omstandigheid ben ik
de man die in Vlaanderen voor 't eerst scatologische termen en schuttingwoorden
heb gebruikt, gewoon omdat die in mijn boeken te pas kwamen. Teirlinck en al die
andere mensen die hebben het wel eens over hetzelfde gehad maar die hebben al die
dingen dan omschreven om ze te verbloemen. Ik heb gedacht: waarom moet ik dat
doen? Dat woord is hier nodig, dus schrijf ik dat woord ook. Al die jonge mensen
hebben in mij dan iemand gezien, die de geluidsmuur doorbrak. Maar wat was het
resultaat daarvan? Omwille van die schuttingwoorden las niemand dat boek. Het
werd niet opgenomen in de katholieke bibliotheken - ik zeg weer katholiek en dat is
weer verkeerd want ik weet dat in athenea
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dat boek achter slot en grendel werd gehouden en dat als leerlingen ernaar vroegen,
ze tot antwoord kregen dat dat een boek voor de leraars was. Dus katholiek en niet
katholiek, dat was om 't even. Het gevolg was dat misschien vijf, zes mensen in
Vlaanderen dat boek gelezen hebben. Maar het was niet mijn bedoeling een mooi
boek te schrijven of aan literatuur te doen, het was mijn bedoeling de mensen een
geweten te schoppen. Ik heb er dan vijf, zes een geweten geschopt waar ik er
zesduizend of zes miljoen een geweten wilde schoppen. Komt dan een herdruk en
dan heb ik me afgevraagd: wat ga ik doen? Ga ik daar weer staan als de man die de
muur van de schuttingwoorden heeft doorbroken of ga ik de moed hebben daar enkele
schuttingwoorden uit te schrappen, met het gevolg dat het boek overal zal komen,
dat iedereen het zal lezen en dat ik zo de kans krijg al die mensen een geweten te
schoppen. Dat leek het belangrijkste voor mij en daarom heb ik die woorden geschrapt.
Dat neemt toch niet weg dat het besluit of het einde, dat de synthese compleet anders
is. Er is een groot verschil tussen het agressieve ‘Schop de mensen tot ze een geweten
krijgen’ en het berustende ‘Wat heeft het alles voor zin?’.
Ja maar ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen’ staat er nog altijd in, alleen
staat het in kleiner lettertjes gedrukt. Ge slaat dan de pagina om en daar staat ‘Tien
jaar later’. Ondineke, die in De Kapellekensbaan de hoofdrol speelt, krijgt hier het
laatste woord. Na de eerste Wereldoorlog heeft ze gezegd: ‘Wacht maar tot het nog
eens oorlog wordt, dan zal ook ik me wel rijk smokkelen.’ De tweede oorlog komt
en haar jongste zoon sneuvelt en de oudste wordt een zwarte. En terwijl ze daar dan
in de rij staat aan te schuiven voor soep of vis of wat weet ik, tussen al die stukken
gebroken glas van de bombardementen, valt dat mens dood. Enfin, ze valt neer en
er wordt nog een pastoor en een dokter bijgeroepen en stervend zegt dat mens: ‘Och,
wat heeft het allemaal voor zin?’
En dan volgt daar nog een verhaaltje van een meisje, een kindje uit een heel arm
huisgezin, dat wij binst de oorlog in huis gebracht hebben en dat wij met onze
broodzegeltjes brood bezorgd hebben en met ons vleeszegeltjes vlees, omdat wij
dachten: och God, het is zo een arm schaapje. Tien jaar later is dat een rijke dame
geworden en die rijdt met haar auto voorbij in een plas en dat water van die plas spat
op mij. En tien jaar later ontmoet ik Vieze, met wie ik mijn sigaretten gedeeld heb
en die zegt: ‘ja meneer, ja meneer.’ En dan denk ik: wat heeft het allemaal voor zin?
Ik heb daarvoor gevochten en ik heb daarvoor gestreden, ik heb al gedaan wat ik
kon, ik heb al die mensen uit de weerstand geholpen en wat gebeurt
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er nu? Alles is hetzelfde gebleven. En dan denk ik: ja, wat heeft het allemaal voor
zin?
De tijd heeft dus de dingen gerelativeerd?
Inderdaad, ja. Ik ben dezelfde gebleven en ik wil de mensen nog altijd een geweten
schoppen, maar ge kunt niet blijven schoppen, want uw schoenen gaan er op den
duur bij verslijten.
Ik kan natuurlijk doen alsof ik voor heel mijn leven op de barricaden blijf staan,
aangezien ik er zo lang heb opgestaan, maar als ik zelf voel dat het wat branieachtig
klinkt te roepen ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen’ en als ik daar zelf niet
meer in geloof, dan is het ook niet eerlijk dat nog te schrijven. De ouder geworden
man beziet het anders.
Dat is dan de reden waarom het provocerend karakter van dat boek werd verzacht.
Gij hebt altijd van die vragen. Verzacht. Ik ben niet verzacht, ik ben nog altijd
dezelfde. Ik neem het alleen met een korreltje zout. Luister, als ik nu weer totaal in
opstand kom en in mijn koleire een nieuwe partij opricht, die ik nieuw links of jong
links of wat ge ook wilt noem, het zal toch altijd hetzelfde zijn. Het zijn altijd
dezelfden die weer parlementslid worden en minister.
Uw proza is van in den beginne negatief geladen. Waarom?
Ik ben nogal negatief ingesteld, ik heb aan alles getwijfeld en veel waardeloos
bevonden. Het gevolg daarvan is geweest dat ik pas ben gaan publiceren toen ik 32
jaar was, waar ik al van mijn 16de schreef. Ik heb jarenlang alles vernietigd, ik heb
honderden tekeningen en schilderijen verbrand, manuscripten in de prullenmand
gegooid of als toiletpapier gebruikt tot het ogenblik dat iemand me zei dat het goed
was. Dan ben ik beginnen te geloven. Ik sta nu nog altijd wat negatief tegenover mijn
werk. Ik lees nooit kritieken, want als ik iets lees en dan moet zeggen: die vent heeft
gelijk, dan werkt dat zo deprimerend dat ik geen zin meer heb om voort te doen. Nee,
ik ben nog altijd negatief ingesteld, ik kan daar niet aan doen. Het is misschien een
deugd negatief zijn.
Ja, maar toen was u, bent u wellicht nog, opstandig, bitter. U zag de wereld als een
jungle, alles was lelijk, uw wereld was eigenlijk een soort chaos.
Nog altijd, maar ik heb me teruggetrokken in een reservaat en ik tracht in mijn
reservaat mensen bijeen te brengen die van dezelfde gedachte zijn als ik en het kan
me niet schelen welke soort mensen dat dan zijn: het
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mogen anarchisten zijn, communisten, paters jezuïeten, priesters, dat is mij om het
even. Ik zoek in de mens de mens, ik zoek iemand die een hart heeft. Ik zoek iemand
die in geweten echt progressief is, want progressief dat is een woord. Er zijn heel
veel mensen die schermen met het woord progressief en met al die andere nieuwe
termen, maar die au fond geen haartje beter zijn dan wat ze vroeger waren. Ik zoek
overal, links en rechts, mensen die een geweten hebben, die ik geen geweten moet
schoppen, om met die mensen te praten en ideeën uit te wisselen. Ik wil niemand
bekeren en zij moeten mij ook niet bekeren. En die mensen gaan dan weg, die pater
mag gewoon naar zijn klooster teruggaan en die priester naar zijn parochie en die
communist naar zijn cel maar er moet iets van ons gesprek overgebleven zijn, het
menselijke moet blijven bestaan en elk moet in zijn eigen kring dat menselijke blijven
prediken. Dat is voor mij het belangrijkste.
Wilt u met uw werk een boodschap brengen, de mensen beter maken, ze door
voorbeelden stichten, opwekken, aanwakkeren, wakker schudden?
Dat wou ik eigenlijk, ja, maar ik zal daar zeker ook niet in geslaagd zijn, gelijk ik
in zoveel dingen niet geslaagd ben. Ik heb o.a. nooit leren per auto rijden...
Er is natuurlijk wel een klein verschil tussen een boodschap brengen aan de mensen
en auto leren rijden...
Dat is allemaal hetzelfde. Als ge niet slaagt in het een, slaagt ge ook niet in het
ander.
Nu bent u toch wel een beetje te bescheiden.
Och ik heb maar een heel kleine bedoeling: de mensen te helpen, de wereld beter
helpen maken. Dat is misschien verkeerd, maar ik kan het niet laten. Jezus kon dat
ook niet laten. In elk geval vind ik het belangrijker de mensen wat te zeggen, ze een
boodschap te brengen dan gewoon aan literatuur te doen.
Zou u een romantisch socialist zijn?
Mij past beter tedere anarchist. Die hoed zou ik willen.
Mag ik u een expressionist noemen, iemand die één detail erg aandikt ten koste van
de rest.
Dat mag. Maar ik vervorm soms ook de realiteit en ben dan dus surrealist. Maar
als ge denkt aan mijn zin voor het opstapelen van details dan zoudt
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ge kunnen spreken van pointillist of impressionist. Wat zoudt ge zeggen van mislukt
realist?
Dat je met etiketten alle wegen uitkunt.
Op de eerste bladzijde van ‘De Kapellekensbaan’ geeft u een soort résumé van
het boek. U schrijft daar dat het boek ‘in zijn grote lijnen de moeizame opgang van
het socialisme wil tekenen en de ondergang van de burgerij’. En wat verder schrijft
u dan ‘ten huidigen dage op zoek naar de waarden die waarlijk tellen’. Welke zijn
die waarden?
Ik geloof dat, als wij een logisch vervolg hebben in onze opname, dat ik het daar
juist over gehad heb, dat voor mij alleen maar menselijkheid telt: elkaar begrijpen,
elkaar liefhebben. Wat zei die meneer pastoor weer, ha nee, het was Johannes: ‘Gaat
en hebt elkander lief.’
U bent vrij bijbelvast moet ik zeggen!
De bijbel staat daar ergens en ik lees die regelmatig. Ik lees graag in de bijbel. Ik
vind dat één van de mooiste boeken die er bestaan.
Daar kan ik het mee eens zijn.
Gaat en hebt elkander lief. Dat is een van de mooiste dingen, die er echt in de
wereld bestaan. Dat is in de Franse revolutie gepredikt: gelijkheid, vrijheid,
broederlijkheid. Dat is in de Russische revolutie gepredikt: kameraadschap. Het is
altijd hetzelfde, dat opnieuw gepredikt wordt. Van het begin van het ontstaan van de
wereld tot misschien het einde van de wereld, zullen ze niet anders vragen: heb elkaar
lief, begrijp elkaar, gaat met elkaar om, zoals het moet.
Het is een mooie theorie en een lastige praktijk waarschijnlijk.
Het is lastig ja, ik heb er ook zelf last mee, want we zitten natuurlijk met die kwestie
van centen en zo. Ge hebt aan een man tien frank geleend, ge hebt die te goed en dan
zegt ge: die vent moet me nog altijd tien frank. Dan maakt ge u kwaad en ge denkt
er niet aan om te zeggen: laat hem die tien frank maar houden. Hebt elkaar lief! Ge
hebt die tien frank nodig. Wij leven nu eenmaal in een wereld, waarin het elkaar
liefhebben onmogelijk is.
In dat boek hebt u dus de moeizame opgang van het socialisme willen beschrijven.
Maar nog altijd op die eerste bladzijde van ‘De Kapellekensbaan’ staat ook: ‘op
zoek naar iets, dat de neergang van het socialisme tegenhouden kan’.
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Dat dacht ik wel, dat gij het daarover ging hebben. Maar ja...
Wat bedoelt u daar precies mee?
Ik ben nog altijd een partijgenoot, maar ik heb ergens de indruk dat wij blijven
stilstaan, dat wij de linkse, de nihilistische, anarchistische, trotskistische, leninistische,
socialistische, communistische partijen hebben willen verwezenlijken, dat dat hier
bij ons in het Westen en het Oosten, achter en voor het IJzeren Gordijn, min of meer
verwezenlijkt is en dat wij daar stilstaan, omdat de arbeider nu zijn biefstuk heeft.
Want dat was de slogan vroeger. Men heeft daarmee gelachen toen Anseele, vader
Anseele, die biefstukpolitiek predikte, maar daar was ik volledig mee akkoord: de
arbeider, die elf en twaalf uur werkte, die had zijn biefstuk nodig. Nee, die
biefstukpolitiek, die vond ik echt doeltreffend. Maar nu heeft hij zijn biefstuk en nu
moet het socialisme verder stappen. Maar niemand weet waar het nu naartoe moet,
wat wij nu moeten verwezenlijken. Wij zitten in een slop. En als ik het eerlijk mag
zeggen, zitten wij allemaal, in elke partij, in het slop. Ook de katholieken denken:
hoe moeten wij het nu doen? Wij moeten de zondagsmis afschaffen en de mensen
op zaterdag laten naar de mis gaan, want ze zijn de zaterdagavond uitgegaan en de
zondagmorgen willen zij uitslapen. Maar daarin zijn, en dat moet ik ze toegeven, de
katholieken ons een stapje vooruit. Die mensen redeneren en die zeggen: zo en zo
moet het nu. En wij, socialisten, wij weten het niet. Wij zitten daar en niemand onder
ons durft er eigenlijk over praten. En de jonge mensen, noem ze nieuw links of jong
links, of de jong-socialisten, om het even wat, die hebben geen inspraak en het is nu
toch het moment van inspraak, he? Als er dan gezegd wordt: wij moeten dit doen of
wij moeten dat verwezenlijken, dan komt het er niet van. En dat brengt een stagnatie
teweeg en op den duur worden dat vermolmde instellingen, waar ge bang zijt van
aan te raken, omdat die dan gaan ineenstorten. Dat heb ik in mijn boek willen
schrijven. Daarom heb ik de tijd van de opkomst van het socialisme vergeleken met
de tijd van nu. Als wij het socialisme willen voortzetten, als wij die neergang willen
te keer gaan, dan moeten wij een oplossing zoeken. Ik moet eerlijk zeggen dat men
mij daarvoor in socialistische kringen met een scheef oog bekeken heeft. Hetzelfde
gebeurt ook in de Sovjetunie. Wij kunnen niet altijd die foto's van lachende arbeiders
blijven publiceren en altijd maar opnieuw, want er zijn arbeiders die eigenlijk niet
content zijn, er zijn mensen, jonge artiesten, die willen schilderen en popmuziek of
om het even wat willen maken en die dat niet mogen doen. Dat gebeurt in China, dat
gebeurt in Griekenland, dat gebeurt in Spanje, dat gebeurt links en rechts, ik ben
geen partijmens, en overal
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zit ge met datzelfde probleem, dat de menselijke vrijheid beknot wordt. En daar sta
ik tegen op.
Dus ook daar bent u seismograaf geweest?
Ik tracht het zo eerlijk mogelijk te doen, alhoewel het natuurlijk niet mogelijk is
tot het uiterste te gaan. Want gij kunt de eerlijkheid prediken 100%, terwijl ge zelf
op een zeker moment moet zeggen: ja, ik kan hier niet eerlijk zijn, ik moet hier ook
een kronkelwegske volgen. Ge kent die mensen, die iets doen dat niet door de beugel
kan en die fluiten dan ondertussen een zorgeloos liedje dat camouflage is. Zo ben ik
ook dikwijls, dat ik onmogelijk eerlijk kan zijn. En dan zou ik daar eigenlijk echt
kunnen bij wenen, maar dan moet ik ondertussen ook een zorgeloos liedje fluiten.
Samen met ‘De Kapellekensbaan’ moeten we vermelden ‘Zomer te Ter-Muren’. Ik
heb altijd een aanvechting om te zeggen Tervuren.
Dat dacht ik. Gij zijt van Tervuren?
Nee, van in de nabijheid toch, maar het curieuze is, dat ik dat verhaal gesitueerd zie
in Tervuren.
Het heeft ook niet het minste belang, want dat kan even goed in New York of in
Boston of in Londen of in Parijs of in Joegoslavië, of in Praag of in Moskou zijn.
Ter-Muren is dus weer een werkelijk bestaande wijk?
Ja, ge kunt die hier in Erembodegem zien. Er staat een bordje ergens met
Termurenlaan op. Het is een wijk, waar dat Kapelleken van Termuren staat dat ik in
De Kapellekensbaan als centraal punt gekozen heb. Ondineke zit daar elke dag voor
O.L. Vrouwke te lezen maar op zeker ogenblik, als ze geld nodig heeft, breekt ze de
offerblok open, pikt de centen en gaat daarmee naar de stad waar ze zich iets koopt
enz. Ondineke is het beeld van de mens zoals ik éne ben, en zoals gij misschien toch
ook iemand zijt die vandaag braaf zit te lezen en een uur nadien een diefstal of een
moord kan plegen. Wij zijn mensen he, met al onze deugden en gebreken.
Bert Decorte zegt dat men dat boek de bijbel - andermaal! - de bijbel van de anarchist
zou kunnen noemen.
De tedere anarchist dan, zoals we straks zeiden, dus iemand die tegen alles in
opstand komt, tegen alles vecht, maar die toch geen bom in de hand zou nemen om
die bom te gooien, maar op een lieve en tedere manier het tracht op te lossen. Ik voel
me eigenlijk verwant met Ghandi, als ge u
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Ghandi nog herinnert, die meneer die daar in zijn blote liep, met een lendendoek. Ik
zou dat ook graag doen, in mijn blote lopen, met een lendendoek en opkomen voor
wat ik verlang, hoe ik de wereld wens. En als er dan iets tegengaat, gewoon in
hongerstaking gaan. Geen bom smijten maar zeggen: ik doe niet meer mee.
Eigenlijk een constructieve anarchist.
Ja, een opbouwend anarchist inderdaad. Nadat Zondagspost verdwenen was, werd
er een weekblaadje uitgegeven door Ontwikkeling, - ik herinner me de naam niet
meer, het was Het Parool of zoiets en ze hadden mij gevraagd om daarin ook een
cursiefje te schrijven. Ik heb dat cursiefje genoemd Ook de afbreker bouwt op. Dat
was de titel van het cursiefje, wekelijks opnieuw. En daarin heb ik iedereen tegen
de schenen geschopt, waarvoor veel mensen kwaad op mij geweest zijn. Het kon mij
niet schelen, trouwens al die mensen zijn ondertussen bekeerd en de groten ervan
zijn dood. En de anderen, die oud geworden zijn, die zeggen: ‘Bah, in zekere zin
hadt gij gelijk, als ik jong geweest was, zou ik dat ook gedaan hebben!’ Ja, dat
cursiefje heette: Ook de afbreker bouwt op. Ik moest dus alles kapotslaan om iets
nieuws te kunnen bouwen.
In uw ‘Zomer te Ter-Muren’ hebt u het vaak over ‘de enkeling in de wereld van de
barbaren’. Waarom noemt u die wereld de wereld van de barbaren?
Omdat ik altijd de indruk heb gehad, dat die mensen rondom mij, waarmee ik
gepraat heb en waarmee ik iets opgebouwd heb, dat die mensen dan toch niet hetzelfde
wilden als ik. De éne werd minister en de andere werd directeur op het ministerie.
Dan had ik toch het gevoel, nou, die mensen verlangen toch niet hetzelfde als wat
ik verlang. En ik voelde dat aan alsof zij barbaren waren. Ja, barbaren, waar zou ik
die titel... ik geloof dat ik de benaming ergens bij de Grieken vandaan gehaald heb.
De Grieken hadden hun eigen cultuur en op het moment dat de Romeinen
binnenkwamen, de Romeinen wier leger bestond uit boeren, dachten de Grieken:
och kom, waarom zouden we daartegen vechten? Het zijn een hoop boeren, laat die
gerust binnenkomen, wij zullen ze wel beschaven. Zij bezagen de anderen dus als
barbaren. Zo zie ik de anderen, die het niet met mij eens zijn, als barbaren, wat niet
uitsluit dat die anderen omgekeerd mij als een barbaar kunnen beschouwen! Maar
het gaat ook nog verder. Ik zie de techniek, die de mens overweldigt, ik zie de
doorgevoerde mechanisatie, die van de mens een robot maakt. Aan de andere kant
zie ik al die jongens die in andere uitersten terechtkomen en ontsporen in drugs en
spuitjes. Is dat een protest of niet meer mee kunnen? Ik heb me verzet door boeken
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te schrijven maar het is iedereen niet gegeven op die manier verzet te plegen. Wat
moeten die jongens doen die met die machines niet overweg kunnen, die niet
verstandig genoeg zijn om naar school te gaan, die niet sterk genoeg zijn om in de
mijnen te werken, die een beetje dichter of artiest willen zijn? Die gaan kapot in onze
wereld.
Ik kan het nog een beetje erger maken: ik ben een barbaar, want u hebt eens
geschreven dat zij die positieve waarden aanvaarden barbaren zijn. Waarom ben ik
een barbaar?
Een barbaar? Ik denk dat elke mens dat is die positief is, die een uitgestippelde
lijn heeft, die zegt: daar gaan we naartoe, en die verder geen rekening houdt met
menselijke afwijkingen en bijv. niet kan zeggen: ‘Och ja, kom, die mens is moe, of
die heeft een pintje te veel gedronken, hij is zat, of die is een beetje ziek of zo’, maar
die voorstaat dat die mensen uitgeschakeld worden, geliquideerd, gij begrijpt het
woord liquideren, omdat men moet voortgaan naar dat doel. Ik vind dat barbaars, ik
vind dat onmenselijk, ik kan me daar niet bij neerleggen.
Het is niet omdat je aan positieve waarden gelooft, dat je zo regelrecht naar het doel
gaat.
Ja toch. Mag ik het even over Jezus hebben?
Ga uw gang.
Jezus is voor mij een formidabele meneer geweest, een grote man waarvoor ik het
echt heb, waar ik mee meevoel, mee meeleef. Als ik zijn bergrede lees, de bergrede
van Jezus, dan voel ik daarin geresumeerd al wat ik zelf verlang. Maar daar heeft de
Kerk iets onmenselijks van gemaakt: het doel is de eeuwigheid en het doel is dit en
dat. En daarvoor zijn honderden mensen op de brandstapel gestorven. Dat lag toch
niet in Jezus zijn bedoeling, mensen die twijfelden of niet akkoord waren op de
brandstapel te brengen en zo. Hetzelfde is gebeurd in de Franse revolutie; enkele
mensen dachten: nu gaan we een schonere, een betere maatschappij opbouwen, maar
al die mensen die twijfelden of die niet akkoord gingen of die een ander gedacht
hadden, die gingen het schavot op en werden de kop afgekapt. Dat is in Rusland
gebeurd, waar al die mensen naar Siberië werden gestuurd en omgebracht. Daar kan
ik me niet bij neerleggen.
We zouden ons natuurlijk akkoord moeten kunnen stellen over de bepaling en de
betekenis van die positieve waarden, want we zijn het hier natuurlijk roerend eens.
Maar toch blijft het zo dat ik bepaalde positieve waarden
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aanvaard.
Maar wat is een positieve waarde? Lenin had gelijk. Waarom? Omdat Lenin moest
gelijk hebben. Hij moest gelijk hebben omdat hij miljoenen mensen naar een doel
moest leiden. En om dat doel te bereiken moesten duizenden en duizenden van honger
kreperen of zo. Maar als hij nu had gedacht: och God, die mensen kreperen van
honger, ik moet ermee ophouden, dan had hij nooit het positieve doel dat hij beoogde
bereikt. Hij moest dus om dat positieve doel onmenselijk zijn. Dat een
wereldhervormer, noem hem Jezus, Marx, Lenin, of hoe ook, dat die honderden en
duizenden mensen opoffert om ergens een objectief doel te bereiken, daar ga ik niet
akkoord mee.
Wij zijn van een andere bepaling uitgegaan voor die positieve waarden. U hebt ze
nu in een ander licht gesteld. Ik dacht aan heel wat anders.
Dan moeten we beter afspreken! Maar ik wil nog iets zeggen over die barbaar. Of
gij een barbaar zijt, zou ik maar kunnen weten als we voortdurend met mekaar in
aanraking kwamen en ik me gekwetst zou gaan voelen of beledigd in mijn diepe
gevoelens. Dat staat trouwens ook in Zomer te Ter-Muren. Het is natuurlijk ook zo
dat ik voor u een barbaar kan zijn, als ik dingen zeg of doe die u kwetsen. Zo duidelijk
te omschrijven is dat nu ook weer niet. In mijn laatste boek Het nieuwe onkruid tracht
ik dat te definiëren. Er is daar een meisje dat het eenvoudig oplost door te zeggen:
‘Dat is een toffe, en dat is een kloot.’ Maar waarom is het zo? De man die voor mij
een toffe is, kan voor u dan weer een kloot zijn!
Daar moeten we bij een andere gelegenheid toch eens dieper op ingaan. U hebt
volgens een aantekening in ‘Zomer te Ter-Muren’ elf jaar gewerkt op ‘De
Kapellekensbaan’, van 1942 tot 1953. Waarom zo lang? Schreef u het moeilijk?
Nee, maar zeer gewetensvol. Telkens als ik een hoofdstuk over Ondineke af had,
las ik dat stuk voor aan vrienden en sprak er dan met hen over. Eigenlijk ging het
zoals in De Kapellekensbaan staat. Ik deed dat omdat ik zeker wilde zijn van wat ik
maakte. Aan de andere kant moest ik ook ander werk doen; liefdesverhaaltjes
schrijven, Courths-Mahler zijn om den brode.
Ook van ‘Zomer te Ter-Muren’ bracht u een gekuiste uitgave. Er werden daar naar
uw eigen getuigenis 104,5 bladzijden in geschrapt. Waarom deed u dat? Was het
een toegeving aan de smaak van het publiek of deed u het omdat u zelf veranderd
bent?
Laat ik eerst zeggen dat dat boek verscheen in kipkap: er verschenen daaruit
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stukken en stukjes in tijdschriften, weekbladen en zelfs dagbladen. Ze leunden sterk
bij de actualiteit aan en toen het boek verscheen paste het nog in de actualiteit. Zoveel
jaren later stelde ik vast dat vele van die stukjes hun actualiteit verloren hadden en
die heb ik dan weggelaten. Het is dus geen zuivering geweest om de een of ander
reden. Uit De Kapellekensbaan zijn stukken verdwenen waarin ik het beleid van de
Belgen in Kongo aanviel. Toen er een nieuwe druk kwam was Kongo onafhankelijk
en hadden de Belgen er niets meer te maken. Die stukken waren dan voor niemand
meer belangrijk en dus liet ik ze vallen. Want dan kan ik ook schrijven over Viëtnam
en over China en over alles en dan zou dat een boek worden van 2000 bladzijden.
Ik heb al de dingen die niets meer met ons hadden te maken, die met dat wat ik wilde
zeggen geen rechtstreeks belang hadden, verwijderd om alleen die bladzijden te
behouden waarvan ik dacht: dat is van belang voor morgen, dat is van belang voor
over tien jaar of over twintig jaar.
Ik eis als auteur het recht op, bladzijden die ik minder vind, te schrappen. Ik ga
nu niet meer akkoord met wat er in Het nieuwe onkruid staat en ik maak daar nu een
ander boek van. En zonder te boffen kan ik toch wel zeggen dat ik vind dat Zomer
te Ter-Muren beter is sinds die rompslomp eruit is. Ik kan verder nog verwijzen naar
mijn inleiding op het nieuwe Zomer te Ter-Muren. Ik schrijf daar o.m.: ‘Maar algelijk,
de bladzijden waarover een kruis werd getrokken, mogen gerust in de boeken van
veel anderen worden bijgeplakt... dan zouden ze tenminste óók wat geschreven
hebben.’ En ik verwijs ook naar het advies van Kramiek, held uit dit boek: ‘Wat in
uw werk ontbreekt, is dat wat er te veel in is!’ Ik heb dus helemaal geen toegeving
gedaan aan de smaak van het publiek. In Zomer te Ter-Muren is het schrappen om
louter technische redenen gebeurd, in Mijn kleine oorlog om meer mensen te bereiken
en te beïnvloeden.
Multatuli heeft in zijn ‘Max Havelaar’ ook geprotesteerd tegen de
kolonisatiemethodes, van de Nederlanden dan. Zou de waarde van dat boek dan
voorbijgestreefd zijn?
Nee. Ik moet dat zeggen gelijk het is, Multatuli is Multatuli en ik ben maar Boontje.
Ik heb voor Multatuli een zeer grote verering, dat is een grote meneer en met zijn
Max Havelaar heeft hij een boek geschreven dat voor altijd blijft in de Nederlandse
literatuur. En ja, toen mijn Kappellekensbaan verscheen - het is in Amsterdam gedrukt
en het wordt vooral door de Nederlanders gelezen, voor 80 pct. door Nederlanders
en voor 20 pct. door Vlamingen -, dan hebben ze mij in Nederland vergeleken met...
of hebben ze ergens gezegd: de nieuwe Multatuli. Toen voelde ik mij een
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beetje beschaamd, want dan dacht ik: nou, nu moet ik naast Multatuli op dat
standbeeld gaan staan, ik, Boontje, en dan gaat Multatuli zeggen, wat voor een..., ja,
ik kan het woord hier niet zeggen.
Zo preuts zijn we anders niet meer. Maar de suggestie is duidelijk en krachtiger dan
het uitgesproken woord.
Dus: wat voor een... staat er hier nu naast mij. Het heeft eerlijk gezegd nooit in
mijn bedoeling gelegen om een nieuwe Multatuli te worden. Omdat ik één en ander
aangeklaagd heb, hebben ze een vergelijking gemaakt met Multatuli, maar ik besef
dat Multatuli een veel grotere meneer is dan ik ben, en ik zou niet graag naast hem
op dat standbeeld gaan staan.
Het zijn toch niet alleen de Nederlanders die u met Multatuli vergelijken. Ik kan een
Vlaming citeren, nl. Bert Decorte, die in de Moderne Encyclopedie van de
Wereldliteratuur over u geschreven heeft: ‘Een als “gedrevene”, én om zijn
weergaloze scheppingskracht unieke verschijning in de moderne Nederlandse
literatuur. De enige figuur in onze letteren, in die zin met hem vergelijkbaar, is
Multatuli.’
Wat moet ik daar nu nog op antwoorden?
Ik zou zeggen: zeer vereerd.
Ik ben zeer gevleid. Ik dank Bert Decorte en ik beklaag Multatuli!
*
In het tussenseizoen wordt in deze kamer de haard aangestoken. Er hangt hier weer
plastisch werk van Louis-Paul Boon, een schilderij over de ruimtevaart: door het
raam ziet men de maan terwijl op onze aarde alles stuk gaat zoals de eieren onderaan.
In deze boomwortel ziet de kunstenaar een tot vrouw uitgegroeid figuur.
Boven een koffer hangt deze foto met naakt die de zoon heeft gemaakt en dit
schilderij met heks is van de hand van mevrouw Boon.
Als afscheiding dient een houten kermispaard en als verbinding met het theesalon
fungeert een aantrekkelijke bar.
Naast de schouw staat hier in keramiek een Moeder en kind. Dit schilderij van
Louis-Paul Boon heet Dodenstad, een stad die met gas werd bewerkt.
Op deze foto zien we grootvader Louis-Paul met zijn kleinzoon David en op deze
andere David alleen.
Op het tafeltje in het midden staat een beeldhouwwerk met fietswiel.
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Wat heeft de groep ‘Tijd en Mens’ voor u betekend?
Buiten de vriendschap met Jan Walravens en de bijeenkomsten met andere jongeren
zeer weinig. Het was een gelegenheid om eens samen te komen: we vergaderden bij
Geert van Bruaene in ‘La fleur au papier doré’, we praatten en we dronken een pintje.
Dat was zalig. Het tijdschrift zelf heeft weinig betekenis gehad en ik heb er weinig
aan meegewerkt. We hadden afgesproken dat elk van ons een nummer zou
samenstellen. Toen het mijn beurt was, verzamelde ik al de paperassen in een
kartonnen doos maar vergat er maandenlang naar te kijken. Op zekere dag zei mijn
vrouw: ‘Ik doe het.’ Zij heeft inderdaad het nummer samengesteld en dat is dan ook
het laatste geweest.
Wie waren daar nog bij?
Remi van de Kerckhove, Hugo Claus, Jan Walravens. Hugo bracht dan Simon
Vinkenoog mee en dan was het een geanimeerd leven, maar daar was het tijdschrift
geen weerspiegeling van en dat is eigenlijk spijtig geweest. We vormden ook geen
groep die hetzelfde wou: we waren allen individuen die apart stonden.
Wat zit er in ‘Boontjes uitleenbibliotheek’?
Een verhaal naar het leven geschreven. Wij hebben in Aalst inderdaad een
uitleenbibliotheek gehad; dat was onder de oorlog en dat ging vrij goed, want toen
lazen de mensen veel. De oorlog heeft dus ook een goeie kant. We leenden dus
boeken uit tegen een kleine vergoeding en we deden dat zo secuur dat we failliet zijn
gegaan.
In Boontjes uitleenbibliotheek staan dingetjes uit het leven van de natuur
geschreven, zoals Streuvels dat deed over het vallen van de blaren en zo. Het zijn
stijloefeningen geweest om te leren schrijven. Later heb ik aan dat boek het verhaal
Maagpijn toegevoegd en dan heb ik het boek Boontjes twee spoken als titel gegeven.
Dat stuk Maagpijn is vrijwel in alle talen vertaald, in het Zweeds, het Noors, het
Grieks, het Spaans, het Engels. Het wordt vaak opgenomen in bundels, waarin ook
stukken staan van andere schrijvers.
U hebt een eenpersoonstijdschrift uitgegeven dat u ‘Boontjes Reservaat’ hebt
genoemd. Wie leeft er in ‘Boontjes Reservaat’?
Boon zelf, die om aan de barbaren te ontsnappen zich als een Indiaan terugtrekt
in een reservaat om van daaruit de rest te kunnen blijven bestoken. Ik dacht eerst de
titel Boon aparte te gebruiken, omdat ik alles alleen uitgaf. Ik zat proppensvol ideeën
om dat eenmanstijdschrift uit te
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geven, om iedereen een veeg uit de pan te geven, om iedereen tegen de schenen te
schoppen en zo. Ik heb dan aan mijn uitgever in Amsterdam gevraagd of dat kon,
zo'n eenmanstijdschrift. Die was daar geweldig enthousiast over en zei: ‘Ja, dat gaan
we doen.’ Maar ja, in zo'n Hollandse uitgeverij, daar staan ik weet niet hoeveel
mensen aan de top en de een moest dit weten en de ander moest dat vragen, en het
moest in de beheerraad, en dat duurde, och, bijna een jaar eer het jawoord kwam.
Toen had ik geen goesting meer. Ik stond op dat moment op een keerpunt, op een
soort van keerpunt, en ik dacht: - Ja, hoe moet ik het eigenlijk expliqueren, zonder
iemand te kwetsen, links of rechts? - Van mijn 17de jaar stond ik dus op de barricaden,
ik bereikte nu een bepaalde leeftijd en dacht: ik sta toch al lang genoeg op de
barricaden. Ik zou graag even verdwijnen en een pintje gaan drinken, en een beetje
gaan rusten. Ik heb dat tijdschrift dan maar Boontjes Reservaat genoemd. Boontje
trok zich terug in zijn reservaat.
Maar hij bleef toch nog altijd schieten?
Bah nee, schieten, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Schoppen dan toch.
Geschopt ja, niet geschoten. Ik heb altijd getracht iedereen een geweten te
schoppen, maar zonder ze zeer te doen, het was er een beetje naastschoppen eigenlijk,
dat ze gewaar werden dat er iets gebeurde. Dat woord schoppen is eigenlijk ook een
beetje overdreven geworden. Raymond Brulez heeft me dat eens verweten - Raymond
was een heel goede vriend, die kwam hier voortdurend in huis - en die zei: ‘Maar au
fond is dat toch eigenlijk ook iets fascistisch, dat ge de mensen wilt schoppen...’ Ik
heb daarop geantwoord: ‘Ja maar, Raymond kijk, dat schoppen is iets symbolisch.
Ik wil de mensen een geweten “bezorgen”. Ik heb het een beetje overdreven gezegd
en dus: geschopt.’
Geeft u eens een idee waarover het ging in dat tijdschrift?
Een idee geven waarover het ging is niet zo moeilijk, een idee geven over wat ik
eigenlijk wou, is veel moeilijker. Want ik wou daarin tekeer gaan tegen alles, tegen
de maatschappij, tegen de literatuur, tegen, och, noem maar op, tegen alles. Portretten
van filmsterren, pin-up girls, grote geldverdieners, steden en uitvindingen. Enkele
titels zijn: Stad Brussel in oerwoud, Zon in zakken, Over snobs, Brieven uit cel 105.
‘Reservaat’ zit vol reacties op actuele gebeurtenissen, betogen, zelfgesprekken,
protesten, vloeken, commentaren. Het is een uiting van mijn tegendraadse liefde
voor het leven.
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Hoeveel nummers verschenen ervan?
Een nummertje of vijf, geloof ik. Ik had er zo weinig aandacht aan besteed, dat ik
die nummertjes zelfs gewoon niet bewaard heb. Ze zijn verzwonden. Onlangs heb
ik zelfs gehoord dat nummer één of nummer twee van dat ‘Reservaat’ onvindbaar
is geworden en dat het in een Hollandse uitgeverij, neen antiquariaat noemen ze dat,
voor honderd gulden of zoiets te koop ligt. En ik heb er geen van. Maar het geheel
is in boekvorm verschenen.
‘De kleine Eva uit de kromme Bijlstraat’ is een gedicht, een verhalend gedicht. Wat
is het thema?
De moord op een kind ergens in Amsterdam of Oostende. Het is een heel tragisch
verhaal van een kindje uit een van die volksbuurten, dat verkracht werd en men weet
niet wie de dader is. In de buurt woont een simpele jongen, die Vogel heet, - in al
wat ik schrijf ben ik tamelijk symbolisch - en die jongen wordt daarvoor aangehouden.
Maar men heeft in de buurt ook een man gezien in een donkere regenjas. En daar
gaat het hele proces om. Dat meisje wordt gevonden in de, wat ik noem de vage
gronden, - het schijnt dat dat ook een woord is dat niet in de Nederlandse taal bestaat,
vage gronden, dat dat van het Frans komt, les terres vagues. Ik heb er dus vage
gronden van gemaakt, dus gronden waar onkruid en van alles groeit. De recherche
komt erbij te pas enz. Heel dat proces enz. is allemaal echt, steunt op de werkelijkheid.
Ik had de berichten uit de kranten geknipt, ze aaneengeplakt en heb er dan poëtisch
proza of prozaïsche poëzie van gemaakt. Ik heb er de Henriette Roland Holstprijs
voor gekregen: het was de eerste keer dat deze prijs werd gegeven aan een gedicht
dat geen gedicht was.
Men heeft dit gedicht een collage genoemd. Daar heeft de relatie schrijverschilder
gespeeld?
Ja, ja, collages, ze hebben dat ook van Menuet gezegd. In Menuet heb ik bovenaan
kranteknipsels geplakt. Is het onderaan?
Ja, het is onderaan.
Ik weet het niet goed meer, het is twintig jaar geleden dat ik het nog gezien heb.
Maar onderaan of bovenaan, het heeft geen belang. Ja, ze hebben dat gezegd: collage.
Ik heb daar in de tijd niet aan gedacht, dat woord bestond misschien nog niet in die
tijd toen ik dat deed... Het is best mogelijk, collage.
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Speelt hier de relatie schrijver-schilder?
Met dit verschil dat ik met schrijven meer resultaten heb bereikt. Voor het
schilderen en het tekenen ontbreekt mij de techniek; ik wou in die kunst hetzelfde
bereiken, maar dat is niet gegaan: ik kon het gemakkelijker zeggen met woorden.
Kijk eens naar dat schilderij daar: het stelt de dood van Marilyn Monroe voor; die
boomwortel doet een beetje aan een hinde denken, een geschoten hinde, en onderaan
ziet ge Marilyn die van het licht in de duisternis verdwijnt. Ik zou die tragedie beter
in woorden kunnen uitdrukken.
De dood van Marilyn Monroe heeft u sterk aangesproken.
Ik heb heel veel van Marilyn Monroe gehouden. Ik vond haar een van die typische
wezentjes, zoals er overal in onze samenleving bestaan. Men buit de vrouw uit in
onze maatschappij, men maakt van een vrouw een object, iets dat moet dienen voor
reclame. Ge ziet op die reclames die meisjes staan, die hun panties of hun b.h.'s
aanprijzen, sigaretten of frisdrank of zoiets, - ik zou coca cola zeggen, maar dat mag
niet. Wat de Dolle Mina's doen is misschien dwaas, maar au fond hebben zij gelijk.
De vrouw is in onze maatschappij een object geworden en daar heeft Marilyn Monroe
zich heel alleen tegen verzet. En dan nog wel in Amerika waar de dollar God is.
Marilyn heeft heel mooie boutades gemaakt, geen aforismen die door haar managers
werden uitgevonden, maar die zijzelf bedacht heeft. Toen ze met Arthur Miller
trouwde, zei zij: ‘Ik ben de Venus van Miller geworden!’
Een van haar laatste heeft ze uitgesproken toen ze met haar laatste film bezig was.
Ze moest om 8 of 9 uur in de studio zijn en ze kwam een half uur of een uur te laat.
Die Amerikanen, die in minuten en seconden en dollars rekenen, maakten zich kwaad
en zeiden dat het zo niet kon. Toen zei Marilyn: ‘Kijk eens, ik ben de trein van 8.10
niet, ik ben Marilyn Monroe.’ Ze hebben haar dan toch buitengegooid en vier dagen
later heeft ze dan zelfmoord gepleegd, omdat ze niet kon leven in een maatschappij
waarin een mens de trein van 8.10 moet zijn. En daarom vind ik ze
bewonderenswaardig, omdat ik ook niet kan leven in een maatschappij waar de trein
van 8.10 toekomt.
Leest u eigenlijk graag poëzie?
Heel graag. Ik hou trouwens van alle vormen van kunst behalve van toneel. Ik lees
wel toneel, maar ik kan er niet gaan naar kijken: ge moet daar te lang blijven zitten
zonder een sigaret of een glas bier of wat beweging. Ik hou ook niet van klassieke
muziek: Beethoven en Mozart vind ik te ge-
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maakt. Maar ik ben dol op jazz en op... gregoriaans. Ik heb hier prachtige platen mer
gregoriaanse muziek. Leg eens een op, Jeanneke, als geluidsfond!
Past anders niet zo goed bij het boek waar ik nu moet over spreken, ‘Niets gaat ten
onder’, van 1956. Dat is een bijzonder hard boek.
De titel herinner ik mij, het jaartal niet meer. Daar heb ik de mechanische
samenleving willen uitbeelden. Wij worstelen voortdurend met techniek en ik versta
niets van techniek en ik ga daaraan kapot. Ik heb mijzelve weerspiegeld in iemand,
in nog een grotere snul, in een brave onnozele jongen die in een technische school
terechtkomt, die ik Technica of Mechanica noem. Daarmee heb ik symbolisch onze
wereld voorgesteld. En die hele school is zo vol harde afschuwelijke dingen, dat elke
mens daarin ten onder moet gaan. Maar de man brengt het van leerling tot leraar, tot
onderdirecteur, tot directeur, hij klimt steeds hoger, tussen de meest afschuwelijke
dingen door: corruptie, ontucht, moord, doodslag en wat weet ik allemaal. Hij wordt
en doet dat allemaal onder de impuls van zijn gewetenloze vrouw, die haar man
dwingt iets te worden in de maatschappij en daarvoor alle middelen gebruikt. Zij is
eigenlijk een monster van egoïsme dat haar slag thuishaalt en hij is het eigenlijk
evenzeer door zijn ruggegraatloosheid. Hij heeft een liefdesavontuur met twee
vrouwen waarvan hij de ene, Margaret, worgt, waar hij eigenlijk Eva wilde
vermoorden. Zijn vrouw speelt het toch weer klaar die zaak in orde te brengen, zodat
hij zijn maatschappelijke positie bewaart. Het leven gaat verder, niets gaat ten onder.
Op het einde van het jaar bij het uitreiken van de diploma's houdt de man altijd een
spreekbeurt en zijn geliefkoosd thema is: Niets gaan ten onder. Op het laatste van
het boek, als hij weer zijn spreekbeurt heeft gehouden, hoort hij een leerling zeggen:
‘De kurk was weer bezig.’ En dan denkt hij: de kurk, wie zou dat zijn? Dan beseft
hij plots dat hij de kurk is: alles gaat ten onder behalve een kurk, de kurk blijft altijd
boven. Bij ons noemen ze dat een stopsel en ik had dat boek eigenlijk willen noemen
‘Het stopsel’, maar omdat dat Aalsters beschaafd Nederlands was, heb ik van die
titel afgezien en dan toch maar gezegd Niets gaat ten onder.
De vrouw speelt wel een erge rol in dat boek.
Ja, de vrouw. Ik hou heel veel van de vrouw, ik vind ze een teder, beminnelijk
wezen. Maar sommige vrouwen zijn echte heksen, die er echt aan meedoen om van
onze wereld een vuile boel te maken. In dat boek heb ik dan een keer mijn gal tegen
hen uitgespuwd en, eerlijk gezegd, ik heb er toch een beetje spijt van, want ik heb
het er een beetje te dik opgelegd. Ik heb van dat boek iets gemaakt dat één vuiligheid
is, één weerzinwekkend
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ding, bij zover dat iemand die dat leest moet denken: maar zo is onze wereld toch
niet. Ik had daar ergens een figuur moeten inbrengen die schoon was, die een beetje
licht, een beetje zon bracht, zodat de lezer inderdaad zou gedacht hebben: onze wereld
is slecht, maar die was daar toch en dat was toch een schone mens. Dat heb ik helaas
niet gedaan, ik heb het zo slecht mogelijk gemaakt.
Is het ook niet een wat onwaarschijnlijk verhaal?
Het is niet onwaarschijnlijk, het is zo, maar ik mocht het niet zo gedaan hebben.
Vindt u het een goed boek?
Nee, ik vind het een slecht boek, omdat ik vrees dat ik de mensen te mistroostig
maak. Mijn doel is de mensen op iets te wijzen, aan te tonen dat dit en dat verkeerd
is, maar ze dan toch ergens een lichtpunt te geven. En in dit boek is alles zo
deprimerend dat, als zij aan het einde het boek toeslaan, het water zouden inspringen,
of een tubeke slaappillekes zouden nemen, gelijk Marilyn Monroe. Ik zal dat boek
nog wel eens herschrijven.
Dan komen we aan ‘De bende van Jan de Lichte’. Van dat volksboek hebt u een
typisch Boon-boek gemaakt.
Een mens bestaat uit vele uitersten. De tedere anarchist die ik ben heeft ook
gedroomd van met het wapen in de hand de maatschappij te veranderen en te
verbeteren. Maar ja, in de grond ben ik een sukkel, ik kan niet met een fiets rijden,
ik kan niet met een auto rijden, ik zou heel zeker met geen revolver kunnen schieten,
en ik heb dat ontladen op die Jan de Lichte, die roverskapitein die postkoetsen durft
aan te houden of gendarmen omver te schieten enz. Ik heb van die Jan de Lichte een
soort verzetsheld gemaakt, een van die romantische figuren uit de 19de eeuw of de
18de eeuw, een soort van Robin Hood, die geld stal van de rijken om dat aan de
armen te schenken. Dat heb ik in Jan de Lichte een beetje willen weergeven.
Jan de Lichte was inderdaad eigenlijk een bandiet en u hebt er een held van gemaakt.
U hebt wel duidelijk een zwak voor mensen die buiten de wet staan.
Altijd gehad en ik zal dat altijd blijven hebben. Ik heb altijd bewondering, liefde,
genegenheid gehad voor mensen die buiten de wet staan. De fijnste jongens aarden
vaak niet in de maatschappij en blijven erbuiten staan. Schavuiten zijn dikwijls
slachtoffers van de maatschappij. Dat heb ik nog ondervonden toen ik soldaat was.
Ik heb daar een jongen gekend, die als
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een echte bandiet werd beschouwd en voortdurend in het cachot zat. Dat was eigenlijk
de braafste jongen die ge u kunt indenken, absoluut-eerlijk, maar hij kwam
voortdurend in opstand tegen de reglementen en tegen al die dingen die nauwkeurig
uitgestippeld lagen. Die jongen kon daar niet mee leven en die kwam dan in opstand.
Hij was te impulsief en als iets hem niet aanstond, dan gaf hij een lap, en zo zat die
voortdurend in het cachot. Ik leefde met die jongen mee, ik kan het niet verhelpen,
ik ben zo.
Ge moet in het leven ook een beetje chance hebben. Er zijn mensen die even slecht
zijn, maar die geluk hebben en zelfs minister worden. Dat is een kwestie van
aanpassingsvermogen, dat die schavuiten hebben. Was Jezus ten slotte ook niet
iemand die in opstand kwam en wegens wangedrag werd veroordeeld?
Het boek heeft ook een eigen stijl.
Ik heb u al gezegd dat ik dat eerst in feuilletonstijl geschreven heb en dat ik er dan
een serieus boek heb van willen maken. Ik heb de toon van het oude volksboek
bewust willen bewaren met formuleringen als: de lezer ziet wel dat... enz. Aan het
einde van een hoofdstuk heet het: ‘En nu, terwijl Jan de Lichte ook achter deze laatste
op zoek gaat, verlaten wij hem een ogenblik... Wij zullen hem straks terugzien, op
de markt van Aalst.’ Dus echt in de oude toon. Toen het boek verschenen was, was
er toch een Hollander die de parodie niet door had en die mij verweet dat ik op een
te ouderwetse wijze schreef!
U hebt voor dat boek authentieke kronieken gebruikt.
Ja, uit het archief van Aalst. De vonnissen liggen daar en ik heb die nagekeken.
Al de mensen die in de vonnissen vermeld staan heb ik ten tonele gevoerd: de namen
en de feiten kloppen, maar verder heb ik mijn inspiratie vrij laten werken en heb ik
alles naar mijn eigen opvatting geïnterpreteerd, want uiteindelijk heb ik er een
verzetsverhaal van gemaakt.
Ik heb er dan acht jaar later nog een vervolg op geschreven, De zoon van Jan de
Lichte. In de zoon heb ik een beetje mezelf gezien, want ik vond dat ik in dat eerste
boek toch een beetje mis was geweest en dat, als ik zelf Jan de Lichte zou zijn
geweest, het helemaal anders zou zijn verlopen. Als ik maar de moed had gehad, zou
ik een roverskapitein zijn geweest. De zoon van Jan heet Louis de Lichte en dat is
een labbekak, die niets durft. Hij eindigt niet op het schavot maar op een kasteel waar
hij twee jonge vrouwen heeft... Hij is dus absoluut geen held.
Uw roman ‘Menuet’ van 1955 is geen sociale roman. Hij behandelt een
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driehoeksgeval. Er wordt gezegd dat u van dat boek het meest houdt.
Ja, ja. Iedereen zegt dat De Kapellekensbaan en Menuet mijn beste boeken zijn.
Dus geloof ik het ook. Maar het een driehoeksgeval noemen is toch eigenlijk niet
juist. Ik heb in dat boek drie mensentypes van onze tijd willen schetsen: een man,
een vrouw en een meisje, die trouwens geen naam hebben. In de vrouw heb ik het
type willen uitbeelden van iemand die in deze tijd in iets gelooft: wij moeten ergens
heen, wij moeten naar de eeuwigheid of naar een nieuwe toekomst. Wij moeten
ergens een doel bereiken en ondanks alles wat er rond ons gebeurt, moeten wij in
dat doel blijven geloven en moeten wij dat doel nastreven. Heel haar leven is dus op
dat doel afgestemd, maar dat maakt haar ook tot een koel, koud, diepvrieskoud mens.
Naast haar leeft haar man en dat is het symbool van het individu dat twijfelt en
zich afvraagt: Is er een doel? Wat heeft het allemaal voor zin? Is het echt nodig dat
wij naar iets streven? Kunnen we niet gewoon leven: eten, opstaan, eten, slapen,
gewoon leven ja. Moeten wij ons altijd zorgen maken voor ginder ver, de hemel of
de toekomst en zo? Zijn seksuele nood is bevroren omdat hij zolang in vrieskelders
heeft gewerkt, en die zijn dan weer het symbool van de moderne maatschappij. Als
hij verneemt dat zijn vrouw zwanger is, wordt hij bezeten door de angst dat dat kind
weer een mens gaat zijn zoals hij er een is en het is voor hem een echte opluchting
als blijkt dat het een kind van een ander is.
En daarnaast hebt ge dan het hulpje, dat de jeugd symboliseert, de jonge mensen
van vandaag die daar helemaal niets meer mee inzitten, die aan alles hun pollevieën
vegen, die gewoon leven, die met alles de aap houden en lachen en drugs nemen en
zo. Een toneeltje dat de verhouding wel duidelijk typeert is dit: de man gaat met het
hulpje in de tuin, waar de vrouw aan het wieden is. Het hulpje blijft staan bij de
dovenetels en zegt: dat zijn mooie bloemen, he. Ze zegt dat net op het ogenblik dat
de vrouw zich inspant om haar tuin van onkruid te zuiveren en dus die dovenetels
wil verwijderen. De jeugd leeft, zoals ze graag leeft.
U reproduceert hier op elke bladzijde cursief gedrukte kranteknipsels en daarboven
loopt dan het verhaal, de drie monologen. Is het een verarming als men die
kranteknipsels niet leest?
Helemaal niet. Die kranteknipsels vormen de achtergrond van heel het boek, waarin
niets gebeurt. In die vrouw en in dat meisje ontstaat een monoloog, die eigenlijk op
niets slaat of alleen maar op de doodgewone dingen van elke dag. De personages
zeggen maar een paar woorden en voor de rest zitten ze maar te denken. De vrouw
vraagt bijv: ‘Zal ik koffie
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zetten of zal ik aardappelen schillen?’ De man houdt zich alleen bezig met kranten
uit te knippen en met knopen op te rapen, die hij in een doosje bergt. Maar bovenaan
heb ik die stroom van ontzettende, afschuwelijke gebeurtenissen geplaatst, van moord
en verkrachting en ellende en wat weet ik allemaal. En dus al die dingen die daar
bovenaan staan - of onderaan zegt gij, het is te lang geleden dat ik het boek nog
gezien heb, maar het heeft verder geen belang - in die kranteberichten staan dingen
die ook met hen zouden kunnen gebeuren. De lezer krijgt voortdurend het gevoel:
dat gaat nu ook met hen gebeuren, maar het gebeurt niet. Het gebeurt met duizenden
mensen niet, maar af en toe gebeurt het wel met iemand. Dat is het wat ik met dat
boek heb bedoeld.
Ik heb er lang aan gedacht van dat boek een toneelstuk te maken. De personages
op het toneel zouden alleen maar zinnen zeggen als: ‘Zou ik geen patatten gaan
schillen, zal ik koffie gaan zetten?’ Daar tussenin zou men op de geluidsband hun
gedachten horen verwoorden en terzelfder tijd zou er een film geprojecteerd worden,
waarin al de afschuwelijke dingen zouden worden getoond, die in de wereld gebeuren:
Biafra, Ghana, Viëtnam en noem verder maar op.
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Dirk Desmadryl / Herfst
De boeren zijn rijk.
Op de huid van de zomer
verrijzen schimmels en zwammen.
De populieren houden bronzen daken
boven hun doorzichtig hoofd:
morgen zal het een maand lang regenen.
Mijn vrouw huivert:
de spinnen kruipen onder de deur,
de mist drijft in het huis.
De fazanten worden gevierendeeld.
De jager is het boze teken:
september is de trage moordenaar.
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M. Beek / Bomans van dichtbij
Godfried Bomans, van dichtbij gezien door de ogen van een eenvoudig
lid van de door Bomans opgerichte Haarlem-branch van de Dickens
Fellowship...
Het van dichtbij bezien sluit natuurlijk het gevaar in, dat men niet de juiste kijk heeft
op deze grote figuur; daartoe is de afstand te klein en ontbreekt het perspectief.
Dikwijls heb ik mij tegenover hem schertsend beklaagd dat ik naast hem leefde in
de schaduw van de Titan en dat het mij moeilijk viel hem, de grote tijdgenoot, naar
waarde te schatten, een hulde die hij altijd kalm en als vanzelfsprekend aanvaardde.
Bovendien: ‘Personne n'est grand pour son valet de chambre’.
De eerste keer dat Godfried Bomans mij bezocht, vond plaats in september 1959.
In de schemer van de late namiddag stond hij op mijn stoep, met een tevreden
glimlach, die zijn scherpzinnige trekken verhelderde; tevreden omdat hij, die
regelmatig verdwaalde, het toch maar klaargespeeld had mijn huis te vinden. Rustig
kondigde hij aan: ‘Uw President wenst hier zijn maaltijd te gebruiken.’ Zich neerlatend
in een gemakkelijke stoel, strekte hij zijn benen uit, ontdeed zich van zijn schoenen,
wreef zich behaaglijk in zijn lange slanke handen en zei: ‘Nu kan mij niets meer
gebeuren.’
Later heb ik hem dit meerdere malen horen zeggen, overal waar hij zich buiten
schot wist en niet per telefoon bereikbaar was. Hij had iets van het ‘hert der jacht
ontkomen’.
Op mijn vraag of hij een borrel wilde, zei hij aarzelend: ‘Heb je sherry in huis?’
Een tweede glas sloeg hij af. Tot mijn verbazing - ik verkeerde toen nog in de
algemeen voorkomende dwaling dat hij een stevige drinker was - vroeg hij om een
glas melk.
Jaren later heb ik hem eens verteld dat sommige van mijn patiënten, die wisten
dat ik hem goed kende, mij wel vroegen of het waar was dat Bomans regelmatig
‘onder de olie was en hardnekkig achter de vrouwtjes aan zat’, veronderstellingen
die ik met verontwaardiging en gezag kon ontkennen. Bomans zei daarop: ‘Spreek
het niet te hard tegen! Ik ontleen er een deel van mijn image aan.’
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De reden van zijn bezoek bleek een ruilhandeltje te zijn. Hij wist dat ik Walter Dexters
The Kent of Dickens in mijn bezit had en juist dit boek ontbrak aan zijn uitgebreide
Dickens-bibliotheek; hij wilde het in zijn ‘Vollständigkeitsdrang’ hebben, zoals hij
zei. Hij ging zelfs zover om mij in ruil daarvoor andere boeken aan te bieden, die hij
in een lederen tas bij zich droeg. Tot mijn spijt kon ik hem mijn exemplaar niet geven,
maar ik heb hem wel de toezegging kunnen doen, hem een ander te bezorgen.
Daarna hebben wij tot diep in de nacht geschaakt. Hoewel Bomans geen officieel
erkend grootmeester was, miste hij de vermoeiende allures van de Ster.
Minnaar van katten, hinderde het hem geenszins dat onze poes af en toe dwars
over het bord wandelde, zonder overigens iets om te werpen, om de zaak eens van
de andere kant te bekijken. Bovendien gaf hij voortdurend al mompelend uitdrukking
aan zijn gevoelens. Bij een goede tegenzet mijnerzijds zei hij meestal: ‘Develish sly
this is most disturbing’ of ‘en nu kalm blijven’ en zodra hij de overwinning in het
verschiet zag: ‘En nu volgen die zetten, waarom ik terecht zo gevreesd ben.’
Hij was een ridderlijk speler, die niet graag gebruik maakte van de vergissingen
van zijn tegenstander en de schoonheid van een partij verkoos boven een gemakkelijke
overwinning.
Zijn vertrek ging met enige moeilijkheden gepaard. Eerst wist hij niet waar hij
zijn auto geparkeerd had en daarna wilde hij beslist in de wat nauwe straat keren,
omdat hij de brug, die hij over moest, geen ogenblik uit het oog mocht verliezen.
Nog zie ik hem, met verblindende koplichten aan, het trottoir oprijden en halverwege
in een portiek verdwijnen, waaruit hij achteruitrijdend weer verscheen, om deze
manoeuvre aan de andere kant te herhalen.
Al deze handelingen gingen met een minimum aan geluid gepaard. Geen lawaaierig
dichtslaan van portieren, geen motorgeloei of luid geclaxonneer. In zijn essay getiteld
‘Waarom ik zoveel van Dickens houd’ schrijft Bomans: Dickens was geen
uitmiddelpuntig man, maar hij was geniaal in zijn normaalheid. Hij was geen
bohémien of een artistiekeling.
Met dezelfde begrippen kan ik het best de indrukken beschrijven, die ik die eerste
avond van Godfried Bomans kreeg.
Op 8 december 1956 werd de Haarlem-branch van de Dickens Fellowship
opgericht, welke laatste reeds sinds 6 oktober 1902 vele bewonderaars van de grote
19de-eeuwse Engelse schrijver in zich verenigt en jaarlijks driemaal de Dickensian
publiceert, thans uitgegeven door prof. Michael Slater van het Birkbeck College te
Londen.
Omtrent de oprichting van de Haarlem-branch heb ik in de loop der jaren

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

278
uit de mond van Bomans verschillende lezingen gehoord, de één nog vermakelijker
dan de andere, maar waarbij toch meestal de naam van Nico Andriessen viel, een
Haarlemse vriend en evenzeer een bewonderaar van Dickens. In een onbewaakt
ogenblik heeft deze eens in een gesprek met Bomans de vraag gesteld: ‘Waarom
richten wij geen branch van de Dickens Fellowship op?’
Nu kwam deze vraag historisch gezien op het juiste moment. Godfried had, om
de volgende dringende reden behoefte aan een eigen ‘branch’. In zijn essay ‘Waarom
ik zo van Dickens houd’ schrijft hij:
‘Reeds in 1940 had ik het voornemen een biographie over Dickens te schrijven.
Daartoe begon ik alles te lezen van en over Dickens, dat ter mijner beschikking stond.
Ik raakte hierdoor zo geboeid dat ik ben blijven lezen, zodat van schrijven niets
gekomen is. Nu bestonden er een paar biographieën, die in een beperkte, genummerde
editie verschenen waren en bewaard werden in de bibliotheek der Dickens Fellowship
in Doughtystreet 48 te London. Mijn schriftelijk verzoek om deze werken te mogen
inzien, werd geweigerd met de mededeling dat slechts leden van een officieel erkende
branch daartoe in de gelegenheid werden gesteld. Ik haastte mij dus hen mede te
delen dat er in Nederland reeds een bloeiende Dickens Vereniging bestond van een
tachtigtal Dickenskenners, die bereid waren een Nederlandse branch te vormen.
“Of ik dan maar de notulen van onze bijeenkomsten wilde opsturen”, was het
achterdochtig antwoord uit Engeland.
Nu, die konden zij krijgen. Met de grootste regelmaat zond ik hen door mij
geschreven verslagen van denkbeeldige bijeenkomsten, gehouden in Groningen,
Deventer, Alkmaar, enz. en aangezien ik zelf al vrij veel van Dickens afwist, kwam
men in Engeland al spoedig onder de indruk van de diepgaande kennis van Dickens
en de grote spreiding daarvan in Nederland. Ik dacht reeds het pleit gewonnen te
hebben, toen ik tot mijn ontzetting het bericht kreeg, dat een bestuurslid van
Headquarters, een zekere kolonel Bulder, mij op zijn inspectiereis wilde bezoeken,
ten einde een vergadering bij te wonen en wel binnen een week.
De toestand was thans uiterst benauwend en ik had al besloten om maar gelaten
af te wachten, toen ik een telegram kreeg met de mededeling dat de kolonel even
voor het embarkeren te Harwich, ziek geworden was en dus het bezoek voor
onbepaalde tijd werd uitgesteld.
Nu was snel handelen geboden. Per advertentie heb ik candidaat-leden opgeroepen
en op 8 december 1956 werd in het 17de-eeuwse “Kraantje Lek”, een voormalig
jachthuis aan de voet der duinen bij Haarlem, de eerste continentale branch der
Dickens Fellowship gevormd, door het toetreden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

279
van een 30-tal leden.’
Deze Hollandse afdeling is dus grotendeels gebaseerd op de vruchtbare fantasie
van Bomans. Hij achtte de levensduur niet bijzonder lang, hooguit drie maanden,
maar dan heeft hij toch de duurzame bezieling die van hem uitging en de bindende
kracht van de liefde tot Dickens onderschat, zoals hij moest erkennen op het 3de
lustrum, de 11de december 1971, toen hij als tafelpraeses mocht vaststellen dat zijn
branch zich in grote groei en bloei kon verheugen.
Hij heeft overigens wel geweten dat hij de branch heeft opgericht. Kort na zijn
joyeuze entree in Engelse Dickenskringen, waar hij spoedig aller sympathie won
door zijn bescheiden optreden, zijn zachtmoedig oordeel, zijn niet-aflatende humor
en naderhand door een schitterende tafelrede, de zgn. ‘Immortal Memory’ aan een
banket in Nottingham, zijn uitspraak en beheersing van de Engelse taal en grondige
kennis van Dickens en zijn werken, had hij namens de Haarlem-branch de Dickens
Fellowship toegezegd de conference in 1959 in Holland te zullen organiseren. Dit
werd met donderend applaus begroet. Voor het eerst na 47 jaar zou een conference
op het Continent plaatsvinden!
Godfried keerde zegevierend terug naar zijn geliefde Haarlem, zij het niet geheel
onbekommerd, want hij was te dien tijde het enige lid en de Haarlem-branch bestond
slechts op papier.
Van het werk dat hij ter voorbereiding van die historische bijeenkomst heeft verzet,
krijgt men een indruk, als men de correspondentie gedurende deze periode naleest.
Een honderdtal kopieën van door hem geschreven brieven, die uitmunten door
beeldend vermogen, directheid, zakelijkheid en grote stuwende kracht en bevattende
vele stoutmoedige, maar zoals achteraf bleek, te kostbare plannen, waaronder bijv.
het laten overkomen van een echte 19de-eeuwse postkoets uit Kent, Engeland.
Dank zij veler geestdriftige medewerking is deze Dutch Conference een schitterend
succes geworden. ‘Quite unusual’ zullen vele Britten gedacht hebben, toen bij
aankomst van de boottrein op het Centraal Station te Amsterdam, een fanfare-orkest
te hunner begroeting losbarstte.
Niet minder indrukwekkend was de zorgvuldig georganiseerde optocht van de
250 mensen tellende groep, van het station naar hun hotel bij de Dam. Voorop twee
struise Hollandse dames met een spandoek, waarop de woorden ‘Welcome
Dickensians’, daarachter het blaasorkest, dat tevergeefs met vrolijke marsen de gang
in de stoet trachtte te houden, gevolgd door een echte, in Holland opgedoken
postkoets, waarin enige kopstukken en lieden, die niet best ter been waren, en ten
slotte een deerniswekkend uitgerekte colonne voetvolk.
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Als hekkesluiter kwam schrijver dezes, twee koffers torsend van een nevens hem
zwoegende dame, die door de warmte en de reis aardig paars was aangelopen en
wier gezwollen benen een hartzwakte deden vermoeden. Mijn achterstand was zo
groot dat ik van de muziek alleen maar de trage lage trombonetonen kon horen en
ik op één kilometer afstand, hoog boven een woud van pastelkleurige hoedjes, de
geweldige gestalte van de Postiljon zijn draai naar links kon zien nemen, nabij het
einddoel. Wij hebben het gehaald dank zij de aanmoedigingen van het publiek.
Eén van de hoogtepunten van de conference was de toespraak van Godfried Bomans
aan het banket, getiteld ‘Split Infinitive’, die hij aldus beëindigde: ‘Yes, my dear
friends, the great glory of the Dickens Fellowship is its Split Infinitive!... We have
to rebuild each in his own place and function, our common house, split though it be.
And I am proud of the fact that the Dickens Fellowship in its own modest way works
in this direction. We, members of different countries, know each other, and above
all, we understand the infinite word of Christ that is with us, split as it may be by
different interpretations. And this idea is the revival of the old Christian brotherhood,
the great European fellowship, built on the only book of Dickens that nobody reads:
The Life of Our Lord.’
Gedurende een feestelijke lunch in een bekend restaurant in Volendam, heeft hij
deze fijn uitgebalanceerde toespraak, waaraan een onweerstaanbaar geestige
introductie vooraf ging, onder hoge druk en in tijdnood opgeschreven.
Zevenmaal hebben wij, met onze echtgenoten, het Nauw van Calais overgestoken
om Dickens-festiviteiten bij te wonen. Altijd weer was hij verheugd als hij het
uitgebreide silhouet van Dover Castle op de krijtrotsen ontwaarde.
Engeland was voor hem het tweede Vaderland. Deze in zijn hart 19de-eeuwer
vond daar het ontspannen levenstempo, de natuurlijke beleefdheid en vriendelijkheid
van de mensen, van hoog tot laag, die hij in onze moderne maatschappij zo zeer
miste.
Dikwijls heb ik hem daar gelukkig gezien, zoals die ochtend in februari van het
vorige jaar, in de oudste Engelse herberg te Norton St. Philip. Het weer was duister,
maar mild en stil. Binnen brandde in de onmetelijke schouw een tot manshoogte met
boomstammen opgestapeld vuur, dat een warm licht in de duistere ruimte verspreidde.
Tegen 11 uur was de gehele bevolking van het gehucht in de bar bijeen, rustig
keuvelend, met een pint bier in de hand, rond de grootgrondbezitter, een goed
geschoren, grijzend heer met een door de buitenlucht en brandy fris getint gelaat en
een paar levendige bruine ogen onder de geruite pet.
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Er werd flink gedronken, zonder waarneembaar effect, en slechts een enkele pijp
gerookt.
‘This is indeed comfort,’ zei Godfried, de historische woorden van Pickwick
citerend.
Het liefst vertoefde hij in Alfriston in de South Downs, in de met klimplanten
overwoekerde Deans Place, een oude, even buiten het dorp, aan een riviertje gelegen
pastorie, te midden van uitgestrekte gazons en in de beschutting van met eeuwenoude
eiken begroeide heuvels. In die landelijke rust zou hij wel even zijn stukje voor een
Nederlandse krant schrijven. Er was haast bij, dus bleef hij op een regenachtige
morgen liever thuis, in plaats van mee te wandelen naar de Plough and Harrow. Ook
mijn vrouw bleef bij voorkeur liever binnenshuis. Wie beschrijft haar verbazing toen
zij vijf minuten na het vertrek van Mevrouw Bomans en ondergetekende, de grote
filosoof weer beneden zag komen met de vraag: ‘Lo, ga je mee pingpongen?’ Nee,
hij kon nu niet schrijven, de inspiratie ontbrak.
In Eastbourne, aan de boulevard, is het stukje nog net op tijd geschreven in een
lunchroom te midden van tientallen theedrinkende dames. We lieten hem daar achter,
gehuld in een kletsnatte regenjas met opgeslagen kraag en de sliknatte haren, ‘in
matted disorder’ dromerig naar buiten starend, zich totaal onbewust van zijn
omgeving.
Het is een prachtig essay geworden over de ‘Engelse beleefdheid’ waarin hij onder
meer zegt dat ‘de bedoeling van de Angelsaksische wellevendheid is, alleen gelaten
te worden... Zij wisselen gedachten uit, zonder de behoefte te hebben elkaar te
overtuigen. Elke Brit is omgeven door een eigen onzichtbare magische cirkel van
privacy... Zij beginnen met te zeggen: “I suppose, I may be wrong, but I think...”.’
De 11de december 1971 hebben wij Godfried Bomans voor het laatst gezien. Des
middags brachten wij hem een Dickenskostuum, waarin hij een feestmaaltijd ter ere
van het derde lustrum van de Haarlem-branch wilde voorzitten. We troffen hem in
een zeer vermoeide toestand aan. Pas toen hij zich zelf in de spiegel bekeek, gekleed
in het joyeuze habijt, leefde hij zichtbaar op.
Je bent toch opeens een heel ander mens,’ zei hij zachtjes voor zich heen.
Die avond was hij minder briljant dan gewoonlijk en minder tot schertsen geneigd.
Met welgevallen rustte zijn vermoeide blik op de tafel waaraan de grote groep jongere
leden gezeten waren. ‘Dat zijn nu onze opvolgers’, zeide hij tot één van de oudere
leden, een opmerking, die door zijn onverwacht heengaan aan betekenis heeft
gewonnen.
Eerder dan zijn gewoonte was, is hij die avond huiswaarts gekeerd. Nog zie ik
hem de met kaarsen verlichte feestzaal verlaten; de grijze hoge hoed
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op, de wandelstok met gouden knop in de rechterhand, zonder om te zien, verdween
zijn grote gestalte in de duistere nacht.
De volgende ochtend had hij hoge koorts. De diagnose was griep en totale
uitputting, die hem noodlottig is geworden.
In de nacht van 21 op 22 december, nadat hij nog in zijn plaatselijke club geschaakt
had en niemand iets aan hem gemerkt had, is hij plotseling overleden in zijn geliefd
huis, bijgestaan door zijn lieve vrouw.
Er is veel overeenkomst tussen leven en sterven van Charles Dickens en Godfried
Bomans.
Beide zeer gevoelige mensen hebben in hun jeugd de warmte gemist, waaraan zij
zo zeer behoefte hadden.
Beiden hebben daarvan in hun werken getuigd, Ch. Dickens in David Copperfield,
Godfried o.a. in de Man met de witte das.
Beiden zagen met het klimmen der jaren de toekomst van de maatschappij waarin
zij leefden, somber in; beiden konden zich door hun humor tot het laatst op hoog
niveau handhaven; beiden hebben zich door het aanvaarden van talloze verplichtingen
geheel gegeven; beiden stierven op 58-jarige leeftijd.
Beiden waren onnavolgbaar. De romancier Dickens wiens problemen in zijn
romans verwerkt werden door de door hem geschapen karakters. Godfried Bomans,
de essayist, die de problemen abstraheerde en met zijn groot intellect ontleedde.
Bomans had de grootste bewondering voor de beschrijving van de kerstperiode
in de Pickwick Papers, drie hoofdstukken van louter vreugde en goedertieren
mensenliefde, hoofdstukken die hem steeds weer boeiden. Hij wijdde er een studie
aan.
Op Christmas Eve is er een groot gezelschap verenigd in de keuken van Manor
Farm. Centraal staat een laaiend houtvuur, waaromheen de gastheer met de meer
bejaarde gasten. Een tweede ring wordt gevormd door een jongere generatie en een
derde door de arme bloedverwanten, terwijl ten slotte een ommuring van bedienden
alles knus besloten maakt. Toch kan het nog knusser, heeft Dickens gedacht. Dit
bereikt hij door een tegenstelling te scheppen tussen de veiligheid binnen en de
vijandigheid buiten.
‘Kijk het eens sneeuwen’, zei één van de bedienden zachtjes.
‘Sneeuwt het werkelijk?’ zei Wardle.
‘Bitterkoude nacht, meneer’, antwoordde de man, ‘en er is een wind opgestoken,
die de sneeuw in wolken over het veld jaagt.’
En dan volgt in het kerstverhaal van Gabriël Grub als uiterst contrast, de doodkist
en het kerkhof.
Godfried Bomans is op Christmas Eve begraven.
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Willem Brandt / In memoriam Godfried
Nooit zullen wij zijn warme stem meer horen;
ja, op het beeldscherm, maar dat is hij niet,
niet langer, enkel nog herinnering,
de schaduw van een hart dat wij verloren.
Nooit zullen wij zijn aarzelende stem,
dat stamelend zoeken, twijfelen en vragen,
meer volgen kunnen, dat zich schuchter wagen
tot aan de grens van dood en eeuwigheid.
Hij zag het licht maar ging het doolziek pad
van wie de waarheid zelf willen ontdekken,
een moeizaam voortgaan, struikelend verder trekken,
naar de geweten doch verborgen schat.
Er zweemde een glimlach om zijn dode mond
alsof hij, plotseling bij de hand genomen,
alles onthuld zag en, tot rust gekomen,
ons nog een teken van vervulling zond.
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Herve J. Casier / Windstil
avondbloem noemde ik haar
in het witte land verleden koude maan heet zij heden en als de wind deining brengt
prevelt het riet nergens gebeden
er zijn honderden woorden messen
en wie weet waartoe:
er zijn zoveel dingen geschied en we weten niet hoe.
ergens staat met as somber en
verwaaid in wolken geschreven:
‘de dood zal wel - geloof het windstiller zijn dan het leven’...
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Kroniek
Frans De Haes* / Literatuur volgens Maurice Blanchot: een ruimte
zonder coordinaten
Een der belangrijkste literatuurfilosofen in Frankrijk is Maurice Blanchot. De steeds
groeiende invloed van zijn theoretische geschriften en romans op de naoorlogse
literaire bedrijvigheid is zo groot dat men fenomenen als Tel Quel of de ‘nouveau
roman’ moeilijk kan benaderen zonder te verwijzen naar de fundamentele thema's
die de gedachte van Blanchot beheersen. Van welke schrijver of van welk boek zijn
beschouwing ook vertrekt, steeds wordt zij als het ware behekst door de radicale
vragen: ‘wat is literatuur?’, ‘hoe en waarom is literatuur mogelijk?’. Blanchot
interesseert zich hoofdzakelijk voor diegenen die, in hun schrijven, deze vragen
impliciet of expliciet hebben opgenomen en die aldus het literaire fenomeen in zijn
geheel en met een bijna ascetische volharding hebben doorvoeld: Hölderlin, Rimbaud,
Mallarmé, Proust, Kafka, Georges Bataille en René Char. Anderen komen slechts
in aanmerking wanneer zij zich op de een of andere manier in de schaduw van deze
uitersten bewegen. Zelf schreef Blanchot een tiental romans en novellen en deze
praktijk vormt vanzelfsprekend de eerste voedingsbodem van zijn theoretische
bezinning. De tweeledigheid van zijn werk is uiterst belangrijk: voor Blanchot behoren
lezen en schrijven tot een zelfde ‘ruimte’, die tegelijk samenhangt met en totaal
verschilt van de filosofische ruimte waarin wij namen terugvinden zoals Hegel,
Nietzsche, Freud, Heidegger en Levinas. Meteen begrijpt men dat Blanchot verder
gaat dan een louter formele of technische benadering van de literatuur en het is niet
te verwonderen dat de eerste globale studie, onlangs aan hem gewijd, ondernomen
werd door een filosofisch geschoolde. François Collin is doctor in de filosofie en
docent aan de Faculté Saint-Louis te Brussel. Haar boek, getiteld Maurice Blanchot
et la question de l'écriture, is in 1971 uitgegeven door Gallimard in de reeks Le
Chemin. Het is een moeilijk boek, maar voor wie het nodige geduld opbrengt, betekent
het een revelatie van wat zich momenteel in bepaalde limietgebieden van de Franse
literatuur afspeelt. Dat de zeer ernstige kern van dit verschijnsel intussen omringd
wordt door een waas van snobisme en onbenullig geflirt is geen reden om
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zich de oren te stoppen. Van het vroegere ‘sartrisme’ is alles bij mekaar alleen nog
Sartre overgebleven en dat lijkt wel het belangrijkste. Zo ook voor Blanchot.1.
‘Car l'art est le défaut du monde.’
(F. Collin)
In de inleiding wijst Françoise Collin op de moeilijkheden die rijzen bij een
filosofische benadering van Blanchots denk- en schrijfwereld. Eerst en vooral is er
de tweeledigheid fictie en theorie die in haar geheel moet worden gelezen. Vervolgens
bevat de gedachte van Blanchot geen enkele omlijnde ‘thesis’; literatuur heeft volgens
hem weinig of niets te maken met het opbouwen van een ratio, een zingende eenheid.
Zij speelt zich af in een zone die door de ratio wordt genegeerd. Zij construeert
minder dan zij ‘herhaalt’. Literatuur is herhaling van Hetzelfde (‘le Même’) en in
deze herhaling manifesteert zij het onherleidbaar Verschil tussen en in de dingen (‘la
Différence’), waar geen enkele eenmakende rede vat op heeft. Kritiek en commentaar,
in de traditionele opvatting, behoren beide tot de ratio. Daarom worden zij door
Blanchot van de hand gewezen. Zijn schrijven bevat geen enkele vaste omlijning
van de literaire ruimte; vertrekkende uit de lectuur van Kafka, Hölderlin of Sade
komt Blanchot in zijn teksten tot een complexe metafoor waarin bovengenoemde
ruimte zich ontplooit. ‘C'est toujours dans l'approche attentive des oeuvres que
Maurice Blanchot s'efforce, non de définir, mais de désigner “l'espace littéraire”’,
schrijft F. Collin. De moeilijkheid voor haar ligt in het buitenissigheid van zo'n
schrijftrant. Hoe een rationeel commentaar opbouwen vanuit een stof die ten slotte
toch elke vorm van commentaar zal negeren? De opgave is onmogelijk en toch wordt
zij gepostuleerd. ‘L'expérience du commentateur rejoint ici celle de l'écrivain: quelque
chose est à dire qui n'a pas encore été dit, mais ce qui n'a pas encore été dit ne le sera
pas. (...). Comme l'écrivain, le commentateur meurt toujours en vue de la terre
promise.’ (p. 11).2.. Zelden vindt men zulk een scrupuleus respect voor het totaal
‘anders-zijn’ van de literatuur.
Het essay van F. Collin bevat twee hoofddelen. Het eerste, Qu'est-ce que la
littérature?, wil een beschrijving zijn van de literaire ervaring zoals die in het werk
van Blanchot tot uiting komt. Zij gaat uit van een eerste vaststelling die reeds alle
verdere ontwikkelingen (en verwikkelingen) in zich draagt: ‘(...) si la littérature n'est
nulle part ailleurs que dans les oeuvres, elle n'est cependant donnée en aucune d'elles,
ni dans leur ensemble: la littérature n'est jamais donnée, elle n'est jamais.’ (p. 27).
Van de vraag ‘wat is literatuur?’ rest enkel de vraag als een blijvende fascinatie.
Literatuur is geen concept, geen categorie van het Zijn. Zij circuleert doorheen alle
concrete en diverse werken niet om zich te openbaren maar om zich steeds
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opnieuw als ‘onbestaande’ te doen kennen. Literatuur is afwezigheid, noch ding noch
idee, noch particulariteit noch algemeenheid. Identiteit is haar vreemd. Zij betekent
herhaling van hetzelfde, hetzelfde als gespletenheid (‘dédoublement’), of nog:
‘hetzelfde’ maar toch onherleidbaar tot wat vooraf gaat of nadien komt. Literatuur
komt dus nooit tot zichzelf (in tegenstelling tot het Zijn in hegeliaans perspectief)
omdat het ‘zichzelf’ hier onmogelijk is. F. Collin spreekt van ‘le mouvement qui
porte (la littérature) vers son impossible soi, mouvement par lequel elle ne peut se
rejoindre, n'allant pas vers un point où enfin elle serait elle-même, n'allant nulle part.’
(p. 29).3.. De literaire ruimte is dus oneindig, zonder begin, zonder einde. De veiligheid
van de Wet (d.i. de ratio die, door gebod en verbod, de chaos tot een continuüm
herschept) ontbreekt in deze ruimte die noch een geheel vormt noch een verzameling
van bepaalde punten. Daarom juist ligt volgens Blanchot ‘l'expérience littéraire’ zo
dicht bij ‘l'expérience du mal’. In christelijk perspectief was schrijven ergens synoniem
van zondigen (denk aan de spirituele problematiek van Hopkins of zelfs Baudelaire).
Is schrijver - in de radicale zin van het woord - diegene die de on-wettige chaos
beantwoordt in een on-wettig taalgebruik (‘l'écriture’). Het schrijven staat aldus
tegenover de taal van de Wet, de oratio (‘le discours’). Beter nog: het schrijven is
een verborgen dimensie van de oratio die haar voortdurend ondermijnt en haar
verscholen leegte bloot legt. ‘L'écriture’ verwijst naar de wan-orde die verborgen
ligt in de orde van ‘le discours’. Deze fundamentele onwettigheid van het schrijven
wordt op geen enkele wijze genegeerd door de wetmatigheid van een retoriek. Het
zoeken naar technische middelen tot vormgeving is in zekere zin een noodzakelijke
leugen. De wanorde is geen voorstelbaar geheel dat men zou kunnen stellen tegenover
het geheel van de orde. De wanorde4. is niet of, zoals Blanchot het zegt, zij is het
niet-zijn van de orde. Retoriek is dus bedrog, daar zij aantoont wat niet aan te tonen
is. En daar ligt de ultieme paradox van de literatuur. Enerzijds is schrijven
gefascineerd-zijn door de chaos (wat Blanchot ook ‘la rumeur’ noemt) anderzijds
moét schrijven ook uitdrukking of voorstelling zijn. De contradictie is onontkoombaar.
Blanchot vergelijkt de schrijver op zoek naar technische opbouw met de
zelfmoordenaar die de stevigheid van de lus nakijkt: ‘Les soins dont l'écrivain entoure
son manuscrit sont aussi inadéquats et incompréhensibles que la précision des
mouvements de celui qui ajuste et éprouve le noeud de la corde avant de se pendre.’
(p. 32)
Wat betekent die enigma? Eerst en vooral: literatuur is niet de voorstelling maar
het verlies van het subject; wie zijn leven schrijft, verliest het. ‘(...) écrire sa vie, c'est
l'inventer, chercher le moi, c'est éprouver sa perte. (...). Ainsi, le Proust qu'un critique
recompose à partir de l'oeuvre et de documents,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

288
n'est ni le Proust de la vie, ni le Marcel de l'oeuvre, mais un certain Marcel Proust,
un personnage. L'apparente autobiographie multiplie autour d'elle les biographies,
et la réfraction des visages si ressemblants et jamais coïncidents de Marcel ou de
Proust plutôt que de construire enfin un sujet fixe ne font qu'en démontrer la manque,
car ils sont tous établis à la ressemblance d'un modèle absent.’ (p. 35). Ook het
zogenaamde wereldbeeld van de schrijver is een onoverkomelijke leugen. De fictie
is geen kopie van de ‘echte’ wereld. Zij bouwt ook geen andere wereld op die men
tegen de eerste kan uitspelen. Zij duidt op de onmogelijkheid en het negatieve van
elke wereld. In de literatuur openbaart zich ‘het andere’ van alles en iedereen, zoals,
bijvoorbeeld, in de dialogen van Dostojevski waar het ene subject nooit duidelijk
omlijnd tegenover het andere staat. Het ene wordt ook nooit door het andere bepaald.
Wat hier op de voorgrond treedt is het anders-zijn (‘l'autre’) zowel van het ene als
van het andere. Het zichzelf zijn of het tot-zichzelf-komen is een metafysische en
rationele fictie. Het zichzelf is van meet af aan gespleten, bewoond door het Andere.
Deze ‘écart de soi à soi’ ontwricht het subject, het lichaam als ‘eigendom’ van het
subject en de Umwelt. En meteen zitten we volop in het tweede gedeelte van het
essay: A quelles conditions la littérature est-elle possible? Welke zijn, in deze optiek,
de filosofische implicaties van het fenomeen literatuur?
Het Andere (of, in de terminologie van Blanchot, ‘le Sauvage’, ‘l'Etrangeté’, ‘le
Neutre’) is de naam van datgene wat geen naam heeft, wat elke naam of identiteit
vernietigt: de dood. De dood betekent niets, heft elke betekenis op. Zij is het
voortdurende niet-zijn van het Zijn, de afwezigheid van alles. Hegel had dit begrepen,
maar hij had het ook onmiddellijk verdoezeld. De dood, het radicaal negatieve, werd
in de dialectiek van de Meester en de Slaaf hervormd tot een opererende negativiteit.
Zij werd de contradictorische motor van het leven. De mens kon voortaan de dood
integreren in het project van zijn arbeid. De chaotische tijd werd geschiedenis en de
ratio openbaarde zich ten volle, door alle tegenstellingen heen. De essentie en de
eenheid van de oorsprong was gered in die zin dat het Verschil uiteindelijk tot de
eenheid kon worden herleid. Met deze meesterlijke denkwijze heeft de hele moderne
filosofie zich gemeten. Het niet-zijn stond niet meer onherroepelijk tegenover het
Zijn, de dialectiek had deze twee polen immers complementair verbonden. Maar
voor Blanchot, sterk beïnvloed door diverse denkers zoals Nietzsche, Heidegger en
Levinas, is niet-zijn geen adequaat synoniem voor de dood. Deze reveleert zich eerder
in het altijd anders-zijn van de dingen, in hun onherleidbaar Verschil (hun ‘écart de
soi à soi’). De ‘eeuwige terugkeer’ van Nietzsche formuleert dit ook: de dood en de
vormloze tijd halen het toch steeds op de arbeid en de
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geschiedenis. De dialectiek werd immers gebouwd op de negatie van de wanorde.
De man van de ratio (‘le Dictateur’ zoals Blanchot hem noemt) ontkent de
on-oorspronkelijkheid (‘l'inorigine’) van het universum, terwijl de literatuur ze op
zich neemt en ze steeds weer openbaart, zij het langs een leugenachtige omweg.
Literatuur is immers een taal zonder ‘boodschap’ of een taal waarvan iedere boodschap
wordt uitgehold. L'écriture' is geen coherent zingevend systeem, eerder een open
structuur die, in tegenstelling tot elke ontologie, nooit zegt wat ze zegt. Françoise
Collin legt de nadruk op deze paradox:
‘Partis du sens, nous accédons à un espace nouveau où le sens s'efface.
L'oiseau n'est pas l'oiseau, le bleu n'est pas le bleu, et pourtant rien autre.
Et il faut dire en même temps: l'oiseau n'est que l'oiseau, le bleu n'est que
le bleu; il n'y a rien à chercher en dessous des mots ou des images. Le
symbole nous écarte de l'horizon du connaître. Il est le signe qui ne fait
signe que pour nous arracher au monde des signes. Il nous égare. Le
symbole ne nous révèle donc pas une idée, ni une pluralité d'idées; il n'est
pas essentiellement le lieu des interprétations et donc de la réflexion, mais
plutôt la révélation d'une région qui n'est plus celle du savoir.’ (p. 166)
Rimbaud drukte het anders uit toen hij sprak over zijn Saison en Enfer: ‘J'ai voulu
dire ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens.’ Dit is het specifieke van elke
poëzie: wanneer zij een thema vooropstelt, dan bedoelt zij hiermee altijd nog ‘iets
anders’ dan alle betekenissen die de ratio aan dit thema kan geven. F. Collin spreekt
van een ‘thème athématisable’. Ontlenen we een laatste voorbeeld aan Rimbaud:
‘Oisive jeunesse
A tout asservie,
Par délicatesse
J'ai perdu ma vie.’5.

Alle betekenissen van het woordenboek kunnen geen rekenschap geven van de
functie, in deze strofe, van het substantief ‘délicatesse’. ‘Délicatesse’ betekent alles
en niets, is fundamenteel en altijd ‘anders’, ontsnapt aan elke exegese. ‘Délicatesse’
is literatuur, een letterlijk teken, steeds verschillend van elke rationele zin. De literaire
ruimte bezit geen coördinaten. Zij ontplooit Hetzelfde in zijn Verschil (‘le Même
dans la Différence’); zij herhaalt zich onophoudelijk. Literatuur is ‘ressassement’,
herkauwen, altijd opnieuw schrijven. Zij is nooit af, in tegenstelling tot de ratio die
zich steeds als ‘af’ vooropstelt.
De literatuur is niet alleen de medeplichtige van de dood. Ook met de eros is zij
diep verbonden. Naaktheid betekent ook ‘niets’. Zoals de blik van de
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dode kan zij alleen fascineren. Bekoring is ‘zonde’ omdat zij de sfeer van eenheid
en coherentie breekt en ons ver-leidt tot het verlies (het anders-zijn) van onszelf.
Naaktheid, zegt Blanchot, zet niet aan tot spreken - zij verwijdert elke ‘discours’ maar tot strelen. En strelen betekent de ultieme vraag ‘scanderen’, niet beantwoorden.
Schrijven is gelijksoortig: het duizelingwekkende enigma altijd opnieuw scanderen
en ontplooien. Toen Oedipus tot de uiterste limiet ging, werd hij blind en zwierf
rond. Schrijven, zegt Maurice Blanchot, betekent ten slotte ook niets meer en niets
minder dan zwerven in de ruimte van de on-wetendheid. De ratio en de geschiedenis
dragen de onvermijdelijke literatuur als een soort ziekte. In de schaduw van Hegel,
Marx en Lenin lopen Hölderlin, Mallarmé of Kafka (twee verschillende ruimten,
twee verschillende talen). Het enige aanvaardbare humanisme ligt, volgens Blanchot,
in hun haast onmogelijk samengaan.
Wij hebben hier slechts enkele aspecten aangeraakt van dit zeer rijke essay, dat
de grote verdienste heeft de literatuurstudie en haar wetenschappelijkheid te
relativeren. Dit betekent niet dat F. Collin elke vorm van commentaar of kritiek
voortaan overbodig acht. Alleen blijkt uit haar synthese van Blanchots theoretisch
en scheppend werk dat de grond (dit wil ook zeggen de afgrond) van de literatuur
aan om het even welk intellectueel systeem ontsnapt. Zelfs Roland Barthes spreekt
in zijn laatste boek (Sade, Fourier, Loyola) over ‘le plaisir du texte’, wat in geen
enkel concept gevat kan worden. Ten slotte is er nog altijd talent nodig en dat heeft
Blanchot beslist.

Eindnoten:
1. Het essay van F. Collin bevat een volledige bibliografie van Blanchot. We stippen hier de titels
aan van de voornaamste theoretische werken, alle uitgegeven bij Gallimard: La Part du Feu
(1949), L'Espace littéraire (1955), Le Livre à Venir (1959), L'Entretien infini (1969) en L'Amitié
(1971). Citaten in dit artikel komen uit het boek van F. Collin.
2. Cfr. R. Barthes, Critique et Vérité, Seuil, 1966, p. 46: ‘Est écrivain celui pour qui le langage
fait problème, qui en éprouve la profondeur, non l'instrumentalité ou la beauté.’
3. Men vergelijke deze opvatting met de ‘bepaling’ die Rimbaud gaf van de nieuwe Rede die hij
al schrijvende had gevonden: ‘Arrivée de toujours, tu t'en iras partout.’ (A une Raison, in
OEuvres, classiques Garnier, p. 268).
4. Wanorde is geen synoniem voor ‘Néant’. ‘Néant’ is dialectisch verbonden met ‘Etre’; het ene
is een moment van het andere. Wanorde is datgene wat door geen enkele dialectiek kan worden
herleid. Blanchot noemt dit ‘le Neutre’, Jacques Derrida ‘la Différence’. Wij kunnen hier
onmogelijk ingaan op alle, zeer complexe filosofische ontwikkelingen van dit essay.
5. OEuvres, classiques Garnier, p. 158.
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Jaap Zijlstra / Gedichten
Hek
De paarden staan zo zonder handen in de wei
met wel een staart om zich mee te gedragen
en wel vier benen om de sprong te wagen
maar zonder handen, geen van allebei.
Met ook een mond en niet een grote Bek
en maken nooit een vuist. In alle landen
krijgt nooit een paard de teugel zelf in handen.
En staan zij daar te staan achter een hek.
Of hebt u ooit een paard de klink zien lichten
en laat ik zeggen een omhelzing zien verrichten.
Zo ja, meld het terstond de grote Pers.
Het mensdom wacht met smart op uw berichten.
Ik sta bijvoorbeeld achter dit gedicht en
kan zelfs de klink niet lichten van het vers.
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Haan
In de verste verte geen haan, nooit.
En nu mijn tuin in lichte laaie.
Een furie onverhoeds aan 't kraaien.
Een nanacht die aan stukken springt.
Voor dag en dauw de hoogste tijd.
Een schreeuw victorie. Gele strot.
De rode vlam slaat uit de felle kop.
Hoog op de barricade, wijd en zijd.
Prachtige dwaas, held van mijn dag.
Schreeuwlelijk die de zon uitdaagt.
Profeet want het is godgeklaagd.
Wij liggen hier gevallen in de slaap.
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Gust Faes / De kring van Haesaert
Walter Haesaert: Koudbloedig.
Brugge-Utrecht, Desclée De Brouwer, 1970.
Na de onmiskenbare poëtische hoogvlieger die Walter Haesaert met Droevig Feest
had geproduceerd, waren mijn verwachtingen bij zijn recente bundel Koudbloedig
hoog gespannen.
Droevig Feest dankte zijn vliegkracht vooral aan zijn innerlijke coherentie,
voornamelijk in de hand gewerkt door een bijzonder krachtige structurering met de
gelijke lengte van de gedichten en de extrapolatie van de in de afzonderlijke gedichten
onderliggende cirkelidee tot een systeem dat uiteindelijk de hele bundel omvatte en
samenhield. Daarbij kwam dan nog een verrassende taalkracht, een uitbaten van de
taal met de echte trouvaille als eindterm, in hoge mate geënt op een lichamelijk
geïnspireerde metaforiek. Toch zat je, na lezing, enigszins uit je lood geslagen, dat
in ieder geval, maar ook met een soort achterdocht, een verveeldheid ter wille van
gedichten of fragmenten die door gebrek aan matiging erg overdone aandeden, als
exhibitietjes bijna van 's dichters taalspeelkracht en die door hun gladheid de
expressiviteit gevaarlijk deden verbleken. Maar aangezien Droevig Feest een eerste
kennismaking was, met de daaraan verbonden lichte verblinding en onwetendheid,
verdwenen deze bezwaren, die eigenlijk slechts vermoedens konden zijn, tegen de
achtergrond van al het mooie dat deze bundel de lezer bood.
En nu lees je Koudbloedig, een bundel die in vele opzichten bij de vorige aansluit
en er dus ook wel de kwaliteiten zou kunnen van hebben. Een ballonnetje dat echter
niet helemaal op blijkt te gaan. Thematisch duikt weer eens het grote Haesaertiaanse
klemwoord op: melancholie, aanwezig in een massa kernwoorden van het type
‘verdriet, huilend, droefheid, wenen...’, existentieel gekoppeld aan de ontgoocheling
om de vergankelijkheid, aan ‘de hagelwitte vrees, de rode angst’ (10) of aan de
contactloosheid, de afgeslotenheid en de teleurgang van de droom. De belangstelling
voor de dood, het einde-leven, de ouderen en de aftakeling gaat hiermee natuurlijk
samen. Allusies op de mens als natuurschender, op zijn ontaarding tot
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mechanisch wezen en op de onvermijdelijke milieuverontreiniging konden in dit
kader onmogelijk ontbreken.
Ook in de metaforiek herkent men duidelijke expressieve groepen. Zo is er een
heel complex van beelden die begrenzende ruimten of grensvlakken oproepen of die
door de dichter als begrenzend ervaren worden: lichaam, bokaal, glazen stolp, huis,
muren, wanden, cirkels, kamers, trommelvlies...
Als pendant, maar veel minder uitgebreid dan het begrenzingscomplex, verschijnen
een aantal evasieve beelden als ‘ontsnappen, groeien, breken,’ steeds aansturend op
een doorbreking van de ingeslotenheid. Zo bijvoorbeeld het doorbreken van de cirkel
bij het knikkerspel.
Frequent is ook het vissymbool, de vis in zijn glazen gevangenis, verbonden met
de mens en zijn dood:
‘Vlijmscherp wapen is het water,
binnen de huid van een bokaal
bewaart het vissen, geeft hen zelfs
af en toe bemoedigend schouderklopjes.
(...)
En later komt het ogenblik waarop
het netwerk van de dood ontstaat.’ (34)

Zeer effectief en veelvuldig gebruikt bij het opbouwen van de ontmoedigingssfeer,
is het beeld van het kind:
‘De kinderen die uit het lichaam breken,
strijken met de vogels neer, eten uit de hand
en dragen leuzen als gebeden mee
totdat de luchtbel in hun ogen zelfmoord pleegt.’ (32)

Het blote constateren van de kwantitatieve wanverhouding tussen de twee complexen
opsluiting-ontsnapping levert dan een onmiddellijke verklaring voor de grondtonen
pessimisme en melancholie van deze poëzie.
Zoals gezegd, evenals in Droevig Feest, neemt het lichaam in deze bundel als
beeldingscentrum een belangrijke plaats in, met een duidelijke voorkeur voor de
verlichamende metafoor (enkele simpele voorbeelden: ‘het trommelvlies van de
stilte’ (6), ‘de vingers van de bomen’ (14)). Dit procédé, want Koudbloedig sterkt
mij in de overtuiging dat Haesaerts lichamelijke beeldspraak, - het weze herhaald:
dikwijls steunend op de trouvaille, aardig naar het procédé toegaat - leidt niet zelden
tot ergerlijke, banale stadhuisclichés: ‘de lange vingers van het licht,’ (36), ‘de vingers
van de bomen’ (14), ‘morgen zal de zomer / naast mijn bed staan. In zijn van vreugde
/ goudblond haar, zullen de appels blozen.’ (10)
Naast de verlichamende metafoor treedt, minder frequent, de metafoor op
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die ontlichaamt, die het lichaam of delen ervan weergeeft in termen van
niet-lichamelijkheid. De dichter wordt dan in meer of mindere mate objectiverend
toeschouwer en de effecten van objectivering en, bij een meer intensief
transformatieproces, vervreemding, leveren voor de verrassingsdichter Haesaert
duidelijk een dankbare poëtische stof.
Maar ook hier kunnen geslaagde verzen als
‘Dit leegstaand lichaam wordt herhaaldelijk
verhuurd, de nieuwste bewoners hangen
geen gordijnen.’ (13)

het falen van rasechte clichéverzen niet doen vergeten:
‘de toekomst tovert parels in de rijke kamers
van mijn lichaam’ (10).

De switch-metafoor, een typische techniek voor een dichter die streeft naar
vervreemding en verrassing, komt bij Haesaert vrij vaak voor. Bijwijlen ontstaat
hieruit een weinig apprecieerbare pronkpoëzie, elders, als de echte, de krachtige
Haesaert zich vertoont, een zeer zinvol transformatiemoment. Ik citeer uit het
openingsgedicht ‘Visueel’:
‘De velden staan droog en gespannen,
koeien leven de voorraad van hun uier leeg.
(...)
In het lood van hun lichaam verbergen
de bomen het laatste symptoom
van beweging; vogels met het blote oog
onzichtbaar, broeden de zomer uit.’ (5)

Vaak komt ook een dier opduiken als symbool, als geladen met suggestiviteit, echter
veel minder doorgevoerd en minder absoluut dan bij Claus. Toch vind je ook bij
Haesaert sporen van mythologisering van het dier, waar het namelijk, samen met het
kind, bij herhaling symbool wordt voor de verloren gegane zuiverheid.
Terwijl het kring-, het cirkelprincipe in Droevig Feest een bijzonder zinvol
structuurelement was, lijkt het nu een mogelijkheid tot negatieve kwalificatie
geworden. Inderdaad, het kringgebeuren blijkt nu ook door te dringen in de
beeldtechniek, in de metaforiek. Beeldtechnisch blijkt Koudbloedig immers in
belangrijke mate een herhaling van Droevig Feest, waardoor Haesaert naar voren
komt als een bijzonder statisch dichter, meermaals louter terend op een onmiskenbaar
maar vrij steriel vakmanschap. Deze vaststelling betekent, voor een poëzie als de
zijne, een erge devaluatie.
Maar ondanks alles blijft Walter Haesaert een knap dichter, bij momenten zelfs
uitzonderlijk (ik denk aan ‘Dit leegstaand lichaam’ (13) of ‘Merendree’ (44)).
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Aangezien het in de poëzie op taal, taalkracht, transformatiekracht, surprise aankomt,
blijft hij een groot woord meespreken, wat men om welke redenen ook moge beweren.
Haesaert exploiteert een techniek, verlaagt deze soms tot procédé maar in zijn
beste gedichten ontstaat nog steeds een meesterlijke taalwerkelijkheid, een uniek
produkt van de dichterlijke omschepping. Ten bewijze en tot besluit dit citaat uit
‘Aan de sneeuwgrens’ (20):
‘De aardbol wentelt met ontvleesde dieren
aan zijn vel, bijtend een mijnschacht
in de koele aarde of de ruimte zoekend,
met bloedrode ernst omdat een wolk
voor hen geen lichaam heeft. De wind
ontwaakt, verschrikt, verstijft en gaat
zeer droevig op zijn linkerzijde liggen.
Het licht wordt in een kooi gebracht,
wangzak van het gewichtig monster.’
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Kroniek
Hugo Brems / Drie najaarsklassiekers
In het najaar van 1971 verschenen bij Colibrant te Deurle drie bundels van dichters,
die als traditioneel geboekstaafd staan. Dichters die niet terugdeinzen voor een jambe
of een anapest, die nog verrassend uit de hoek kunnen komen met Tobias en Mozes,
met de Styx, voor wie Dionysos na Naxos, Leda, Narkissos en de Lucretiaanse Aeneas
geen onbekenden zijn. ‘Klassiekers’ dus, niet alleen in het najaar van 1971, maar
van de hele op klassieke leest en themata geschoeide dichtkunst. Sinds het verdwijnen
van de versvoeten hoeft er overigens in de poëzie helemaal niet meer geschoeid te
worden.
Het dichtst bij onze tijd staat nog Maurits van Vossole met Elegie voor Tobias.
Een gedicht uit het ongerijmde. ‘Voor twee onbekende hippies in de metro te Rome,
Pasen 1970’, zo luidt de opdracht. Tobias, noemt de dichter de ene, en de andere
blijkt dan de engel te zijn. In een weinig hip idioom worden vervolgens aan deze
beide figuren mijmeringen vastgehecht omtrent de ijdelheid van ons zogezegd
beveiligd en rustig bestaan, over de tegenstelling rijkdom-armoede, de huichelarij
van het burgerdom e.d. De taal is zeer rustig en benadert de praattoon, een murmelen
haast, waarin flarden van veelal onafgewerkte gedachten en associaties aan elkaar
geregen worden. Overschakelingen van het reële herinnerde tafereel in de metro naar
gebeurtenissen op het wereldplan, naar inzichten in de menselijke verhoudingen enz.,
bepalen het verloop van de tekst. Er steekt geen strakke lijn in die tekstontwikkeling
en evenmin wordt ergens een strak standpunt ingenomen. Daarvoor komt in de plaats
een rustige bezonkenheid, die de ijdelheid van alle streven doorschouwt en slechts
licht gekleurd wordt door een heimwee naar het vrije avontuur van de jeugd.
Bijv. in de slotstrofe:
Jij houdt meer van een vage belofte,
geen reiskoffer, geen proviand,
maar soms onverwacht de verwachting
in de wijngaarden van de morgen,
zuurzoet van onzekerheid. (29)

Daan Boens gooit het in Lagune over de belijdende boeg. Van de drie dich-
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ters die hier ter sprake komen, maakt hij de meest anachronistische indruk. Dat treft
al in zijn woordkeuze. Hij heeft het graag over ‘smart’, het ‘verschiet’, de dag die
‘eindt’, over ‘schreden’ en ‘schrijden’, om maar enkele typische voorbeelden te
noteren. Op zichzelf is dat natuurlijk niet zo erg. Dat wordt het pas wanneer wij een
groter geheel bekijken en tot het besef komen met welke komische ernst hier nog
strofen geschreven worden als:
Daar zijn twee ogen die bij nacht ontwaken,
Daar zijn twee handen die een wereld maken;
Maar ach, ik kan, ik kan maar niet verstaan
Waarom twee harten niet elkander raken. (40)

Dat een verklaring voor dit fenomeen nochtans voor de hand ligt, had de dichter zelf
kunnen zien mits wat zelfironie en wat creatief en speels taalinzicht. Dergelijke
kwaliteiten missen we echter volkomen. Men begrijpe wel. Zoals altijd gaat het hier
niet om, de gevoelens van een mens te ridiculiseren. Ik zou alleen een dichtprocédé
aan de kaak willen stellen, dat anno 1971 met de beste wil van de wereld niet meer
kan getolereerd worden. En ook hier mag men mij niet verkeerd verstaan. Ik wil
allerminst beweren, dat er geen goede en acceptabele gedichten meer zouden kunnen
worden geschreven met behoud van traditionele vormen en motieven. Dichters als
bijv. Jos de Haes, Christine D'haen of Ida Gerhardt zijn daar om het tegendeel te
bewijzen. Maar men moet nu eenmaal klasse hebben om een klassieker te winnen.
Ik heb de indruk dat er op dit ogenblik - grof gezien - nog maar twee mogelijkheden
zijn om aanvaardbare verzen te schrijven met behoud van traditionele schema's en
vooropgezette themata. De gemakkelijkste is de pastiche, zoals die tegenwoordig
druk in Nederland beoefend wordt. De moeilijkste is de ascese, die langs verschillende
wegen het belijdende, beschrijvende gedicht ontdoet van alle circumstantiële pathos
en sentimentaliteit, waardoor alleen de essentie overblijft. Waarin bijv. door een
toegespitste en indringende aandacht voor de details van de waarneming de beschreven
werkelijkheid symboolwaarde krijgt. Zo schrijven, hoe tegengesteld ze ook lijken,
zowel Chr. D'haen als J. de Haes.
Dat is ook de weg die Lieven Rens inslaat met zijn jongste bundel, Op gouden grond.
De titels van de afdelingen geven al een aanduiding in die zin: ‘Landschappen’,
‘Stillevens’, ‘Portretten’. En een gedicht als ‘Fossiele schelp’ (blz. 30) is helemaal
duidelijk als voorbeeld van de thematische drang naar zuivering, naar versterving
en vergeestelijking, die de traditionele poëzie op haar beste momenten (o.m. bij De
Haes) kenmerkt:
Alleen nog steen, en schoner nooit geweest:
Geschulpte waaiering van grijze reven,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

299
Gestreng en uitgezuiverd van het leven,
Volmaakte weerga van de reine leest.

Die zuiverheid ook in de verwoording te realiseren mag als limiet beschouwd worden
van dit soort poëzie. Maar zelden wordt die limiet benaderd. Wel bijv. in ‘Binnenhof’
(16). Al te dikwijls nog wordt het beeld vertroebeld door niet ter zake doende (d.w.z.
niet poëtisch geladen) anekdotiek, door goedkope symboliek (b.v. ‘Kaars’ over ‘Met
ziel en lichaam opgaan in de gloed’ e.d., blz. 26) of de openlijk avouerende
formulering van de onderliggende sentimenten. (Weer iets wat niet per se verkeerd
is.) Precies in dit soort, van huis uit nochtans belijdende gedichten werkt zoiets nefast
omdat de symboliserende kracht van tafereel of beschrijving erdoor afgebroken wordt
en herleid tot die van een stemmingsvergelijking. Heel duidelijk is dat in ‘Zelfportret
uit 1826 van François-Joseph Navez’, waar na een vrij prangende evocatie van het
schilderij tussen haakjes een slotregel wordt toegevoegd: ‘(En heb ik enkel vreemd
gemoed gemeten?)’ (45). Dergelijke expliciteringen zijn funest.
Overigens zijn precies in deze laatste afdeling ‘Portretten’ enkele van de gaafste
gedichten uit de bundel te vinden: ‘Narkissos’ (48), ‘Ritueel van de rijksverdeling’
(47), gedichten waarin een artistiek, mythologisch of historisch tafereel in zijn
objectieve weergave verhevigd wordt tot veelzijdig zinnebeeld van het menselijk
gemoed en de menselijke conditie.
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De laatste ronde
Culturele integratie 6
een verhaal van Godfried
Lannoo geeft daar een aardig boekje uit, met als titel: ‘Wat weet jij van je lichaam?
Het grote voorlichtingsboek voor jongens en meisjes’. Het oorspronkelijke werk is
Duits (Kennst Du Deinen Körper?), en om geen gehannes te hebben met de klanten
in het Noorden, laat de uitgever het door een Nederlandse meneer vertalen en door
een andere Nederlandse meneer, een psycholoog met ‘drs.’ en óók drie voorletters
voor zijn naam (dus een héle échte), nog wat be- en bijwerken. (Ik blader: inderdaad
een aardig boekje, een tikje Hollands uitgevallen, zo te zien, met Anja, Henkie, Jopie,
Japie, mieters, gossie, ben je nou helemaal, en natuurlijk het onvermijdelijke piemeltje.
Maar goed, een aardig boekje.)
En nu moet je dit eens bekijken, zegt Godfried. Dit is de bespreking ervan in ‘i.d.,
informatie- en dokumentatiedienst openbare bibliotheken (geredigeerd door het
bureau boek en jeugd)’. Ene meneer Hettinga, dus ook een hele echte, al heeftie maar
één voorletter, besluit zijn bespreking als volgt: ‘De Vlaamse invloeden zijn soms
duidelijk. Dit boek lijkt meer geschikt voor het Zuiden van Nederland dan het
Noorden.’
Of, zoals het spreekwoord zegt: mijn piemeltje, schoon piemeltje.
Ludo Simons

Culturele integratie 7
Rooden Hoed
Oude Koornmarkt te Antwerpen, het aloude etablissement ‘In den Rooden Hoed’.
Opvallend veel Nederlanders, vermoedelijk aangelokt door het uitbundige artikel
van Wina Born in Avenue niet zo lang geleden.
Aan het tafeltje naast mij komen twee dames zitten, een Engelse die ook Nederlands
kent, althans verstaat, en een Nederlandse die ook Engels praat. De Nederlandse van
het soort dat mij in mijn onbewaakte momenten tot een fervent aanhanger van
Charlier-met-het-houten-been maakt. De Engelse is navenant.
‘Uw specialiteit is toch paling in 't groen?’ praat de Nederlandse de Avenue na.
‘Dat staat er helemaal niet op!’
De glimlachende matrone prikt geduldig haar vinger in de buurt van ‘Anguilles
au vert’. ‘En wat wil u erbij hebben?’
‘Sla.’
‘...?’
‘Ja, paling en vooral veel sla.’
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‘En frietjes ook?’
‘Ja, maar héél weinig, want ik mag geen vet hebben.’
Komt eerst de paling, dan de sla (veel sla), dan de frietjes (zéér veel frietjes, wat
de Nederlandse dame een afwerend gebaar doet maken: zóvéél!).
‘It's delicious’, zegt de Nederlandse, pauzerend bij de eerste graat. ‘It's the speciality
of the house, you know.’
‘What's that?’, wijst de Engelse in de richting van het groen dat de paling zijn
naam geeft.
‘Spinazie’, zegt de Nederlandse.
De maat is vol. Ik reken af en begeef mij in de frisse lucht.
Ludo Simons

Een vertekening
Een vertekening die men gemakkelijk onbewust maakt is uit een slap geschreven,
of uit een goed geschreven onbelangrijk verhaal afleiden dat de vertelkunst zichzelf
heeft overleefd.
Men kan ook andersom uit een literaturelurende nouveau roman ten onrechte
afleiden dat het genre niet deugt.
De zogezegd nog niet geteste mogelijkheden van het ‘taalcreatieve’ schrijven
werden meer dan vijftig jaar geleden reeds totaal uitgeput, in het Nederlands door
Van Deyssel en vooral Querido, in de wereldliteratuur door Gabriele d'Annunzio als
prozaïst en door de eveneens meer dan vijftig jaar overleden voorgangers, waar de
nouveau-romanschrijver zich op beroept.
Altijd komt het aan op de kwaliteit van een geschrift. In de beide genres die men
tegenwoordig antagonistisch tegenover elkaar opstelt, is men een epigoon zolang
men niet een overtuigend eigen peil bereikt.
Gerard Walschap

Met Odusseus aan tafel
Weergevonden tafelrede bij Marnix Gijsens 70ste verjaardag.
In de Odyssee wordt er veel gegeten en gedronken, en niet alleen lotosbloemen en
mensenvlees, maar zelfs van de runderen van Helios. Doch op twee plaatsen krijgt
deze menselijke activiteit bij uitstek een feestelijk en bijna ritueel karakter, namelijk
bij de Phaeaken en, op het einde, in Ithaka zelf. U begrijpt dat ik bij deze feestelijke
maaltijd met ook een eigen ritueel, bij voorkeur bij deze twee maaltijden zal verwijlen.
En u begrijpt onmiddellijk ook waarom: telkens was Odusseus daarbij aanwezig als
de gast. Ik zei bijna als het feestvarken, maar dat ware een homerische vergissing:
hij was namelijk de enige die door Kirké niét in een zwijn werd veranderd.
Belangrijker lijkt mij het feit, dat Odusseus telkens aanwezig is als de onbekende,
zwervende schipbreukeling of bedelaar in lompen gehuld, dat hij bovendien alles
over zich heen laat gaan, om ten slotte zichzelf bekend te maken. Dat doet hij op
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twee manieren: eerst een verborgen en dan een duidelijke, overduidelijke. Bij de
Phaeaken is er een jonge knaap, beter danser dan atleet, die de schipbreukeling
uitdaagt. Odusseus neemt de handschoen op, en zonder
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zijn mantel af te leggen werpt hij de schijf op een afstand die de bewondering
afdwingt. In Ithaka, in het eigen huis, is hij de enige die met kracht de boog, de eigen
boog van Odusseus kan hanteren. Voor een goede verstaander is het in beide gevallen
duidelijk wié zulke kracht en behendigheid aan de dag legt. Maar blijkbaar was het
niet voldoende om zijn identiteit te openbaren. Uiteindelijk zal hij dan, in beide
gevallen, in zang 9 en in zang 22, zich bekend maken: Ik ben Odusseus. In het tweede
geval gaat die bekendmaking gepaard met heel wat baldadigheid: Odusseus moordt
alle feestvarkens uit en pleegt amok. Daarover zal ik dus niet praten. Bij een andere
gelegenheid, bijv. een feestje voor Gerard Walschap, de auteur van het ‘Gastmaal’,
zou dat beter te pas kunnen komen. Laat ik me daarom tot dat eerste feestmaal
beperken, dat ter ere van Odusseus wordt aangericht. Daar gaat het er eigenlijk veel
behoorlijker toe, er wordt onder het feestmaal namelijk heel wat sierlijk gesproken
door een aantal letterkundigen, en daarin is dat feestmaal bij de Phaeaken een
doorzichtig voorspel op de viering van onze Odusseus vandaag.
Demodokos, de blinde aoidos, bezingt een aantal epische heldendaden, terwijl de
andere gasten zich aan de wijn te goed doen. Hij bezingt o.m. de grote strijd om
Troje, zonder dat hij eigenlijk weet dat een der helden incognito aanwezig is. Odusseus
kan zijn tranen niet bedwingen, en Alkinoos, de koninklijke tafelheer, die zijn wereld
kent, vraagt Demodokos zijn lied te staken. Dan richt Alkinoos zich tot Odusseus,
verleent hem het woord, en vraagt hem waarom hij huilde en om over zichzelf te
vertellen: ‘Wie zijt ge, hoe heet ge, wie zijn uw ouders, waar ligt uw vaderland?’
Odusseus is beleefd: hij spreekt eerst zijn bewondering uit voor de goddelijke stem
en het onsterfelijke lied van de aoidos en voor de feestelijke atmosfeer die daarrondom
heerst. Maar dan zegt hij: ‘Ik ben Odusseus.’ De feestvierders verdringen zich
bewonderend rond de held. En dan begint deze zijn lang verhaal, dat vier zangen,
van 9 tot 12, in beslag neemt. U kent allen dat verhaal, en u kent ook het resultaat
daarvan: ontroering en dankbaarheid bij de aanwezigen, en alle mogelijke geschenken
en de middelen om naar Ithaka terug te keren.
U mag gerust zijn, mijn verhaal zal niet zo lang duren, wij hebben helaas het
bevrijdende inzicht verloren dat wij niet aan tafel gaan zitten om te eten, en te drinken,
maar om te praten. Mijn verhaal is overigens al ver gevorderd, want ik ben gekomen
op de plaats waar ik zijn wilde:
Bij dat grote uitvoerige eet- en spreekmaal, komen twee wijzen van vertellen aan
bod. Er is vooreerst het epische verhaal van Demodokos, die een verhaal, niets dan
een verhaal, vertelt. Het verhaal is een zelfstandige wereld geworden, belangrijker
dan het gebeuren zelf. Voor ons is het al lang duidelijk geworden, dat de oorlog van
Troje moést plaatsgrijpen, alleen maar om er de zanger, de volkerenlerende Homerus
een verhaal over te laten maken. En dat verhaal had de gewenste uitwerking, het
ontroerde, het greep aan, het verhoogde de gezelligheid, was de bron zelf waaraan
het gezelschap zijn bestaansreden dankte. Ik vind het jammer dat Gerard Walschap,
die al eenmaal ter sprake kwam, hier niet aanwezig kon zijn, omdat de hulde voor
Demodokos,
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ook de hulde die Demodokos vanwege Odusseus in ontvangst mocht nemen, in feite
zijn manier van vertellen en schrijven huldigde. En toch moest Demodokos zwijgen,
toen Odusseus huilde, en kreeg Odusseus het woord. Ook naar Odusseus wordt met
diepe en bewonderende aandacht geluisterd, al is hij geen eigenlijke zanger, al brengt
hij in zekere zin slechts verslag uit over zijn eigen wedervaren, in de ik-persoon. Dit
is een heel andere manier van vertellen en schrijven, het is die, dames en heren, van
de Odusseus die wij vandaag op onze beurt vieren, Marnix Gijsen. Ongetwijfeld is
Odusseus' hulde voor Demodokos gemeend, maar hij moet al geweten hebben, dat
de aanwezigen wellicht met nog meer aandacht naar zijn verhaal zouden luisteren,
dat eigenlijk geen epos is, maar een persoonlijk reisverslag. Wij weten intussen met
welke dankbaarheid zijn disgenoten het verslag van zijn persoonlijk wedervaren,
zijn eigen levensavontuur, in ontvangst hebben genomen.
Is het niet wonderbaar, dat de oeroude Odyssee reeds recht liet wedervaren aan
twee erg verschillende wijzen van vertellen, waarover wij reeds eeuwen twisten, en
waarvan ons grote duo Walschap-Gijsen a.h.w. de incarnatie is: nl. het zogenaamde
verhaal-niets-dan-het-verhaal, en het zogenaamde ik-verhaal, waarin iemand het
oeverloos over zichzelf heeft: des tripes, des tripes, encore des tripes. Het is wel zo,
dat Walschaps wijze van vertellen die van Demodokos is, en dat Gijsens wijze van
vertellen die van Odusseus is. - Dat Gijsen eens een verhaal schreef ‘zonder wind of
wolken’, en dat Odusseus erg veel last heeft ondervonden met de zak met winden het dubbelzinnige geschenk van Eolus -, tast deze overeenstemming nauwelijks aan.
Dat verhaal zonder wind of wolken was bovendien dat van Telemachus, die nog niet
duidelijk inzag dat hij eigenlijk Odusseus zou worden.
Het schijnprobleem, le faux problème, van de verhaalkunst: het verhaal autonoom
of het verhaal van een ik, werd zoveel duizend jaar geleden reeds opgelost door
Homerus, uit wiens volheid wij, naar het woord van Gezelle, allen ontvangen hebben.
Het was wellicht gepast vandaag daarop speciaal te wijzen. In het leven en het werk
van Gijsen, de reizende diplomaat die schrijver werd, ligt slechts een schijnbare
tegenstelling tussen de nauwgezette ambtenaar en de schrijver. De mens en de
schrijver zijn bij hem onontwarbaar met elkaar verbonden, zoals ook bij Odusseus
zwerversleven en vertellen onontwarbaar verbonden zijn. Het ik-verhaal zal altijd
zijn zin bewaren, zolang er mensen zijn die op oprechte wijze verslag uitbrengen
over hun levensavontuur, en zolang er mensen zijn die daarnaar willen luisteren. Ik
stel mij voor, dat dit iets is voor altijd. Heeft men al ooit over geestelijke en morele
striptease geschreven, dan moge men voor ogen houden, dat ook Odusseus in alle
oprechtheid zichzelf heeft opgebiecht. Men kiést die rol niet, Odusseus hoefde
overigens geen striptease te plegen: hij làg naakt op het strand der Phaeaken, en voor
élke Odusseus zal er wel een delicate en moedige Nausikaä gevonden worden, die
met een van haar kleden zijn naaktheid bedekt.
Marnix Gijsen, ik wéét dat gij mij deze doorzichtige homeride niet ten kwade zult
duiden, want ook Odusseus had aan Demodokos gevraagd, iets over hemzelf
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te vertellen. Ik heb niets anders gedaan dan de tafelzanger. Er was een thema
gesuggereerd: ‘Marnix Gijsen en u zelf’. Ik kon natuurlijk zeggen dat ik àlles van u
gelezen heb, en dan? Maar ik moet één uitzondering maken. Ik héb éénmaal het
voorrecht gehad, om met Odusseus scheep te gaan, niet te water maar in de lucht.
Non possidet aera Minos. Mét hem is veel gezegd, we zaten eenvoudig in dezelfde
caravelle, en terwijl ik bewonderend naar het cyclopenkegelspel der Alpen keek, làs
hij een roman, een pocketboekje, de toen laatste Simenon: Un étranger dans la ville.
Waarom had hij precies dàt boekje gekozen? Is het niet zo dat Odusseus als het ware
vanzelfsprekend naar déze titel had gegrepen, in een gevoel van zelfherkenning.
Odusseus is de vreemde, de man die onbekend in ons midden zit, maar die, als hij
eenmaal het woord neemt, zijn identiteit bekend maakt en oeverloos over zijn levenslot
kan spreken. Daarom is hij geen onbekende, is hij ons slechts onbekend zoals wij,
elk van ons, voor onszelf een onbekende zijn. Schrijven in de stijl van Odusseus, dit
is: schrijven in de stijl van Marnix Gijsen, dit is: verslag uitbrengen over een
persoonlijk levensavontuur, is precies de uiting van een verlangen, om de onbekende
in ons steeds meer kenbaar te maken, steeds meer zijn geheimen te doen prijsgeven.
Odusseus is onder ons, hij zal altijd onder ons blijven zolang er mensen zijn op aarde,
zolang er mensen woorden spreken.
Vorst Alkinoos, dierbare Odusseus: de neopositivistische god Wittgenstein, en
zijn profeten als W.F. Hermans, beweren in den treure: waarover men niet kan spreken
daarover moet men zwijgen. Het vreemde is dat het spreken zich bij voorkeur beweegt
op de grens van wat alleen maar verzwegen kan worden. Het éigenlijke spreken gaat
niet over wat wij weten, maar over wat wij niet weten. Daarom durfde ik hier even
spreken, de veel wijzere spreuk van Paulus indachtig ‘non possumus non loqui’. Het
spreken gaat altijd over geheimzinnige dingen, en bij Homerus precies over een gast,
schipbreukeling of bedelaar, die achteraf helemaal géén onbekende is, maar waarover
iedereen blijkbaar alles weet. Alles meent te weten. De gasten aan Alkinoos' tafel
wisten over Odusseus blijkbaar heel wat, nl. alles wat Demodokos over hem vertelde.
Maar pas als hij zelf aan het woord komt, en in de ik-persoon het verhaal van zijn
leven vertelt, kennen zij hem écht. Dan geeft hij een indringend zelfportret, ‘gevleid
natuurlijk’ zoals hij zelf zegt, maar een zelfportret waarin elke levenswijze en ook
wereldwijze mens veel van zichzelf herkent. Op het einde van Odusseus' verhaal valt
het bevrijdende woord: ‘en zij herkenden hem allen.’ Dit is een gróót woord: zij
herkenden in de onbekende de zwerver, de Odusseus die zij zelf, die elke mens in
zijn hart is gebleven. Zo herkenden ook de Emmaüsgangers de vreemdeling die met
hen aan tafel aanzat en het brood brak.
Bij zijn vertrek richtte Odusseus zich tot Alkinoos met de ontroerde en ontroerende
woorden: ‘en u, Alkinoos, mogen de goden u zegenen met al hun gaven.’ Deze wens
van Odusseus zou ik willen omkeren, om hem als een vriendelijke boemerang op
zijn eigen hoofd te zien terugkeren, ‘en u, Odusseus, mogen de goden u zegenen met
al hun gaven.’
Bernard Kemp
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Tekst 1
Ik ken een man die aan een ontzettend slim verhaaltje begonnen was. Op zekere dag
zaten ze elkaar aan te kijken.
- Ik heb geen zin om te eindigen, zei het pientere verhaal.
- Wees wijzer, zei de man.
- Als ik eindig, ben ik áf. Je lezers lezen me uit.
Het verhaal zette fluks wat van zijn woorden dooreen.
- Ik krijg je wel, grinnikte de man.
Hij tekende een cirkel rondom de tekst.
- Een toverkring. Ontsnappen kan je niet.
- Een heel gewone cirkel, lachte het verhaal. Of een ballon? Even kijken. Een
ballon, ja.
Het verhaal kwam bliksemsnel op de vele letterbeentjes recht. Het ritselde uiteen,
en wég.
De man zat onthutst te staren naar een wit blad waarop nog enkel een ballon
getekend stond.
Hij opende een raam.
Bedroefd zag hij hem de avond in zeilen.
Luc ter Elst

Tekst 2
Ik kijk in de morgenspiegel. Mijn vader verschijnt. Opa ook en opoe ja. De
voorvaderen die talloos zijn of duizenden dan toch, steeds groter, schuingerijd, mijn
drom verwekkers. Tot aan de chaos en het niet.
- Zovelen waren nodig voor deze éne hier, denk ik gevleid.
- Jullie! roep ik. Wijs naar hen.
Een kou plots in mijn rug. Die mannen achter me. Ze wijzen door me heen. Langs
mijn hand naar de spiegel waarin niet ik sta maar mijn vierjarige zoon.
Zijn stemmetje is nog niet helemaal wakker. Ik strijk door mijn dunnend haar.
- Ik ben misschien zo oud als jij, zegt het kind. Maar later, vader.
Later, zegt mijn zoon.
Luc ter Elst

Franz Hellens
Alsof hij een voorgevoel had van het naderend einde, keerde Franz Hellens, die sedert
lang in de buurt van Parijs als een kluizenaar geleefd had, enkele maanden voor zijn
dood naar ons land terug.
De vreselijke ziekte die zijn vrouw bedreigde martelde hem. En toen zij overleed,
weigerde hij gehuldigd te worden op zijn negentigste verjaardag. Men heeft eens
beweerd ‘qu'il était un mystique sans Dieu’. Ik hoorde hem eens zeggen dat de dood
niet het einde betekent. Hij heeft zijn vrouw slechts enkele, al te korte maanden
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overleefd. Op donderdag 20 januari nam hij voorgoed afscheid van ons. In september
was hij negentig geworden. Naar aanleiding daarvan had mijn vriend Raphaël De
Smedt, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek Albert I, een huldeboek samengesteld,
waarin ik de volgende herinnering opriep:

Franz Hellens negentig
‘In het werk van Franz Hellens heb
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ik steeds de mysterieuze sfeer bewonderd, die zelfs aan de bitterheid en het verdriet,
die vaak de ondergrond van zijn poëzie en zijn verhalen vormen, een bijna religieuze
glans verlenen. In zijn uitbeelding van de meest gewone realiteit speelt immers de
verbeelding een belangrijke rol: een verbeelding die haar wortels heeft in de
algemeenmenselijke, soms erotisch gesublimeerde ervaringen van de, nu en dan
ietwat bitter en zwart, maar altijd liefdevol getekende personages.
Ik heb Franz Hellens slechts eenmaal ontmoet: dat was in 1962, in de als een klein
museum ingerichte woning van zijn vriend Leirens te Elsene. Hellens had toen pas
zijn tachtigste verjaardag gevierd, maar hij zag er nog uit als een zestiger. Ik zei hem
dat hij flink op weg was om, zoals Stijn Streuvels, die toen negentig werd, de taaiheid
te bewijzen van het Vlaamse ras.
Hij woonde toen reeds te La Celle-St-Cloud, maar keerde nog geregeld naar ons
land terug. De liefde voor de geboortegrond liet hem niet los. Het was duidelijk dat
de genegenheid die hij hier vond hem ontroerde. Ook voor de Nederlandse literatuur
had hij belangstelling. Hij sprak mij over Greshoff, Du Perron, Slauerhoff, Gijsen,
Lissens, Westerlinck, e.a.
Ik zei hem dat zijn geslachtsnaam van Ermengem mij steeds de indruk gaf dat zijn
voorouders uit een “heim” van “armen” stamden en dat daardoor zijn genegenheid
voor het kind, voor de kleine man en voor de verschoppeling te verklaren was, waarop
hij antwoordde dat hij altijd open had gestaan voor alles wat de wereld beroert en
vooral voor alles wat vernieuwing in de geesten brengt.
Hij betreurde het dat bijna niets van zijn werk in het Nederlands vertaald werd,
ofschoon het in Vlaanderen en Nederland steeds een sympathiek onthaal gevonden
heeft.
Moge zijn werk, nu hij negentig geworden is, ook in Vlaanderen de erkenning
vinden waarop het recht heeft.’
Het huldeboek waarin deze herinnering voorkomt en waaraan meer dan vijftig
auteurs uit elf landen hebben meegewerkt, kwam slechts klaar drie weken voor zijn
dood. Het was wellicht voor Franz Hellens een laatste troost te mogen vaststellen
dat zijn leven rijk en vruchtbaar is geweest.
Pieter G. Buckinx

Een goet visscher ontglipt wel een ael (II)
Anne Gadd aan Gezelle, 24.8.1857: ‘My most Dear Father. I need not nor can I tell
you how surprized (sic) I was at the Contents of your Dear and Paternal Letter. I
was perfectly thunderstruck at George Williams Conduct, I beg you will insist on
his giving (up) such a vicious and truly disgusting Habit...’.
Nee, misgeraden. De jongen had gerookt.
David Coleman aan Gezelle, 3.8.1861: ‘I suppose dear Sir you have heard of
Queen Victoria's conversion, which I firmly hope, with the aid of our English priests
and some pious Missionaries, will
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be followed by the return of the whole English nation into the bosom of her ancient
faith.’
Immers (Victor Lanssen aan Gezelle, 24.2.1861): ‘... 'k zal zeggen dat eenen
Engelsman zoo veel bekeerd is als honderd wilden’.
En, na Engeland: ‘...vergeten wij in onze gebeden niet onze arme broeders de
ongelukkige Amerikaanse wilden. Ongelukkiglijk hoeveel en sterven er niet zonder
doopsel en vallen in de klauwen van onzen helschen vijand. Laet ons God bidden
opdat hij ze zoveel mogelijk in leven laette tot dat ik ze kan tegen mijn herte drukken
en bekeeren.’ (Isidoor Fraeys aan Gezelle, 26.11.1861).
Maar de duivel was niet alleen in Amerika: H. Blancke aan Gezelle, 29.9.1961:
‘...ik en doe haest niet als zuchtende bidden, want de jongheid heeft het al tegen hem
den duivel de wereld en voornamentlijk 't vleesch’.
E. van Oye aan Gezelle, 15.12.1861: ‘...dan is de kerke vol van jonge meisjes,
zuivere onbevlekte bloemen die eindigen met een lofzang aan Maria! O mijn
dierbaarste vader! der waren der wel vijftig! en zie, in vijf, zes, tien jaren van hier hoe vele zullen der blijven? ... Eilaas, in 't slechte, bedorven Leuven, van die vijftig,
ten minste den helft toekomende meisjes van 't verderf! ... besmettende, verleidende,
ongelukkige griselten!!...’ En in West-Vlaanderen: Ch. De Backer aan Gezelle,
17.4.1861: ‘In Harelbeke is er geen wetenschap nov godvruchtigheid schier te vinden...
drinken zie daar hun bezigheid, niet anders, niet anders!’
Gelukkig is er het Davidsfonds: ‘onder de leden van het Davidsfonds zijn toch
vele echt christene zielen die betere spijs dan romans verlangen’ (anoniem). En ten
slotte zijn er ook nog de dienstboden: ‘... (celle que vous venez) de m'envoyer me
parait avoir toutes les qualités requises hormis celle de bien parler le français’
(anoniem).
Chr. D'haen

Aforismen
-

Waarom plaatst men geen grafsteen op onze rivieren?
Men moet de kerk in het midden laten, maar wat men er allemaal omheen bouwt!
De wereld is eigenlijk maar verdeeld in land en water.
Papier is verduldig, maar waarom is de pen zo ongeduldig?
Men troost zichzelf met het verdriet van anderen.
Wie huwt moet korte tenen hebben.
Men is nooit te oud om jong te blijven.
Je vrienden peuzel je langzamer op dan je vijanden.
Heldhaftigheid is gebrek aan organisatie.
Een droom is ook een werkelijkheid.
Het is eerlijker aan een aap een banaan te geven dan hem aan te kleden.
We pijnigen onze hersenen omdat we onze ogen sluiten.
Je hebt nog niets verloren zolang de anderen het niet merken.
Wanneer uw vriend een bultenaar is, moet u zich bukken.
Wanneer je je kalmte verliest, blijf dan kalm.
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Boekbesprekingen
Vrouw in Rusland
De progressieve vrouw in de Russische literatuur (Desclée de Brouwer, 1970),
geschreven door dr. Carolina De Maegd-Soëp, bedoelt een bijdrage te leveren ‘tot
de kennis van de Russische samenleving in de jaren 1855-1866’. Het onderzoek
wordt uitgevoerd op basis van de literatuur in de ruimste betekenis van het woord.
Naast belletristen als Ostrovski, Gontsjarov en Toergenjev oefenden immers ook
vooraanstaande publicisten als Tsjernysjevski, Dobroljoebov, Pisarev en Sleptsov
een grote invloed uit op wat zich als nieuw probleem in de Russische maatschappij
deed gevoelen: het emancipatieproces van de vrouw die zelfbewust wordt, tot een
kritische denkwijze doorstoot en zich langzaam begint los te maken uit de kluisters
van een eeuwenoude patriarchale samenleving, door te streven naar een geestelijke
en materiële onafhankelijkheid.
De schrijfster van De vrouw in het werk van Tsjechov hecht in dit verband enorm
veel belang aan de figuren Olga uit Gontsjarovs Oblomov (1859), Elena uit
Toergenjevs Aan de vooravond (1860) en vooral aan Vera uit Tsjernysjevski's Wat
te doen (1863). Deze karakters worden grondig geanalyseerd, hun weerslag op de
maatschappij en de wisselwerking tussen fictief personage en reëel prototype treffend
in het licht gesteld.
Weinig sympathie brengt de auteur op voor Tolstoj, die te bijbels-conservatief is,
en voor Dostojevski, wiens vrouwenfiguren in hun (meestal fatale) liefde niet genoeg
die maatschappelijke relevantie vertonen die hen naar een ‘beter, inhoudsvol en actief
bestaan’ had moeten leiden. Carolina De Maegd-Soëp zit hier als het ware gevangen
in haar marxistisch aandoend evaluatiesysteem, waarin progressiviteit gelijk staat
met een effectiever engagement in de tijdelijke samenleving. Ze besteedt te weinig
aandacht aan Dostojevski's ‘vernederden en vertrapten’ die door en in hun lijden
toch veelal die geestelijke waarden bereiken die eeuwig zijn en waaraan de
metafysisch onvoldane Olga uit Oblomov geen deel heeft.
De progressieve vrouw in de Russische literatuur is niet bestemd voor een ruim
publiek, maar is ter wille van het grote aanbod van feitenkennis wel degelijk verrijkend
voor specialisten. Bovendien, als markant voorbeeld van een sociologische
literatuurbenadering getuigt deze studie er tevens van, dat een wetenschappelijk
literair onderzoek niet enkel om de literatuur zelf moet gebeuren. Alleen dit resultaat
is reeds heel wat!
Emiel Wouters
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Een farce van Roger van de Velde
Tabula rasa (grote Marnixpocket 58, 136 blz.), geschreven in februari-maart 1970,
is waarschijnlijk de laatste tekst die wij nog postuum van Roger van de Velde mogen
verwachten. Hij gaf dit verhaal als ondertitel ‘Een Farce’ en droeg hem op aan ‘de
jonge Turken’. Men heeft van bij het begin in verband met de typische stijl en toon
van Van de Velde de naam Elsschot vernoemd. Ik meen dat het niet ongepast is, dit
nog eens te doen naar aanleiding van de korte roman Tabula rasa, die een soort
kruising is van Kaas en Lijmen. De keuze van het romantische, kleinburgerlijke
ik-personage als hoofdpersoon, de situering van het gebeuren in de alledaagse grauwe
omgeving van een burgermannetje (een jonge Antwerpse kapper), de geluksdroom
die door de dweperige onhandigheid van de idealistische dromer te pletter valt en
een (financiële) catastrofe dreigt te veroorzaken, de bitterzoete verzoening op het
einde met de kleinigheden en ongemakken van de grauwe alledag, de verhaalstructuur
in drie fasen, uitgaand van doffe kleinburgerlijkheid, opklimmend naar een heerlijke
literaire kaasdroom en plots afgeknakt door te veel praktische bezwaren, evenals de
ironische en sarcastische toon - het zijn ingrediënten die mij aan het Kaas-recept
doen denken. Zoals het ronselen van abonnees voor het literaire jongerentijdschrift
‘Tabula rasa’ mij Lijmen te binnen riep. (Ik mag niet overdrijven, maar nog dit: er
is ook nog een ‘been’ in Tabula rasa....) Ik zal deze analogieën niet op de spits
drijven. Roger van de Velde heeft er niet veel bij te winnen, vergeleken te worden
met Willem Elsschot. Maar de gelijkenis was m.i. te frappant om ze niet te vermelden.
Daarmee heb ik de grondtoon van dit boekje wel al aangegeven. Als ik nóg een
(hopelijk niet scheeflopende) parallel mag trekken, zou ik zeggen dat het boekje
begint in de trant van Marnix Gijsen: een ik-persoon vertelt honderduit, maar spits
en geestig, met ironische understatements en met een mengsel van agressiviteit en
zelfbeklag, zelfs met citaten uit de klassieken, over zichzelf en over zijn fletse
omgeving vol burgermannetjes die intellectueel niet van zijn kaliber zijn. De
overtrokken ironie waarschuwt de lezer meteen dat hij met een (weldra) groteske
farce te maken heeft. De grauwe alledag die bij nader toezien niet zo rimpelloos
blijkt te zijn, is het uitverkoren terrein van Roger van de Velde. Zijn werk staat in
het teken van deze paradox: hij heeft de alledaagsheid gedemystifieerd, in deze zin
dat de alledag niet grauw is, maar vol zit met verrassende vreugden of irriterende
kwalen, of (in dit geval) doorspekt kan zijn met stoutmoedige dromen. Zijn terrein
is dat tussengebied tussen kleinburgerlijk realisme en romantische geluksdroom (iets
typisch Elsschots, als het nog even mag). Na vele evenwichtsoefeningen die wij
konden meemaken in dat tussengebied waar voor de burgerman een bescheiden geluk
te rapen valt, rekent Van de Velde nu met de (schrijvers-)droom van het
burgermannetje af in de toonaard van de farce. Een satirische farce zoals W. Ruyslinck
er ook - na zijn evenwichtsoefeningen - onlangs heeft geschreven, zij het met meer
omhaal van woorden en met veel meer grimmige
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ernst. Bij Van de Velde, die zich weinig illusies moet gemaakt hebben, krijg je de
indruk dat het allemaal niet zo heet gegeten wordt als het wordt opgediend, dat een
ongeluk onschadelijk gemaakt kan worden als je er eens smakelijk mee lacht en dat
het geluk behoort aan de reine dwazen die weten dat zij de klappen krijgen die zij
verdienen (en ze dan ook zonder letsels kunnen verwerken). Tabula rasa is maar de
titel van een jongerentijdschriftje dat geen gensters sloeg noch brokken maakte. Voor
een andere tabula rasa moet de lezer beslist niet beducht zijn. Enkele venijnige
steekjes buiten beschouwing gelaten (artikel 383 van het Belgisch Strafwetboek!),
speelt Van de Velde helemaal niet de maatschappijkritische zedenmeester. In een
boekje als dit trekt hij zich in de gevaarloze zone van de neutraliserende farce terug.
Het waait allemaal wel over, daarna zien we wel weer. Maak de illusie onschadelijk
als farce, neutraliseer het krampje, het droompje - dat lijkt mij de hoofdtoon van dit
entertainment (het laatste?).
Het voorwerp van de farce is de schrijversdroom van een 24-jarige kapperszoon
die naar vaders wens officier had moeten worden, maar na zijn avontuur met het
tijdschrift ‘Tabula rasa’ toch maar in het kapperssalon van vader zal terechtkomen.
Na de inleidende milieu-typering, waarin Van de Velde op z'n best is - ik denk aan
de fijne typering van de ‘ziel’ van een kapperssalon -, verzeilt de ik-figuur in het
middendeel van de roman via een van vaders klanten (een soort Mijnheer Van
Schoonbeke, tevens ‘de schuld van alles’) in de kringen van jonge literaire Turken.
Ze hebben een tijdschrift ‘Kreet’, zo helemaal in de stijl van de boze jongeheren die
Hubert Lampo ‘prolurken’ pleegt te noemen. Het tijdschrift is ‘de exponent van een
levenshouding, meer een kwestie van mentaliteit dan van richting’ (blz. 54). De
onhandige dromer uit het kapperssalon, die al liefdesversjes schreef voor zijn
doodburgerlijke vrouw Mathilde, gaat met hen scheep. Met de beste bedoelingen
schrijft hij een eerlijk gedichtje over de mensonterende ellende van de Biafranen,
maar had in de verste verte niet gedacht ‘aan de algemene maatschappelijke
impotentie, noch aan het vermolmd estheticisme van de vorige generaties’ (blz. 55),
zoals zijn boze broeders het van hem eisen. - In het voorbijgaan wil ik erop wijzen
dat deze schadeloze onschuld van de jonge dichter, die niets heeft van de
revolutionaire ruitentikker, zo goed past in de algemene toon van de farce, en
bovendien best deel kan uitmaken van een in een lachspiegel geschetst zelfportret
van Roger van de Velde. Dat neutraliseren van de illusie, ook van de revolutionaire
droom (in maatschappelijk zowel als in literair opzicht) zou ik als iets zeer
karakteristieks voor hem beschouwen. Het zit in de kern van zijn kleinburgerlijk
realisme, zeker in dit boek. - Wanneer het tijdschrift omgedoopt wordt tot ‘Tabula
rasa’ met de ik-figuur als verantwoordelijke uitgever, komt er een wending in zijn
leventje: nu wordt het serieus. De jonge schrijver (!) meent dat hij mee op kan gaan
in het anarchistische gedoe van zijn gezellen. De literatuur haalde zijn beate
gemoedsrust uit haar evenwicht! De opstandige droom - geen kaas-, maar een
schrijversdroom - komt zijn evenwicht zelfs brutaal verstoren. De kapperszoon gaat
boven zijn middelmaat

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

311
uitgroeien, het woord van Clemenceau indachtig dat wie op zijn twintig jaar geen
anarchist geweest is, een beklagenswaardig man is. Maar onheil beloert wie boven
zijn maat gaat. ‘Tabula rasa’, de verwezenlijking van de schrijversdroom, blijkt
algauw een pornografisch vodje papier te zijn, en de verantwoordelijke uitgever uitgerekend hij, natuurlijk - krijgt het aan de stok met artikel 383! De schrijversdroom
wordt bijna een catastrofe. De anarchistische schrijver blaast in zeven haasten stoom
af en is dolblij dat hij in de beveiligende thuishaven van het kapperssalon een onderdak
vindt. Denkend aan het laatste hoofdstukje van Kaas (‘Thuis wordt nooit meer over
kaas gesproken’ en ‘Brave, beste kinderen. Lieve, lieve vrouw’), citeer ik het slot
van Tabula rasa: ‘Die avond stond ik, zonder geestdrift en zonder spijt, weer kapper
uit één stuk te wezen. De cliënten met hun vierkante koppen, mijn vader met zijn
houten been, mijn moeder met haar trouwe ogen, Mathilde met haar bloeiend lijf en
William in zijn wieg, zij mochten voortaan onvoorwaardelijk op mijn kleinburgerlijke
toewijding rekenen. De literatuur, die bekoorlijke maar onbetrouwbare hoer, had mij
gelukkig niet klein gekregen.’
In die toonaard van bescheiden berusting wordt het teloorgaan van de droom
voorzichtig opgevangen, zonder dat er stukken gemaakt worden of letsels
achterblijven. Het burgermannetje heeft altijd geweten dat het verkieslijker is ‘de
realiteit zo behoedzaam mogelijk te verzoenen met het ideaal’ (blz. 94), dan onbesuisd
een droom na te jagen die niet naar zijn kleinburgerlijke maat geknipt is. Het avontuur
met ‘Tabula rasa’ was nog eens een goede les: de schrijvende kapper behoort, zoals
Frans Laarmans, tot ‘het uitstervend ras van de idealisten’ (blz. 122) en in zijn beste
ogenblikken tilt zijn droom hem boven zichzelf uit en wil hij de massa's met de pen
wakker gaan schudden, maar... er zijn zoveel strafwetboeken en praktische bezwaren
dat een reine dwaas als hij het best opnieuw in de rij gaat lopen waar hij zijn
bescheiden tevredenheid kan vinden en beveiligen. De droom (niet een commerciële
of sociale maar een literaire wensdroom) wordt behoedzaam doorgeprikt en zoetjes
neergelegd op de veilige bodem van de kleinburgerlijke vaste waarden. En tot afscheid
groet de reine dwaas dankbaar zijn brave, beste William en zijn lieve, lieve vrouw.
Marcel Janssens

Verrukking en beklemming
De uitgever van Hendrik de Vries' jongste poëziepublikatie, Goyescos (Amsterdam,
De Arbeiderspers, 1971), is daar wel heel opgetogen mee. Hij heeft het over ‘uitermate
lovende commentaren’, citeert een zekere J. van Doorne, die de cyclus vindt behoren
tot ‘het schoonste dat in de laatste eeuw in het Nederlands is geschreven’, en W.
Wilmink, die De Vries ‘onze belangrijkste levende dichter’ noemt. Voor mij niet
gelaten. Overigens wil ik deze heren gelijk geven door te erkennen dat De Vries
enkele gedichten heeft geschreven die tot het sterkste behoren van onze vooroorlogse
literatuur. Toch vind ik, dat hij deze keer de bal mis geslagen heeft, en zulks ondanks
de grote taal-
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vaardigheid, het gedegen vakmanschap en de onbetwistbare bezieling waarvan deze
cyclus Goyescos getuigt. De Goyescos zijn gedichten, geïnspireerd op de schilderijen
van Goya. Zij zijn opgevat als een ‘zelfstandige vertolking van Goya's demonie en
daarmee van España negra. Tevens: van die innige onverklaarbare vreugde, die
verwant is aan het wildsombere. Verrukking en beklemming, verenigd als in een
cycloon.’ Of om het in verzen te zeggen:
‘Dit werk, antiek-modern,
Aan Goya toegewijd,
Is twintigst-eeuws van kern
Maar klinkt naar Goya's tijd.
Paart Goya's kunstpenseel
De waanzin aan 't verstand
In scherpdoorwrocht geheel,
En bleef zijn trant verwant
Aan 't Spaanse schouwtafreel:
Gevecht als licht gespeel-’ (blz. 4)

Neen, dit is geen pastiche, maar jammerlijke ernst. Een fragment, dat door zijn vorm
zijn bedoeling niet tegenspreekt. Het gaat uit van de misvatting dat de vorm, de
verwoording, de ‘kern’ niet essentieel beroert. Hier leeft de illusie dat het mogelijk
zou zijn iets ‘twintigst-eeuws’ (wat een contradictie al, in dat ene woord) te scheppen,
met ‘Goya's kunstpenseel’. Of misschien is het geen illusie. Immers, de 20ste eeuw
begon al in het jaar 1900. En daar hoort dit dichtwerk wel ongeveer thuis. Het is een
anachronistisch geval, een miraculeuze laatgeboorte, die in het jaar 1971 een
belangrijke bijdrage levert tot de poëzie van ettelijke decennia daarvoor. Enkel als
men bereid is zo'n combinatie te aanvaarden kan men hier van een meesterlijke
gedichtencyclus spreken.
Het dichten naar aanleiding van schilderwerk uit vroegere eeuwen is nochtans niet
per se a-modern. Ik denk bijv. aan de Bosch- en Brueghelgedichten van Dirk
Christiaens. Maar daar gebeurt het schrijven in een heel ander idioom en vanuit een
heel andere instelling.
Christiaens betrekt Bosch op onze tijd en onze situatie, door hem te schrijven in
een dichterlijk idioom dat van deze tijd is. Zonder daarom de geest van Bosch te
verraden (hoewel ook zijn procédé deficiënt is). De Vries gaat omgekeerd tewerk.
Hij verplaatst zich met hebben en houden, met denk- en gevoelswereld, en vooral
met zijn taalgebruik, in een sfeer, die de oorspronkelijke Goya zo dicht mogelijk
benadert.
‘(Zijn) stijl die geesten bant
heeft mede part en deel
aan Goya's raadslig land.’ (4)

Het gevolg van die werkwijze is, dat de gedichten (voor mij althans) grotendeels
terugvallen op de charme van het exotische, de fascinatie van het demonische en
onthutsende, maar dan in een ver verleden, in een gebied dat mij persoonlijk niet
raakt. Dat mij hoogstens van op afstand kan boeien. Soms amuseren. Dat wil niet
zeggen, dat ik geen oor of oog zou hebben voor hun werkelijk meesterlijke
taalschoonheid, voor enkele fragmenten zelfs die het ook nu nog doen, daar waar de
grote dichterlijke zeggingskracht alle bezwaren overwint. Het wil enkel zeggen dat
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de bundel als geheel een vergissing is. Des te spijtiger, precies door zijn onbetwistbare
kwaliteiten. Alleen, hij kan niet meer profiteren van de piëteit die wij tegenover
andere poëzie aan de dag plegen te leggen, wanneer die aan ons tijdsklimaat vreemd
is geworden.
Hugo Brems
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Verschaeviana
Ongeveer gelijktijdig met het tijdschrift Gezelliana, dat een aanvulling is op de sinds
1963 verschijnende Gezellekroniek, verscheen het eerste nummer van een ander
nieuw tijdschrift, Verschaeviana. Dat is eigenlijk niet verwonderlijk: zoals er typische
Gezellianen bestaan, met name in West-Vlaanderen, zo bestaan er echte
Verschaevianen, eveneens hoofdzakelijk in dezelfde provincie. Verriest en Rodenbach
zijn dan gauw meegenomen, zodat de bestudering van de Westvlaamse lignée
Gezelle-Verriest-Rodenbach-Verschaeve nu wel gegarandeerd is.
Er zijn echter ook verschillen. Het Gezellegenootschap, dat de Gezellekroniek
uitgeeft, heeft weliswaar een relatief aanzienlijk aantal Westvlamingen onder zijn
leden, maar het is een Antwerps initiatief, en de Kroniek verschijnt te Kapellen bij
Antwerpen. De Gezelliana zijn eveneens een Antwerps initiatief, nl. van het
Gezellecentrum dat prof. R.F. Lissens bij de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
heeft opgericht, en de uitgever ervan is evengoed de Nederlandse Boekhandel te
Kapellen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de Gezelliana het minst bindingen
vertonen met de hero-worship van de ‘echte’ Gezellianen; komen deze in de
Gezellekroniek nog wel aan hun trekken, de Gezelliana zijn een uitgesproken ‘geleerd’
tijdschrift, in de lijn van de oude tekstfilologie (oud wil zeggen: sinds lang bestaand).
Andere groten-van-ons-volk met een eigen tijdschrift zijn er bij mijn weten niet.
De Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap zijn mèt het clubje
sinds lang ter ziele. Er bestaat een Paul van Ostaijen-Genootschap, maar zonder eigen
periodiek, hoewel daar in de huidige conjunctuur misschien wel plaats voor zou zijn.
Maar er bestaan nu wèl Verschaeviana, waarvan verschenen is het Eerste Deel,
aflevering 1, uitgegeven door het Jozef Lootensfonds v.z.w. te Assebroek in 1970.
De prijs voor de 143 bladzijden bedraagt 150 fr.; hoofdredacteur is Jaak L. de Meester,
lector Nederlands aan de universiteit te Freiburg i.B.
Na een Ten Geleide van dom Eligius Dekkers, die als doel van het nieuwe
Verschaeve-tijdschrift ‘het kritisch verzamelen en verwerken van alle dokumenten
en gegevens die nog op te sporen zijn’ noemt, volgt een Woord Vooraf door de
hoofdredacteur, die aankondigt dat een volledig ‘deel’ van de Verschaeviana circa
400 bladzijden zal tellen en dat de redactie ernaar streeft ‘zich op een zuiver
wetenschappelijk standpunt te stellen en slechts wetenschappelijk verantwoorde
afleveringen in het licht te geven.’ Die nagestreefde wetenschappelijkheid moet o.m.
resulteren uit een alzijdige bestudering van ‘de ware grootheid van Verschaeve’ als
letterkundige, wijsgerig en religieus denker, kunstbeschouwer en nationalist, kortom
‘de ene en de hele Verschaeve’. Met het oog hierop zullen de Verschaeviana bestaan
uit niet minder dan 11 rubrieken, te weten Inedita, Critica (in het vooruitzicht van
een definitieve, wetenschappelijke kritische uitgave), Vertalingen (vooral in het
Duits), Archivalia, Verhandelingen, Notities, Herdrukken (van bijna onbekende of
moeilijk te consulteren artikels over Verschaeve), Bibliographica, Boekbesprekingen,
Kro-
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niek en ten slotte Varia.
De eerste aflevering wordt met de rubriek Varia geopend, nl. met in memoriams
van drie overleden stichtende leden van het Jozef Lootensfonds (opgericht in 1960),
te weten Dirk Vansina (door Frans Mertens), pater R.V. vanden Bussche o.p. (door
pater A.R. van de Walle) en Maria Lootens (door André Demedts).
Op de rubriek Varia volgt (ditmaal) de rubriek Verhandelingen, die bestaat uit een
Duits opstel ‘Verschaeves Erbschaft’ door Albert Mirgeler en het eerste deel van
een uitvoerige studie over ‘Het drama van Cyriel Verschaeve en Robrecht de Smet’
door Romain Vanlandschoot. In de rubriek Inedita wordt begonnen met de publikatie
van ‘Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootens’ (door J.L. de Meester en Martha
J. van de Walle), en ten slotte wordt de rubriek Bibliographica gevuld met de
‘Verschaevebibliografie 1949-1969’ van de hand van de hoofdredacteur.
De Verschaeviana hebben een ambitieus programma opgevat. Als we aan de
voorafgaande opsomming van de inhoud nog toevoegen dat het tijdschrift typografisch
zeer verzorgd is, dan zal het duidelijk zijn dat hier een tribune is geschapen die
inderdaad voor de wetenschappelijke bestudering van de omstreden figuur die
Verschaeve was en is, dienstig gemaakt kan worden. Het zal moeten blijken in hoever
de samenstellers erin zullen slagen de éne en de hele Verschaeve hier naar voren te
brengen, de politicus van een toch wel verregaande naïviteit (zo lijkt het toch) even
goed als de literator en waarom niet (in de opsomming van de onderzoeksobjecten
is er geen spoor van) de zielzorger (was het - after all - niet zijn ‘job’?). In dit opzicht
mag het wellicht jammer en in elk geval ontactisch genoemd worden dat Verschaeve
in de éérste bladzijden van dit éérste nummer alvast ‘een van de groten van ons volk’
(p. 9), Vlaanderens ‘ziener’ (p. 24), ‘eine machtvolle Persönlichkeit, in der sich
zwischen den beiden Weltkriegen Flandern repräsentiert sah’ (p. 44) en ‘die mythische
Gestalt des flämischen Aufbruchs’ (p. 53) genoemd wordt, uitlatingen die ten dele
historisch onjuist zijn (die van p. 44 bijv.: ein Teil Flanderns zou te verdedigen
geweest zijn), en in elk geval grootspraak. Daartegenover staat de uitstekende studie
van Vanlandschoot over de verhouding Verschaeve-De Smet, waarin alleen naar
feiten en verklaring van feiten wordt gezocht, en de editie van de brieven, die alsvast
de vergeten componist Ernest Brengier weer eens te voorschijn haalt. Vanzelfsprekend
is ook de Verschaevebibliografie een nuttig werkinstrument.
Geschiedenis is niet de wetenschap van wat wij graag hadden dat geweest zou
zijn, maar wel de wetenschap van wat geweest is. Het is te hopen dat de volgende
nummers van de Verschaeviana dit inzicht ten volle tot verwezenlijking zullen
brengen.
Ludo Simons

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

315

Tijdschriftenrevue
Nieuw Vlaams tijdschrift
24ste jrg., nr. 10, dec. 1971.
Daniel van Ryssel blijft met zijn gedichtencyclus ‘Fijn dat de school heropent’ zowaar
nog onder zijn gewone peil. Ook Erik van Ruysbeek scheert geen hoge toppen. Wel
is zijn poëzie hier versoberd, maar dan spijtig genoeg in de zin van een gedachtelijke
abstrahering. Enkel een vers van Hugo de Vos is tamelijk beloftevol. Heel goed
daarentegen zijn ‘Vier schuchtere schreden op weg naar een verhaal’, prozaschetsen
van Tymen Trolsky. ‘Het huis’ is een typisch getormenteerd verhaal van Frans
Depeuter en Laurent Veydt slaat helemaal door met ‘Ik zal niet sterven van de kanker’.
Weer bijzonder intelligent is een postuum essay van Dirk de Witte, ‘Het land der
blinden’, waarin hij Hugo Claus' romans op interne tegenstrijdigheden, slordigheden
en structuurfouten onderzoekt. Michel Bartosik besluit zijn studie over ‘De ruimte
in de poëzie van Hans Lodeizen’.

Maatstaf
19de jrg., nr. 9, jan. 1972.
Een nummer over Paul Léautaud. Matth. Kockelkoren schrijft over ‘Subjectiviteit
als norm in de kritiek van Léautaud’. Daarnaast vertaalde teksten van Léautaud zelf,
nl. enkele fragmenten uit zijn ‘Journal littéraire’ en een aantal aforismen. Buiten dat
kader vallen twee uitgebreide essays i.v.m. een sociologische literatuurbenadering:
Bert Brouwers over ‘Georg Lukács en de literatuursociologie’ en een tweede deel
van D.W. Fokkema's opstel: ‘Verschillende vormen van engagement; de Chinese
literatuur van de jaren dertig’.

Morgen
5de jrg., nr. 28-29-30.
Vanaf de 6de jrg. verschijnt het blad nog slechts driemaandelijks. Twee gedichten
van twee prijswinnaars; twee goede stukken: de prijs van de Vlaamse poëziedagen
1971 van Wilfried Adams en de Baziel de Craeneprijs 1971 van Jan Algoet. Verder
drie kortverhalen, alle drie nogal bevreemdend, soms baldadig, maar alleszins met
grote kracht geschreven. De auteurs zijn Fred de Swert, Frans Depeuter en Thomas
Triphon. Hedwig Speliers publiceert een antwoord aan Lionel Deflo n.a.v. diens
onbekookte reactie op de bijdrage van Speliers aan het ‘neo-experimentelen’-nummer
van Morgen. Hij belijdt zijn fouten maar windt zich al schrijvende zo op, dat hij ten
slotte opnieuw in zijn oude fout hervalt.
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Yang
8ste jrg., nr. 40, jan. 1972.
Johnnie Verstraete publiceert ook hier een fragment uit zijn roman ‘Bessac of de
wilde historiën van een progressist’, merkwaardig proza, cynisch, parodiërend, luchtig
en morbied tegelijk. Vreselijk zijn gedichten van Louisa Balemans. Beter is een vers
van Jan Vanriet, maar even onbenullig een prozaatje van Carlos De Vrieze: ‘Tweede
doopsel’. Het interessantst in deze aflevering, hoewel nog erg oppervlakkig, zijn
enkele informatieve stukken, zoals de geïllustreerde voorstelling van
constructivistische sculpturen van Piet Bekaert, een interview met componist Lucien
Goethals en daarbij aansluitend een opstel van dezelfde Goethals over ‘Elektronische
media in de muziek’. Verder een interview met Jan Vanriet en enkele bedenkingen
van Vanriet over de opkomst van het nieuw-realisme in Vlaanderen met vooral enige
feitelijk-historische informatie. Jules Welling stelt Nobelprijswinnaar Pablo Neruda
voor en Julien Vangansbeke kletst in zijn ‘Kroniek der keerzijde’ over een
merkwaardige jeugdvriend, gehuwde priesters, zijn melkboer, de verkiezingen, biljart,
Marcel van Maele, Bert Brouwers, e.a.

Restant
1ste jrg., nr. 6, nov.-dec. 1971.
Een kleiner formaat en offset-druk. In een inleidend redactioneel artikel wordt gesteld
dat Restant een blad wil blijven voor jongeren, ‘een alternatief van de grote bloedloze,
ontoegankelijke tijdschriften’. Jan Uyttendaele analyseert op
transformationeel-generatieve basis een gedicht van Wilfried Adams. Heel wat
gedichten, meest in een wat versoberde neo-experimentele stijl. Het beste vind ik in
dit kader de verzen van Mark Braet, Hedwig Speliers en Herwig Verleyen. Toch
blijkt eens te meer dat de grootste levenskracht in het experimentele genre opgebruikt
is: wat blijft zijn over het algemeen erg vermoeide en vermoeiende beeldconstructies
en hermetismen. Als proza een nogal zeurderig soort therapeutisch verhaal van Eriek
Verpaele, dat enkel in zijn slotfragment werkelijk betekenis krijgt. Ten slotte een
recensie door Jean-Marie Maes van Bert Brouwers' ‘Literatuursociologie’ en de
polemiek van Hedwig Speliers met (tegen) Lionel Deflo, die we ook al in ‘Morgen’
signaleerden.

Vlaanderen
20ste jrg., nr. 122, nov. 1971.
Gerrit Borgers stelde een Paul van Ostaijen-nummers samen. Na een interessante
inleiding door de samensteller, waarin vooral de klemtoon gelegd wordt op de invloed
van Van Ostaijen op de Nederlandse literatuur sinds 1950, volgen foto's, documenten,
teksten en bijdragen van en over Van Ostaijens werk. E.H. Beekman brengt een
diepgaande karakteristiek van de grotesken, die hij zowel confronteert met de
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oorsprong van het genre en de hedendaagse verschijningsvormen ervan als met de
filosofische en literaire principes, die eraan ten grondslag liggen: zeer ad rem. Paul
de Vree (‘Paul van Ostaijens Ars poëtica’) en R. Schmidt Supprian (‘Van Ostaijens
plaats in het Westeuropese literaire expressionisme’) brengen (soms overbodige)
aanvullingen bij Hadermanns stu-
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die, ‘Het vuur in de verte’. J.J. Oversteegen komt tot een inzicht in de kritische
opvattingen door vergelijking van literair- en kunsttheoretische uitlatingen, met de
kritische praktijk van de auteur. Over die kunsttheorie heeft het Phil Mertens, wanneer
zij de houding belicht van Van Ostaijen tegenover het Vlaams constructivisme,
‘hoofdzakelijk gezien doorheen zijn houding tegenover het tijdschrift De Driehoek’.
Ten slotte gaat Gerrit Borgers dieper in op de grote waardering voor de dichter
Gezelle, die Van Ostaijen blijkens een brief aan Du Perron inderdaad hoger stelde
dan bijv. Baudelaire.

De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 3, maart 1972.
Louis Paul Boon wordt dit jaar zestig en is kandidaat voor de Nobelprijs. Naar
aanleiding daarvan wijdt De Vlaamse Gids een aflevering aan hem. Als openingsstuk
een autobiografisch geïnspireerd verhaal, ‘Een feestje’. Herwig Leus en Weverbergh
publiceren een stuk uit hun Boon-boek, nl. een gesprek over de periode van Tijd en
Mens en over het ontstaan van De Kapellekensbaan. Interessant, zowel als bron van
feitelijke, literair-historische gegevens, als om het creatieve proces bij Boon te
begrijpen. Bernard Kemp analyseert uitvoerig ‘3 mensen tussen muren, een roman
in Lino’, en ziet daarin het hele schrijverschap van Boon in wording. Ten slotte tracht
Speliers Boon te herwaarderen als polemicus, door uit enkele stukken in ‘Geniaal....
maar met te korte beentjes’ zgn. inhoudelijke en formele kenmerken van het
polemische genre te zoeken. Goede observaties worden hier wel eens ten onrechte
veralgemeend tot typische eigenschappen van het hele genre.

Ons erfdeel
15de jrg., nr. 1, jan.-febr. 1972.
Van Jacques Hamelink een zeer interessante tekst over zichzelf, zijn schrijverschap,
zijn visie op eigen werk enz. ‘Pieter Daens’ van L.P. Boon wordt tweemaal bekeken.
Vanuit de literaire hoek door drs. G.J. van Bork en vanuit de historische door prof.
dr. Karel van Isacker. Merkwaardig is hoe beiden, door een verschillende optiek,
ook tot uiteenlopende evaluaties komen van bijv. het gekozen vertelstandpunt, dat
van protagonist Pieter Daens. Jan Deloof presenteert de Gezelle-vertaling van
Christine D'haen. Jaak Brouwers stelt in een prachtig geïllustreerd artikel de
fascinerend veelzijdige kunstenaar Octave Landuyt voor. In de weer bijzonder rijke
Kulturele kroniek vermeld ik vrij willekeurig een bespreking van het herontdekte
werk van F.C. Terborgh door C.J.E. Dinaux, van Vlaamse nieuw-realistische dichters
door Willy Spillebeen en de Van Ostaijen-documentatie van Borgers door Jan
Franken.

Varia

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

Open deur, 4de jrg., nr. 1, brengt een gesprek met Bert Decorte over werking en
functie van de ‘Dienst van de Letteren’, met daarnaast een informatief stuk van Willie
Verhegghe over de praktische dienstverlening van die instelling. Clara Hasaert begint
een artikelenreeks over ‘Het Rijk en het theaterleven’, dat ook
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in nr. 2 van deze jaargang wordt voortgezet. Verder in nr. 2 een uitvoerige bijdrage
over het plan om de Cogels-Osylei te Berchem (Antw.) in een verantwoord
urbanisatieproject te doen herleven.
Spektator, 1ste jrg., nr. 4, febr. 1972, brengt o.m. twee artikelen over G. Achterberg.
Het eerste poogt het dichterlijk procédé van Achterberg te achterhalen (T. van der
Geest); het tweede is een interpretatie van ‘Droomlot’ (W.W.F. Voskuilen).
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 117e jaargang
nummer 5 juni 1972
Anton van Wilderode / Romain de Saegher*
1.
Ik zie uw hand waarin de dromen waken
met kleine zenuwen naar al de vingers.
Twee vlechten zich rondom de bruine stengel
van het penseel, twee steunen teder tegen
het glanzende papier dat gij hoort kraken.
De middenvinger hangt, zelfstandig zwevend.
De eerste kleurveeg vlucht over het vlak,
en onherroepelijk, niet uit te wissen.
De blauwe hemel vult zichzelve op,
een rode boot wiegt schielijk aan de steiger
en in de woede van het struikgewas
ontwaakt de mens die gij vandaag gezien hebt.
Gij neemt voorzichtiger uw hand terug
tegen het lichaam, als beschutting zoekend
voor plotselinge kou uit alle hoeken.

*

Kunstschilder te Sint-Amands aan de Schelde bij zijn 65ste jaar
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2.
Gij wandelt door het onweerstaanbaar licht
waarin het water van de Schelde wemelt;
onder de wolken van uw eigen hemel
wordt andermaal Kalvarie opgericht:
de bomen die gij overal hoort waaien
staan vol met kruisen in hun zwart gebint.
En als de dag over de stroom ontsnapt
en neerzinkt in een ledig nest van lissen
gaat gij uw woning binnen zonder haast.
Waarom zoudt gij bedroefd zijn of verbaasd
als gij voor u ziet, dwars doorheen de kamer,
de grote tafel van het Avondmaal?
En als gij voor de onbeschermde ramen
de lichte rook bemerkt die morgen is
en eeuwig leven en verrijzenis?
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3.
Wij lopen door de gang, de kamer, nog een kamer
tot wij bij u zijn, in zeer diepe stoelen.
De fles bloedt klokkend ledig in vier glazen
tussen het witte vlees van open boeken.
De woorden die geen enkel nut meer hebben
blijven als pluimen naar een bodem zoeken.
Gij schikt achter de spiegels van het glas
uw schilderijen haastig en verlegen;
uw wereld komt de onze een eindweegs tegen
maar trekt zich haastig als een golf terug.
Ontwapenend zendt gij uw glimlach uit
en waadt de zee in achter onze rug.
Straks staan wij onder witte sterren buiten;
vanuit de verte wuift gij met de hand
naar de vier kleine vogels op het strand.
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Claude van de Berge / De scheiding
1.
Er zijn gedachten die niet uit onszelf lijken te komen, maar op een zekere plaats onze
komst hebben afgewacht, als een meer waar de eenzaamheid een hoge graad van
volmaaktheid heeft bereikt, en waar vele uren verstrijken voor wij aan de andere
oever een menselijk wezen zien verschijnen. Het water overspoelt met trage en brede
bewegingen de oevers, en trekt zich terug met een hoog en fijn geluid, dat degene
die bij haar is neergezeten, ondergaat als iets dat ver van hem verwijderd aan het
leven ontstijgt. Het gemoed wordt vervuld van onbestemde verlangens en
onbevredigbaar heimwee, alsof iets uitzonderlijks, iets dat ons aan vele bestemmingen
herinnert, aanwezig is zonder te verschijnen.
Ook als ik de ogen sloot, zou ik dit geluid op elke plaats waar het lot mij brengt,
kunnen beluisteren, want nooit behoorde het tot een plaats of een gebeuren, en hoewel
het bevreemdend is niet te weten hoe het ooit tot mij kwam, klinkt het toch vol
vertrouwen en is het werkelijker dan wat mij ooit overkwam.
De hellingen die naar het meer afdalen, zijn hoog en weids, en wanneer men zich
op deze plaats uitstrekt, voelt men hoe men veel vergeet, en hoe in dit vergeten vele
dingen ons zeggen geen ander doel te hebben dan te worden vergeten. Als de avond
aanbreekt, lijken geheimen te dwalen over het verduisterde water, beangstigend en
toch doordrongen van een diepe aantrekkingskracht, de wanhoop verwekkend waarin
we ons onvoorwaardelijk aan het dreigende overgeven. Nooit kan men deze plaats
betreden zonder het gevoel te ondergaan dat lang geleden een ogenblik heeft bestaan,
waarop we ons bij haar bevonden, en zoals alle plaatsen waar wij een werkelijkheid
verwerven die ons door het leven vreemd is geworden en waarin wij enkel voelen
hoe hopeloos we reeds zijn verdwaald, brengt zij over ons een grote vreedzaamheid.
Op deze plaatsen bestaat geen aanvang, want tot hen is niet het geringste teken
van leven doorgedrongen. Men kan zich slechts bevrijden van wat wij zijn gedwongen
te bezitten, als men reeds lang de begeerte naar be-
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vrijden voelde maar niet wist waar een uitweg was. Het is als een gedachte die diep
in ons leeft, en waarin wij onszelf ontwaren op een wijze die ons bevreemdt, omdat
niets in ons haar ooit heeft ontmoet, maar waarvan de gedachte ons niet verlaat als
ze ons eenmaal werd verkondigd.
Toen ik ontwaakte was reeds een vroege schemering opgerezen, en mij oprichtend
uit mijn liggende houding voelde ik een verwondering toen ik niet datgene wat om
mij heen was, herkende. Bevangen door de verontrustende gedachte mij tijdens een
diepe slaap te hebben verwijderd van de plaats waar ik mij had uitgestrekt om mij
aan de slaap over te geven, en te zijn beroofd van het vertrouwde, voelde ik mij
ontsteld en bevreesd. De slaap had de diepte van een roes gehad, waarin na het
verdwijnen het levende als een onwerkelijke en ontredderende verschijning tot ons
terugkeert, en niet langer kan zijn wat het steeds is geweest.
Slechts herinnerde ik mij te zijn ingeslapen na een langdurige en uitputtende tocht,
die mij naar de mens zou brengen die een hogere schoonheid bezat dat enig ander
levend wezen, maar zelfs de gedachte aan deze beslissing werd overwogen met een
huivering, en ook het ogenblik waarop haar stem voor het eerst tot mij had gesproken
om mij haar boodschap te openbaren, was mij onbekend geworden. Wetend dat vele
dingen geen aanvang bezitten, maar slechts op ons wachten om ons weg te leiden,
poogde ik kracht te putten uit de overweging dat niet het ogenblik van inzicht nog
behoefde bekend te zijn, maar wel de onherroepelijkheid van de taak die ik op mij
had genomen. Vele verzuchtingen die onafscheidelijk zijn van onszelf, zodat wij niet
weten wat onszelf is en wat zij zijn, blijven zonder bestaan als wij ons niet eraan
hebben geschonken, zoals het licht leeg is wanneer zich niets op zijn weg bevindt
dat het met haar glans kan beschijnen.
Toen ik, opgericht op de plaats waar ik mij aan de slaap had overgegeven, de verre
bleekheid aanschouwde van het stervende daglicht, dat met de droeve
onuitputtelijkheid van het vergankelijke zijn glinstering over de verte verspreidde,
welde een vreugde in mij op die toch met angst was vermengd, en die ik herkende
als de angst waarmee ik het vermoeden van een dreiging onderging, die zelden
ophoudt om ons heen te zijn. Soms weigert zij een vorm aan te nemen, en soms is
het zelfs alsof zij geen andere vorm kan aannemen dan de toevallige dingen die van
leven zijn bezield, en als het vermoeden in ons ontwaakt hoezeer alles door deze
dreiging wordt geleid en ervan is vervuld, gebeurt het soms dat een onrustige begeerte
in ons ontwaakt, die een begeerte is naar ontvluchten of afzondering.
De aanblik van de naderende avond sprak diep tot mijn gemoed, en lange
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tijd bewoog ik niet, steunend op de ene arm, verzonken in het aanschouwen van wat
om mij heen was.
Slechts toen ik besefte welke verlatenheid zich voor mij uitstrekte en zag dat deze
iets onverbrekelijks had, dat zij niets anders kon zijn dan een verlatenheid en zelfs
niet door mijzelf kon worden verstoord, kon ik mijn angstige vermoedens
onderdrukken en kwam over mij een rust, alsof ook angst een rust kan zijn wanneer
zij van verlatenheid is vervuld en onverbrekelijkheid bezit.
Reeds lang had ik de eenzaamste oorden opgezocht en gewacht tot zij mij zouden
toespreken, vermoedend dat het ene woord nog niet was vernomen, maar van mij
gescheiden werd door alles wat mijn dagen vulde, door wat mij door het leven werd
opgedrongen, en door het verschrikkelijke dat in het dagelijkse en schijnbaar
vanzelfsprekende aanwezig is. Vooral kwelde mij de luidruchtigheid van anderen
en de betekenissen die zij toekennen en anderen opdringen van hun zinloze daden
en behoeften, en wetend dat het niet langer mogelijk was in hen bezinning te wekken,
restte mij slechts de uitkomst van een vlucht. Het zinloze behoeft niet iets te zijn
waarover men spreekt, maar waarvan men zich afwendt. Het ware zinvolle, waarvan
men tussen anderen enkel de afwezigheid kent, heeft nooit bestaan in het leven zoals
dit wordt geleid, maar zoals dit wordt gedroomd. Nooit vond de mens een zin, omdat
hij deze niet verlangt te vinden, maar zij voor wie de onbekende zin de roep is die
hen steeds bezoekt, kennen het verschrikkelijke van wat de anderen in onwetendheid
zijn en hen drijft geen andere bekommernis dan het vluchten, in een angst waaruit
geen bevrijding bestaat.
Lange tijd had ik geleefd tussen grote verschrikkingen, en ook na mij herhaalde
malen op andere plaatsen te hebben gevestigd en een toevlucht te hebben gezocht in
nieuwe hoop, bleven zij mij vervolgen, want er was geen verblijf dat voor hen
verborgen bleef. Het werd steeds onmogelijker de kwellingen te verdragen die hun
zinloosheid, hun afschuwwekkende onwetendheid en hun ontbreken van iedere
schoonheid mij oplegden, en dit alles betekende voor mij een lijden dat ik nooit zal
kunnen beschrijven, want het is onmogelijk dat ooit iemand dit lijden zal begrijpen.
Het is niet een mens tot wie men zich in deze nood kan wenden.
In de eenzaamheid ontwaken alle geheimen die zelfs onmogelijker tot spreken
zijn te dwingen dan een dode, maar als wij tijdens nachten waarin de slaap weigert
ons vertroosting te brengen, liggen uitgestrekt, en iets in ons lijkt te worden
meegevoerd met de wind die dwaalt door de nacht, als onbekende en vergeten wezens
die tot een eeuwigdurende onrust zijn gedoemd, vernemen wij de stemmen die over
onszelf spreken, en is alles
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wat wij kenden of deden, een ondraaglijke schijn, zonder betekenis of zin, zonder
waarheid of hoop.
Vele avonden was ik bij het vuur gezeten in mijn eenzame woning, verzonken in
het raadsel van mijn lot en mijn wezen, tot eindelijk de avond aanbrak waarop ik
niet langer aarzelde mijn grote tocht aan te vangen. Het uur was aangebroken om de
vlucht aan te vangen naar het ware tehuis, en hoewel mij niet bekend was waarheen
mijn weg zou leiden en ik niet de paden kende waarlangs ik zou gaan, bezielde mij
een hartstochtelijk verlangen naar het verre, onbekende doel, alsof op mij de
uitverkiezing rustte van een hoge taak, dat het uitzonderlijke is waarvan wij soms
een vermoeden hebben, als we door het leven tot wanhoop zijn gebracht.
Het maanlicht viel neer in de grijze en kille schemer en verlichtte de beregende
weg. De duisternis daalde neer over het weidse land, terwijl ik vluchtte in grote haast,
en het was alsof ik naar de duisternis vluchtte waarin wij het onoverkomelijkst de
ware redenen overwegen die ons bezielen, en deze met voldoende verbeelding
opsporen om het dichtst hun waarheid te benaderen.
Ik wist niet wanneer ik aan de verzoeking tot rust had toegegeven, maar, het hoofd
oprichtend na een langdurige slaap, werd ik mij bewust van het koude schijnsel
waarmee de dag verdween, mij reeds verlatend, nog slechts in de verte een bleke,
onwezenlijke klaarte bezittend.
Het zanderige pad waarlangs ik was gekomen, verdween in het onzichtbare, terwijl
de grauwe kleur van het land, waarboven soms een vogel krijste, schuin zwevend
als een door de wind voortgedreven, zinkend schip, scheen ertoe bestemd te zijn niet
enkel aan het oog maar ook aan elk bestaan te worden onttrokken, zich vastklampend
aan het laatste schijnsel met een wanhoop die sprakeloos was.
Zoals de slaap ons aan onze daden onttrekt en ook aan alle kennis die wij van
onszelf bezitten, maar toch de droom een leven openbaart waartoe wij eeuwig lijken
te behoren, was het alsof de naderende nacht mij in een verre werkelijkheid had
geleid waarin alles mij aan mijzelf herinnerde, en toch ondoorgrondelijk was.
Reeds dreigde het schijnsel waarnaar ik niet ophield te staren, te verdwijnen, en
daalde de kilte van de nacht op mij neer, toen ik in de laatste glans, die door de
duisternis een leegheid was geworden, een bewegende gestalte opmerkte, en het was
alsof mijn oog iets aanschouwde waarvan mijn gemoed reeds lang was vervuld.
Vele gedachten die verbijstering en onrust in mij opwekten, kwamen bij mij op,
en hoezeer wij ook van elkaar waren verwijderd, toch was het alsof de verre gestalte
door een verborgen band met mijzelf was verenigd.
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Was hij het die mij tijdens mijn slaap had verlaten? Was hij een dwalende in de
verten van het laatste licht, of had hij zich van mij verwijderd, terwijl de avond daalde
en ik in rust was verzonken?
Vergeefs poogde ik dit raadsel te doorgronden, want zoals een hevige aandoening
ons van het vermogen tot spreken en bewegen berooft, werd mijn geest verlamd door
de aanblik van degene die verdween en reeds voor hij in de duisternis oploste,
onherkenbaar was geworden.
Hem nakijkend, zoals men iemand nakijkt die men liefheeft, was het alsof de
dolende gedaante naar een doel toeschreed waarvan wij allen het bestaan kennen,
maar waarvoor een diepe ontroering, een ongewoon en verheffend inzicht nodig is
om het te vermoeden, maar hoewel alles in zijn verschijning mij vertrouwd was, wist
ik niet wie hij was, of waarheen hij ging. Ik keek slechts toe hoe hij zich verwijderde,
en reeds lang nadat hij was verdwenen, was mijn blik nog steeds betoverd door het
verzinkende schijnsel.
Als bij de aanblik van een eeuwigdurende verschrikking lag ik neer op het pad,
en het was alsof alles mij in een droom verscheen. Geen geluid verstoorde de leegheid,
die was vervuld van de plechtstatige onbewogenheid waarin het noodlottige aan ons
verschijnt, of waarin wij lijden.
De duisternis overspoelde mij als een slaap waarin wij niet het bewustzijn verliezen
van wat wij zijn, maar deze verdiept door de droom over ons brengt, terwijl toch
alles onbereikbaar is geworden, en de plaats waar wij ons bevinden niet de plaats is
waar wij zijn.
‘Wat was in u aan mij gelijk?’ vroeg ik in angst, en mijn woorden waren vreemd
voor mij, alsof de plaats waar ik was neergezonken, de plaats was waar wel kan
worden gesproken, maar waar de woorden van hun betekenis zijn beroofd, of waar
wij ons in wanhoop hun betekenis herinneren, wetend dat zij zonder waarheid is.
‘Waarom worden wij elkaars gelijkenis, als we enkel nog elkanders schaduw
ontwaren?’ riep ik met luide stem, verlangend de onzichtbare te bereiken met mijn
roep.
Luisterend als naar een windstroom aan de andere zijde van het landschap, leek
mijn vraag uit een verte tot mij te komen, en behield zij in de werkelijkheid van mijn
bestaan slechts datgene wat de dingen van de werkelijkheid in de droom behouden,
enkel hun wezen kennend, waarin zij zonder vorm zijn, enkel het woord vernemend
waarin zij eeuwig zwijgen.
En alsof datgene waartegen ik sprak, reeds lang was heengegaan, sprak ik tot wat
mij vreemd was.
‘Niet wat verdwijnt, ontroert ons,’ fluisterde ik, ‘maar wat wij nooit hebben gekend,
en verdwijnt.’
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Eindelijk hief ik het hoofd op naar de plaats waar ik de laatste klaarte vermoedde,
alsof ik nog steeds de verdwenene volgde naar het punt waar hij was gegaan om
onzichtbaar te worden, en ik wist dat iets was gebeurd dat ook eenmaal in mij zou
gebeuren.
Het schijnsel, dat zweefde boven de horizon, was nog slechts een weerglans in de
diepten van de duisternis, als de rode as wanneer het vuur reeds is gedoofd, en het
was alsof ik smekend naar het licht was gewend. ‘Wie zijt gij?’ riep ik luid, en nog
lang vernam ik de galm van mijn kreet, die zijn weg vervolgde in de leegte waarin
de gestalte was verdwenen, en niet zou worden uitgewist zolang ik niet het antwoord
had ontvangen, maar wij vergeten dat vele vragen hun antwoorden ver van onszelf
ontvangen, en dat, terwijl wij onwetend en zoekend zijn, reeds het verre van onszelf
het antwoord kent en in vertrouwen heeft ontvangen wat voor ons een werkelijkheid
is, die zijn ondoorgrondelijkheid nooit prijsgeeft, want wij zijn datgene wat is verloren.
Lang lag ik neer op de donkere aarde, die van kilte en vocht was doordrongen, en
wachtend in de aarzelende klaarte, die nog zichtbaar bleef in de verte die door het
duister voor mij was verborgen, was het alsof ik wachtte op mijzelf, of op het licht
waarin ik in het duister zou verschijnen.
Soms was het alsof ik alles had gedroomd, maar de nacht was vervuld van de
waarheid van het gebeuren, en zoals de nacht niet kon worden geloochend kon ook
het gebeuren niet worden ontkend, een onuitwisbare werkelijkheid behoudend die
onzichtbaar bleef, maar niet kon worden verdreven uit de dingen, en niet kon worden
uitgewist in de geest. Met eenzame vlagen ruiste soms de wind over het zanderig
landschap, om vervolgens lange tijd te verdwijnen, en opnieuw terug te keren wanneer
de stilte reeds onverbrekelijk leek te zijn, zodat zijn wederkeer mij verschrikte. Vele
malen gebeurt het dat wij in de nacht, als alles zozeer in het onbestemde van het
duister is opgelost dat het lijkt te hebben opgehouden te bestaan, met de oneindige,
onheilspellende donkerte een verbondenheid voelen, alsof geen levende kracht ons
nog uit haar zal kunnen bevrijden, en wij van onszelf niets anders herkennen dan
wat wij zijn in dit ondoorgrondelijke, dan de stem waarmee wij spreken als wij door
haar zijn omgeven. Alsof het innerlijk zich tot in het onbereikbare van de nacht heeft
uitgestrekt, als een rivier die het land overspoelt en mensen, dingen en wegen in
haarzelf verandert, weerklinkt de oneindige klacht, en de ontroostbare ontroering
van wat in haar verzonk, ontdaan van wezen en gestalte, de ontroering van het
menselijke in ons dat enkel waarheid is in de bevrijding uit
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aardse bindingen en lasten.
En iets spreekt onze naam uit, en bezit onze trekken, in hun wezen, dat onbekend
is voor henzelf, degene wordend die wij zijn.
Soms vervulde mij de drang heen te gaan in de nacht, maar toch bleef ik waar ik
was, want ik werd verward door de gedachte dat iets wachtte op mijn komst en in
dit wachten reeds mijn gehele bestaan in zijn bestaan had opgenomen, zoals iemand
degene op wie hij wacht in zich tot leven brengt.
Reeds lang was het zand waarin ik lag uitgestrekt over de sporen van mijn
aanwezigheid heengegleden, en had enkel de klacht van mijn bestaan behouden,
zoals een grote verlatenheid soms de klacht van het onbetreedbare laat opstijgen,
alsof onze ziel onze komst is voorafgegaan. Was dit de verklaring waarom de
onbekende die ik had nagekeken, en van wiens verdwijnen ik nog steeds was vervuld,
in mij het gevoel had gewekt dat iets van mijzelf mij had verlaten, om zich voortaan
op te houden op een plaats die onbereikbaar zou blijven voor mijzelf, verloren in de
verten van verlangens, waaruit niets tot ons komt dat niet geheel is doordrongen van
het wonderlijke heimwee waarmee wij in hen ons lot bespeuren?
Wij zijn het afwezige dat poogt te vinden wat hem verliet, huiverend in de
oneindigheid van een scheiding die nooit aanving, in een dwalen door verten waarin
wij reeds zijn opgelost, wetend dat wij degene zijn die door geen daad of woord zal
worden gevonden.
Nog een laatste maal wilde ik mijn roep zenden naar de verdwenen onbekende,
maar mijn poging was vergeefs en hopeloos, en sprakeloos zag ik hoe het laatste
schijnsel verzonk in de nacht, zodat het leek alsof mijn armen, die in een smekend
gebaar waren uitgestrekt en mijn blik die slechts van de oneindige nacht was vervuld,
reeds eeuwenlang deze aandoening uitdrukten, en hun betekenis reeds lang was
verloren gegaan en vergeten.
Het gebeuren dat mij in deze gesteltenis had gebracht was reeds verdwenen, en
van wat zij was geweest, of had betekend, restte niets anders dan mijzelf, want geen
gebeuren is blijvend of schenkt ons iets anders dan onszelf, en wij zijn onszelf in
wat nooit tot ons behoorde.
Nadat ik had gepoogd in te slapen, maar deze bevrijding mij werd onthouden, had
ik mij vol verwachting tot de duisternis gewend, terwijl de stilte die mij niet alleen
omgaf maar mij ook vervulde, mij dwong te luisteren, want het was een stilte waarin
men steeds vermoedt iets te vernemen, terwijl men toch weet dat haar betovering
haar onverbrekelijkheid is.
Niet langer in staat mijn tocht voort te zetten omdat de nacht was in-
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getreden, hoopte ik dat de nieuwe dag mij weer de kracht zou geven om de taak die
ik mijzelf had opgelegd, verder te volbrengen.
Soms gaf de duisternis mij een gevoel van veiligheid en bevrediging die als een
sluimer was, maar ook kwam soms een grote en hevige onrust over mij, en leek de
angst die ik voelde, even onmetelijk als datgene wat mij omgaf, want de angst bezit
de afmetingen van wat om ons heen is, en wordt wat wij aanschouwen. Ook overwoog
ik tijdens deze eenzame, donkere, en langdurige nacht de werkelijke betekenis van
wat mij steeds had bevreesd gemaakt en zozeer van de dingen had bezit genomen,
dat niets kon worden aangekeken of bedacht zonder dat ik in wat ik aanschouwde
of onderging, haar terugvond. Soms bedacht ik dat wijzelf onze dreiging waren, maar
toch werden wij te zeer beangstigd door wat niet onszelf was, en door wat ons
bedreigde met een onvervulbare hunker naar het wonderlijke en zinvolle wezen
waarnaar ons streven zich wendde.
Lange tijd had ik een eenzame kamer bewoond, waarin tot diep in de nacht vele
geluiden binnendrongen, zodat ik niet kon twijfelen aan de aard van het gevaar dat
mij zelfs tot in mijn slaap vervolgde, want de geluiden die mij kwelden, bezaten een
ondraaglijke laaghartigheid en konden enkel worden verdragen in de staat van
afstomping waarin de mens meestal zijn leven doorbrengt. Onophoudelijk, als om
mij te herinneren aan wat ik na jarenlange inspanning van de geest eindelijk had uit
mij verwijderd, drongen zich de geluiden aan mij op, en hoewel ik vreesde dat het
geen zin zou hebben een poging te wagen aan hen te ontkomen, was ik toch
heengegaan, alles achterlatend in mijn gehaaste en wanhopige vlucht. Soms bedacht
ik hoe vreemd het was dat wij slechts een inzicht verwerven in het doel dat wij
begeren als wij hebben begrepen wat wij ontvluchten. Vele dingen wilde ik ontkennen,
niet omdat hun bestaan kon worden betwijfeld, maar omdat hun bestaan zonder
waarde was, en in hen geen verlangen schuilde aan het waardeloze te ontkomen,
maar zij op geen andere wijze wensten te bestaan dan in hun zinloosheid.
In grote angst voor hen was ik op weg gegaan in de nacht, maar toch was de
betekenis van mijn vlucht te zeer met diepere en wonderlijker verlangens verbonden
om enkel door deze angst te worden verklaard, en veel was onverklaarbaar, komend
uit een verre werkelijkheid, waaraan het zichtbare herinnert dat het zichtbare verloor
door haar te verlaten.
Alles lijkt zozeer in zichzelf zijn bestemming te verbergen, dat vele daden, vooral
die waarin wij op een uitzonderlijke wijze onszelf bereiken, reeds lang door andere
daden zijn voorafgegaan die wij niet kennen, die wij enkel in een vreemde ontroering
pogen te doorgronden en door anderen lijken te zijn verricht, want er zijn meer
gestalten in ons lot betrokken dan
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wijzelf ooit kunnen vermoeden.
Reeds lang lag ik in de donkere, verlaten nacht uitgestrekt, toen ik opnieuw sprak,
alsof in mijn herinnering de woorden opkwamen van een verloren gesprek, die in de
duisternis opnieuw verschenen en door hun band met de plaats waar zij tot mij
kwamen, een eeuwig weerklinken hadden verworven.
Reeds lang lag ik in de donkere, verlaten nacht uitgestrekt, toen ik opnieuw even
raadselachtig als wat mij bindt.’
Het was alsof ik mij herinnerde eenmaal te hebben geleefd, zoals ons dit overkomt
als wij gaan langs paden waar eens eenzame ontroeringen ons bevingen, en wij ze
ons herinneren zonder dat zij herinneringen zijn, zoals deze nergens heenleidende
paden in landschappen waaruit de mens zich heeft teruggetrokken, want soms lijken
onze verlangens, die zozeer onveranderlijk blijven dat zij tot zekerheden worden, de
stemmen te zijn van een leven dat ver achter de herinnering is gelegen en zich voltrekt
zonder onze aanwezigheid.
Soms drijft ons een diepe begeerte te weten wie de vreemden zijn van wie het
bestaan niet ophoudt onze gedachten te vervullen, maar toch wensen wij van hen
niets meer te vernemen dan wat nodig is om te vernemen wie wijzelf zijn.
Lang bleef ik op deze wijze uitgestrekt liggen, als iemand die is verlaten door wat
ooit was en ook door het bewustzijn van dit alles, terwijl hij verkeert in het wachten
op het komende, overspoeld door de golven van de nacht, en door datgene wat de
nacht brengt over hem die wakend is.
Soms was het alsof ik dit landschap had betreden nadat de laatste menselijke stem,
in een smeken, in een fluisteren van een onbekende en vergeten naam, door de
sprakeloosheid was uitgewist, en alsof het verdwijnen van deze naam mijzelf van
het zekere had beroofd, kon ik mij niet onttrekken aan de leegte die is ontstaan na
het uitspreken van een naam, en aan de verloren weemoed waarvan de leegte de
herinnering is.
Reeds waren vele uren verstreken, toen ik plotseling hevig opschrok, als iemand
die in een sluimer heeft verkeerd en om zich een onbewuste droom ontwaart die met
de slaap niet is opgelost maar in het werkelijke is overgegaan om haar diepere zin
te worden. Ik wist niet wat over mij was gekomen, maar ik huiverde over mijn gehele
lichaam, terwijl ik staarde in de onwezenlijke diepte van de nacht, waarin zozeer
alles aan elkaar gelijk wordt dat het verre dichtbij lijkt te zijn, en wat nooit bestond
plotseling het onuitwisbaarst en het waarachtigst is geworden.
‘Ben ik slechts de angst die dwaalt door de stilte?’ vroeg ik, haastig fluisterend,
als sprekend tot iemand van wie ik dringend het antwoord begeerde.
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‘Is er geen andere bestemming dan deze angst te zijn, die steeds verder en
onherroepelijker de stilte wordt binnengeleid? Maar als ik enkel deze angst ben, en
enkel in haar besta, aan wie behoorde ik dan toe, en waar en wanneer verliet ik hem?’
Als opgestaan uit een grote doodsheid, uit datgene waarin alles zozeer zichzelf is
dat wij ophouden te weten wat het is, en voor het eerst het raadsel vermoedend dat
het verborg, staarde ik in de onzichtbare klaarte die de weidsheid van de koude nacht
vervulde, en het was alsof in mij een openbaring naar mijn bewustzijn zocht, alsof
een verre, wanhopige stem vergeefs poogde mij te bereiken en zich aan mij te
onthullen.
‘Wie ben je?’ fluisterde ik.
Zoals zij die onbekenden zijn maar elkaar door het wonder van het gevoel
herkennen, als zij elkander op eenzame wegen, waarvan zij zich later slechts de
ruisende wind herinneren, ontmoeten en toch heengaan, was het alsof ik iets herkende
dat was verloren en toch mij nooit had toebehoord, en met ontsteltenis en verwarring
beving mij het vermoeden dat de tocht die ik was aangevangen reeds lang was
voltooid, dat ik slechts in alles wat ik was, in wat mij vreemd was en vertrouwd, de
aanwezigheid beleefde van een reeds lang voltrokken en verdwenen werkelijkheid.
In de wijde, donkere en koude eenzaamheid van de nacht leek reeds de bestemming
te zijn verdwenen, en geen pad kon leiden naar een ander doel dan het doel waartoe
ik mijn droom had voorbestemd, dan de bestemming die reeds was verdwenen, want
als wij het eenzame zoeken, zoeken wij het verdwenene, en als wij later bedenken
wat ons in het eenzame bezocht, bedenken wij wat verdween, en opnieuw zijn wij
onbekenden.
Het zanderige pad waarlangs ik neerlag, wekte door het verdwijnen in de nacht
een diep vertrouwen, en ook een onwezenlijkheid zoals die wordt gewekt door wat
waarachtig en onuitwisbaar ons wezen is en toch niet wordt doorgrond. De koelheid
en de stilte van de nacht waren vertroostend en vervulden mij met hoop, na het
langdurig ondergaan van angst en beklemming, van dreiging en wanhoop, waarmee
ik tussen anderen had geleefd, en toch was iets door de oneindigheid van de nacht
van mij gescheiden, of door de oneindigheid die in mijzelf bestond.
‘Waarom spreekt gij niet?’ vroeg ik, en het was alsof ik een samenspraak zijn
voleindiging gaf, die lang geleden was verbroken maar niet had opgehouden mij te
vervolgen. En alsof een werkelijkheid ontstond waarin ik het eerste leven ontving,
sprak ik.
‘Ik ben tot u gekomen,’ zegde ik, ‘en wat mij tot u bracht, is zelfs voldoende om
u uit de duisternis van de dood te doen opstaan.’
Zoals men spreekt over het water dat bevrediging schenkt wanneer een
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hevige dorst ons kwelt, sprak ik over wat ik begeerde, en ik was de onderworpene
van mijn begeerte, van een uitzonderlijk en wonderbaarlijk leven dat de angst voor
het leven mij had geopenbaard in vreemde en vervoerende tekenen.
‘Wat mij tot u bracht,’ riep ik met luide, wanhopige stem, ‘zal u voor eeuwig uit
de dood verdrijven. Geen dood en geen oneindigheid, geen duisternis en geen leegte
zijn genoeg om u nog langer voor mij te verbergen.’
Sprekend in grote verbijstering, wist ik eindelijk dat niet de nacht over mij was
gekomen, maar dat ikzelf de nacht was binnengetreden, dat het licht nooit had bestaan
en geen licht ooit deze duisternis had verdreven, en ik hoorde mijn woorden in de
stilte verdwijnen waarin steeds onze woorden verdwijnen, en elk woord klonk alsof
het werd gezegd in de droom van iemand die zonder spraak is.
De nacht bedekte het weidse land met zijn eenzaamheid, waarin wij niet kunnen
binnentreden zonder verlangens die zozeer tot onze ziel behoren dat ze geheel aan
het leven vreemd zijn. De dingen riepen niet langer op wat zij waren, of waartoe zij
waren bestemd, maar waren door de nacht overspoeld en leken nooit te hebben
bestaan, zoals ook de nacht de herinnering eraan overspoelde.
‘Ben je mijn naam vergeten?’ vroeg eindelijk de stem waarop ik had gewacht.
Sidderend staarde ik voor mij uit om de bron van het geluid te ontwaren, en in
grote haast gaf ik het antwoord, want ik vreesde dat een aarzeling de stem opnieuw
zou verwijderen en mij haar geheim onherroepelijk onthouden.
‘Ik ben niet je naam vergeten’, zegde ik, het gelaat met de handen bedekkend,
terwijl snikken van hoop en geluk, van angst en van verwachting in mij opstegen.
Ook kon ik niet het huiveren bedwingen dat over mij kwam, en zittend op de
knieën, had ik diep, als getroffen door nederigheid en eerbied, het hoofd gebogen.
Het was alsof ik deze stem reeds lang beminde, en haar klank mij reeds lang was
vertrouwd, maar zoals vage en onbestemde aandoeningen nooit het voorwerp van
hun liefde werkelijk ontmoeten of kennen, leek ook deze stem enkel de ontroering
te zijn die mij had aangegrepen en waarvan soms, op uitzonderlijke en hoge
ogenblikken, het bewustzijn dat ze in ons haar dwalen nog steeds vervolgt, tot de
geest doordringt.
Had deze wonderlijke samenspraak lang geleden in mij plaatsgevonden, tussen
mij en iemand die was verdwenen, en welde dit alles opnieuw in mij op, of was het
de schijn die de dingen in ons aannemen wanneer zij
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nog slechts de waarheid vertolken van hun wezen en hun bestaan, en ons opnemen
in hun bestaan?
Het was alsof iemand de wereld van mijn verlangens had betreden, en ik slechts
van zijn ziel het beeld was.
‘Waarom volgt ge mij?’ vroeg ik.
‘Ik heb slechts gewacht’, zei de stem.
‘Waarom wacht ge op iemand wiens naam ge niet eens kent?’ vroeg ik.
‘Omdat ge zoekt wat nog nooit door een mens werd verdragen’, zei de stem.
‘Niemand was menselijk genoeg om het te verdragen’, zei ik.
‘Het was nooit iemands taak het te verdragen’, zei de stem. ‘Reeds lang behoort
het niet meer tot de mens, en zoals hij niets kan vergeten zonder het te verliezen,
heeft hij ook dit vergeten.’
Niet langer wist ik waar ik behoorde te zijn, maar zoals het water de verdronkene
naar de over terugbrengt, zodat hij onwetend is teruggekeerd naar waar hij niet meer
zal zijn, was ook ik waar ik was veroordeeld te zijn in grote onwetendheid.
Niet was om mij heen een verandering ingetreden, en alles was wat het steeds zou
zijn, maar uit dit alles was het herkenbare verdwenen, zoals een verte waar wij
langdurig een verdwijnende nakijken en wanneer hij is verdwenen voor het eerst de
verte ondergaan. Met hevige onrust beklemde mij de vraag waaruit ik was gekomen,
want hoewel ik mij de plaats herinnerde waar ik voor mijn vluchten had geleefd, was
deze niet de plaats waaruit ik was gekomen.
Het was niet de ontzetting om het onherkenbare, dat iemand tot wanhoop kan
brengen of hem vervullen met een gesteltenis die als het naderen van de dood is,
want reeds lang had een verlangen naar vergeten mij vervuld, in haar vervulling
verwachtend, maar wel was het de ontzetting om het onherroepelijke van iets dat
ons grenzeloos verbaast wanneer wij zijn bestaan bemerken, wetend dat het steeds
met ons diepste wezen was verbonden en toch niet door ons was gekend, en wij
houden niet op ons te verbazen wanneer wij bedenken dat het bestaat, in zijn stilte,
zijn onherroepelijkheid en zijn afwezigheid van alle uitkomst of werkelijkheid.
Terwijl ik weerloos was in dit alles, en slechts kon ondergaan wat was, zoals
eenzame stranden de golven ondergaan die haar overspoelen, was het alsof diep in
mij een schoonheid werd opgewekt, zoals dat gebeurt bij het betreden van een
verborgen en voor anderen zelden toegankelijk landschap, bij het ervaren van een
liefde, bij het vernemen van muziek, terwijl deze schoonheid de herinnering lijkt aan
een grote droefheid, die de stem is van de droefheid waarin wij eenmaal het
waarachtigst zijn ge-
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weest, als bevoorrecht met een hoog en uitzonderlijk lot.
‘Zeg mij wie gij zijt,’ smeekte ik, terwijl ik was neergezonken in de donkere en
sombere nacht, zoals een leegte ligt verzonken in een slapend gezicht.
‘Gij weet wie ik ben,’ zei de stem, ‘maar nog steeds hebt gij het niet tot uzelf
gezegd.’
‘Ik weet wie gij zijt’, zei ik.
Terwijl, als in een rust, wanneer wij van de vele dingen van het leven zijn
gescheiden, een gelatenheid over mij kwam waarin ik reeds aanvaardde wat nog niet
was gekomen en nog niet was begrepen, maar toch was bestemd mijzelf te zijn,
fluisterde ik het antwoord, en voor de stem opnieuw tot mij sprak, fluisterde ik wat
ik wist dat de stem zou zeggen.
‘Wij kunnen niet voor elkaar bestaan,’ zei de stem, ‘als wij ons niet herinneren
wie de andere is.’
Wanneer wij later bedenken wat het was in een woord dat niet werd doorgrond,
weten wij dat het ondoorgrondelijke in onszelf heeft gesproken, waarin het woord
dat werd gezegd niet enkel zichzelf was, maar ook het noodlot dat wij erin opriepen,
en waarin wij onbereikbaar zijn geworden voor onze eigen woorden. Zij leiden ons
langs een weg waar zij ons plotseling verlaten, en geheel op hen vertrouwend zijn
wij voorgoed beroofd van een geleider en houden wij op te weten waar wij zijn,
waarheen wij gaan en wat wij van het doel verlangen, verzonken in de afgronden
van hun wezen, in de verbijsteringwekkende stilte van hun eeuwige zwijgen, waarin
zij zelfs niet datgene onthullen wat ons van hen bekend is.
Reeds lang hadden de laatste woorden geklonken, en geen woord was nog gezegd.
Slechts de nachtelijke koude had mij doordrongen, en het was alsof ik mij ver van
mijzelf bevond, in de betovering van het raadsel waarin ik was achtergebleven en
waarvan geen teken restte, terwijl ikzelf verdween in het verre, onzichtbare schijnsel
aan de overzijde van de nacht, zoals de onbekende was verdwenen die ik met mijn
kreet had pogen te bereiken. De stilte kwam tot mij uit de verte waarin mijn schreeuw
was verdwenen, onuitsprekelijk en zwijgend als de mens zelf bij het betreden van
wat oneindig is, mij toevertrouwd door een vreemde van wie de stem mij niet meer
verliet, niet wetend wie hij was die tot mij had gesproken.
En wij gaan langs onbestemde paden waarlangs wij hopen te vinden wat ons werd
gezegd, want daar is het dat onze eigen stem verdween, en daarheen worden onze
schreden steeds geleid.
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2.
Het eerste licht rees op aan de einder en verspreidde zijn weidse rode gloed, zonder
dat het land nog een schijnsel opving, terwijl het nog neerlag in donkere en diepe
schaduwen, vol sombere rust en stilte. Eindelijk daalde het licht op mij neer, zoals
een verstarde en doodse echo neerdaalt op het neergezonken lichaam van hem die
eenmaal riep en waarvan hij nog geheel is doordrongen.
Als in een vervoering keek ik naar de verte, alsof ik niet had gehoopt op een nieuwe
dag en de tijd geen einde zou kennen, alsof wat was, eeuwig was, en zijn wezen mij
van de hoop op het komende had beroofd, want terwijl alle hoop mij had verlaten,
was ik met gesloten ogen achtergebleven in de nacht, niet hopend op een verdergaan
of op een ander einde dan het einde dat wijzelf zijn in de eindeloze stilte van de nacht.
Na lang te hebben toegekeken hoe het licht zich verspreidde over het schrale en
dorre landschap, stond ik eindelijk op en verliet de plaats waar ik de nacht had
doorgebracht, vervuld van weemoed en zekerheid die de mens bevangt als hem de
taak wordt opgelegd, ook in wat zonder uitweg is een weg te zoeken, en zijn blik,
na een dromen, in verten verdwijnt waar hij niet langer het pad vindt dat hem
terugbrengt naar zichzelf.
Alsof een verschijning mij wachtte ging ik verder, mij richtend naar wat het verst
was verwijderd in het landschap, waar het licht geen leven onthulde en waar slechts
enige schrale, bladerloze gewassen de leegte verstoorden. Toch voelde ik dat de
lange, slapeloze nacht mij had beroofd van mijn krachten, en ik vervolgde mijn weg
als in een terugkeer na een geestelijke tuchtiging, na een ontluistering van dromen
en waarheden.
Soms zweefde een windstroom over mij, zoals de geheimen van verborgen
gedachten en dromen over ons komen.
Op de kale en hoge kammen van enige ver afgelegen hellingen bewogen de bomen
in de geruisloze wind, zich donker aftekenend tegen de heldere hemel, waarvan het
licht verblindend grijs was, met een vreemde en matte koelheid.
Alsof ik was geketend aan dit wonderlijke landschap, waarin alles zozeer in
onherroepelijkheid baadde dat zelfs niet het diepste ondergaan van ons lot haar kon
weergeven, vervolgde ik mijn tocht, bedenkend hoe de ware tocht leidde naar het
verlorene, naar wat geen tehuis, geen vervulling of bestaan kende.
Toen ik reeds lang mijn nachtelijke slaapplaats had verlaten, en niet ophield verder
te gaan naar waar het licht was opgerezen in het sprakeloze van een innerlijke
vervoering, verschijnend uit de duisternis van de geest,
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dwong een geluid mij stil te staan, en huiverend van angst en verwarring verbeeldde
ik mij te hebben gehoord hoe mijn naam was uitgesproken.
Vele wegen zullen ons nooit verklaren waarom wij ze betraden, want zij zijn
datgene in ons wat geen einde bezit, en wat wij vinden, is reeds lang geleden degene
gevolgd die verscheen vóór onze komst. Ook de stemmen die wij denken te vernemen
zijn stemmen die reeds vóór onze komst zijn verdwenen.
Toch beluisteren wij ze alsof wijzelf het ene blijvende spoor zijn van hun verloren
bestaan, en wij vinden, zoals in alles wat was en verdween, in hen de waarheid, die
over het leven komt als het in het verlorene de zekerheid vindt.
Luisterend naar hun klagen komt onze eigen gestalte ons tegemoet uit een
onzichtbaarheid als na een reis door het oneindige.
Pogend te begrijpen waaruit het geluid was gekomen waarin ik mij had verbeeld
mijn naam te herkennen, aanschouwde ik de onbegrensde weidsheid waarin ik mij
bevond en waarheen ik ging, en waarvan ik de aanblik in een huiveren onderging,
want het was alsof ik van mijzelf datgene aanschouwde waaraan ik toebehoorde maar
toch slechts kon ondergaan in een bewustzijn van een onherroepelijke scheiding.
Alsof ik was gekomen om dat alles te begrijpen, keek ik lang voor mij uit naar de
onafzienbare en verlaten weidsheid, waarin nog de herinnering aan de nacht aanwezig
was, uit haar verschijnend als uit een ver bestaan, van haar doordrongen als van
iemand die men bemint, maar geen geluid bereikte mij nog terwijl ik vol van
verwachting en hoop in luisteren verkeerde. Het was alsof alles wat ooit was geschied,
een bereiken was geweest van ontvankelijkheid voor het vernemen van deze stem,
want de diepe hoop waaruit we komen is zozeer van stilte vervuld, dat zij als een
enkel woord van stilte is, gelegen achter de dingen waar zij ophouden aanwezig te
zijn, waar zij nooit waren.
Eindelijk begreep ik mij slechts te hebben verbeeld dat mijn naam was
uitgesproken, en ik bemerkte dat het enkel een vogel was geweest die door mijn
naderen was opgeschrikt uit de verlatenheid van het landschap, mijn nabijheid
ontvluchtend met een hoge en schrille kreet, die klonk alsof het lege en het
onbestaande de stem van zijn lijden had gevonden.
Als betoverd keek ik de eenzame vogel na, die hoog opsteeg in het grijze,
schemerige licht, lang roerloos zweefde boven het pad om vervolgens op te lossen
in de grijze verte, waar hij voor mijn oog ophield te bestaan.
Zoals wij in ogenblikken van dieper en bewuster ondergaan van de dingen nieuwe
inzichten verwerven in onszelf, en het ondoorgrondelijke zijn boodschap aan ons
toevertrouwt, werd ik vervuld van een wonderlijke herinnering waarvan het mij zeer
verbaasde ze na een lang vergeten op deze wijze
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te ontmoeten, maar omdat de ware herinnering en haar zin bestemd zijn om de huidige
verschijnselen hun zin te geven, ontweek ik ze niet.
Tegen de verre achtergrond van het verdwijnende land, waar het pad oploste in
de onbestemde en vage grijsheid van het onzuivere licht, leek iets tot mij te komen,
dat nooit anders was geweest dan het op dit ogenblik was, hoewel een lange tijd mij
scheidde van het werkelijke van deze herinnering. Alsof het werkelijk gebeuren nooit
enige waarheid had gekend, zoals wij dat alleen later begrijpen, als wij zijn vergeten
wat bestemd was te worden vergeten en enkel nog rest wat steeds tot ons behoorde,
vervulde het herinneren mij met een gevoel van geheimzinnigheid, belofte,
onverzadigbaarheid en heimwee. Lang geleden had ik een vrouw ontmoet, die mij,
gedreven door een drang die voor mij onverklaarbaar bleef, veel van haarzelf had
toevertrouwd terwijl wij samen langs een landelijk pad dwaalden. Reeds zonk het
licht ver voor ons, en het ruisende gras, dat als het ruisen van een beek was,
vermengde zich met haar woorden, en zou nooit meer van dit ruisen worden
gescheiden, maar haar toebehoren in een vreemd en onwerkelijk verband. Wetend
hoever reeds dit gebeuren van mij was verwijderd, aanschouwde ik toch alles alsof
het zich op dit ogenblik aan mij onthulde, maar omdat alles reeds was gebeurd, bezat
het ook het noodlottige en onafwendbare van wat reeds ver van ons zichzelf is
geworden.
Toen de avond daalde, steeg een lichte mist op, die zich ver over het land
verspreidde, en steeds meer was het alsof de woorden van de vrouw mij reeds lang
vertrouwd waren, alsof zij mij zegde wat enkel voor ons beiden was bestemd en
enkel door ons kon worden geweten, en deze ervaring, die ver was verwijderd van
vele andere ervaringen, schonk mij een vrede en een rust die wij enkel verwerven
als wij in ons datgene vinden wat alle ervaringen overstijgt.
Lang vervolgden wij onze weg, niet denkend aan een wederkeren, alsof dat niet
bestond, maar wat ook gebeurde, wat ook was, tot ons kwam of heenging, in het
diepste van zichzelf door dit dwalen werd verklaard.
Eindelijk werd ik mij bewust dat dit alles slechts het verlangen had toegesproken,
zoals dit wordt toegesproken als wij de kracht verwerven ver door de dingen heen
te kijken en de leegte te ontwaren die wij lang geleden verlieten, als wij bevreemd
zijn door het leven en door de daden waarin wij het verbeelden, als wij weten dat
niets ooit bestond, en slechts het verlangen is waarmee wij het toespraken.
Terwijl de avond kwam, dwaalden wij verder, het pad volgend dat reeds vochtig
en koud was van de avondlijke dauw, terwijl de schemer ons tot schimmen maakte
en de woorden in de onbeweeglijke en stille landelijkheid
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deed weerklinken als gedachten die wij tot onszelf uitspreken; maar nog steeds
beëindigden wij niet onze geheimzinnige tocht.
Het was lange tijd later dat ik hoorde hoe de eenzame en verre kreet van een vogel
in de avondlijke rust opsteeg, en hoewel hij verloren ging in de mistige, schemerige
stilte, bleef hij toch aanwezig en dwong hij ons datgene te ondergaan wat het
onbekendst in ons is en enkel vertrouwd wordt in ogenblikken van diepe ontroering,
van schoonheid of van heimwee.
Het was ook op dit ogenblik dat ik mij tot de vrouw wendde, haar aankijkend met
het gevoel alsof het voor het eerst was dat ik haar aankeek, want nooit had ik haar
ontmoet en niet alleen bleef voor mij verborgen wat ons op deze wijze had
samengebracht maar ook wist ik dat wij niet ertoe waren voorbestemd elkaar te
ontmoeten.
Haar aankijkend, terwijl ik zag dat haar gezicht bleek was, als iemand die na een
lange rusteloze slaap vermoeid en neerslachtig ontwaakt, hoorde ik de schorre kreet
van de vogel verloren gaan in de schemering, en het verdwenen geluid stemde mij
droevig.
Toen eindelijk de stilte was teruggekeerd en niets nog herinnerde aan het geluid
dat aan dit gebeuren een oneindigheid schonk, waarin de menselijke gevoelens aan
hun noodlot ontkomen en onze daden een uitweg vinden in het lege waar niets
plaatsvindt zonder op te houden te bestaan, was het alsof we beiden op een eigen en
onverenigbare wijze dit alles hadden ondergaan en slechts een toeval ons bij elkaar
had gebracht, want wat in de nabijheid van de ander wordt ondergaan, leert ons hoe
onwerkelijk het ware is, en hoeveel onwerkelijkheid een mens verlangt om tot het
ware te komen.
Veel van deze herinnering was reeds verloren gegaan en uitgewist, en zelfs de
wijze waarop ik de onbekende vrouw, van wie ik mij niet eens het aangezicht
herinnerde, verliet bleef voor mij verborgen, want de dingen keren terug naar hun
aanvang en verzinken in wat van henzelf het onzichtbare is, alsof zij slechts een enkel
ogenblik bestonden in de geest en de gedachte ons heeft verlaten waarin hun bestaan
ligt besloten.
Vele dagen verstreken waarin ik niet de woning verliet waar ik verbleef, bevangen
door een grote droefgeestigheid als bij het ondergaan van een diep verlies, bij het
beseffen van een grote onherroepelijkheid. Als ontredderd door een verloren genade,
bracht ik vele dagen uitgestrekt op het bed door, beroofd van levenskracht en hoop,
zonder voedsel tot mij te nemen of op te staan, verlamd door de smartelijke
onverschilligheid voor onszelf en voor wat ons omgeeft, waarin wij achterblijven
als een enkele ervaring voldoende droom en onzichtbaarheid bezit om het werkelijke
en het zichtbare uit te wissen.
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Als ontwaakt uit een diepe slaap, wetend dat op mij de taak rustte iets op te sporen
dat mij tijdens deze slaap nabij was, maar zonder spoor of teken van mij was
heengegaan, vervolgde ik mijn tocht langs het eenzame pad in de ochtend. Het rode
schijnsel van de aanbrekende dag was reeds verdwenen en overgegaan in een heldere
en grijze klaarte, maar toch daalde het licht koud en bleek op de weg neer. Ver voor
mij werd de schemering verscheurd door het licht, maar in wat werd onthuld verscheen
geen teken of zekerheid die een aanwijzing kon zijn, en het was alsof mijn tocht
zichzelf tot eindeloosheid had veroordeeld. Om mij strekte zich het grenzeloze uit,
en ruimte en tijd verkeerden in hun eeuwige stilte, waaraan de mens de schijn van
beweging en leven geeft, maar waarvan ik wist ze niet door mijn aanwezigheid te
kunnen verstoren.
Het is dit zekere en onweerlegbare, deze onverbrekelijke stilte en haar
begrensdheid, die de mens de grootste twijfel oplegt, zoals steeds het volkomen
zekere in hem angst, onzekerheid en verwarring schept, want hijzelf, die van dit ware
de eigen waarheid wil vernemen, verneemt slechts zijn schijn, en zoals een
spiegelbeeld, wanneer wij het willen behouden, ons dwingt, een ding, een gebaar of
een uitdrukking te doen verstarren, dwingt ook de zekerheid ons tot een
eeuwigdurende verstarring. De onuitputtelijkheid van wat met het zekere is
bevoorrecht, ontneemt de mens zijn houvast, en reeds zijn wij in haar afgronden
verdwenen voor onze stem uit de sombere en lege verlatenheid opstijgt tot degene
die snikkend wacht.
Zoals aan sommige herinneringen schoonheid en waarheid worden toegekend
waarvan wij nooit de zin ontkennen, hoewel hun werkelijkheid ze ons nooit onthulde,
en zij in de geest zijn vervuld van raadselachtigheid, is ook het bestaan een
herinnering, die wij zoeken in wat wij zijn, om de weg te vinden naar de zin en de
bestemming van het beeld dat wij zijn.
Nog steeds was mij het doel niet toevertrouwd van mijn dwalen, en niets had tot
mij het heilbrengende woord gesproken, want wat in wanhoop zich voltrekt is zozeer
bezield van echtheid dat niets ons nog langer kan bijstaan, maar vele malen rees in
mij de gedachte op dat deze tocht, die uit een wonderlijke innerlijke drang was
aangevangen, de tocht was door de vraag van de menselijke aanwezigheid. Soms
was het zelfs alsof ik uit een vervoering zou ontwaken en bemerken dat ik mij in een
vertrouwde kamer bevond, waarin na het ontwaken niets was gebleven van de daden,
de dromen en de gedachten die mij vervulden.
Enkel wist ik dat mijn weg naar niets anders kon leiden dan naar wat reeds in mij
was, want eenmaal keert alles tot ons terug. Ook wist ik dat geen weg mij kon brengen
naar wat niet reeds lang in mij op mijn komst wachtte,
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en deze zekerheid verontrustte en verbijsterde mij, want, wetend waarheen ik ging,
was mijn doel en bestemming doordrongen van de ijlte en de verlorenheid waarin
de mens in het aanschijn van zijn wezen staat, op ons wachtend achter het bestaande,
zoals het eenmaal wachtte in ons.
Toen de ochtend reeds lang achter mij lag en ik nog steeds mijn uitzichtloze en
wanhopige tocht vervolgde, met elke pas als in een onmetelijk raadsel binnentredend,
zoekend naar een spoor of een teken dat het doelloze van mijn verdergaan voortaan
zou leiden, ontwaarde ik in het zand een steen die glinsterde in het bleke licht en
mijn verbazing wekte door de zuiverheid van zijn vorm en de plaats waar ik hem
vond, zodat ik hem in de hand nam en met verwondering bekeek.
Nooit zijn de dingen wat ze zijn, maar wat wijzelf konden zijn geweest. Hun wegen
en hun lot zijn ons onbekend, maar ze in de hand houdend voelen wij wat dit is. Over
onszelf wordt onherroepelijker geoordeeld dan ooit is gebeurd, en dit oordeel luidt
dat niets ons wacht.
Toen ik de steen opnam, die zozeer mijn verbazing maar ook mijn hoop had gewekt,
was het alsof ik mij iets herinnerde dat ik langgeleden had verlaten, en verstard in
een huiveringwekkende tijdloosheid tot mij was teruggekeerd als een voorwerp, mij
met zijn onaardse bestaan aanrakend zoals een verre melodie een vergeten aandoening
opnieuw tot leven wekt, want vele onrusten en angsten zijn te uitgestrekt om enkel
door onszelf te worden gekend of door onszelf te worden gedragen.
‘Waar komt deze pijn vandaan?’ fluisterde ik ontsteld en verbaasd. ‘Door niets is
ze over mij gekomen, en toch verdwijnt ze niet.’
Als een geheiligd, van raadselen bezield voorwerp, hield ik de steen in de hand,
terwijl om mij de kille leegte van het landschap, dat als een woestijn was, vergleed
in het ijle licht, en vermoedend wat mij overkwam, sprak ik tot de diepste verlangens
in mij, tot de meest geheime dromen, was ik geheel verlamd, terwijl mijn eenzame,
uitgestrekte hand de steen omklemde, zoals men zijn laatste redding omklemt.
‘Hoe kon dit ooit bestaan’, vroeg ik nadenkend, ‘ver van mij?’
Het was alsof mijn woorden nooit meer zouden verdwijnen maar, niet ophoudend
te weerklinken, eeuwig in dit licht zouden aanwezig zijn, beroofd van hun stem en
van mijzelf, als een dode van wie zij was.
Nog steeds was het mij niet bekend wat mij in het levenloze koude voorwerp
aangreep, maar toch aanschouwde ik iets dat mij zeer vertrouwd was en ook zeer
beklemde, als een werkelijkheid die men ver van zichzelf heeft verwijderd, en wat
ik onderging kon ik niet ontkennen, zoals ik niet de steen kon ontkennen zonder zelf
op te houden te bestaan.
Waarvan was dit alles de herinnering, zijn bestaan en zijn lijden bevesti-
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gend in een eeuwige eenzaamheid? Hoe kon dit alles vervuld zijn van het grote
heimwee, dat dwalend blijft op de plaats waar een mens voorbijging?
Reeds lang omklemde ik het voorwerp, voor ik bemerkte dat mijn blik vol
ontzetting was opgeheven naar de verte, als in een wachten op een verschijning, van
wie de komst de ziel verscheurt.
Ik had het vage, onzekere gevoel met luide stem te hebben geschreeuwd, want ik
was vervuld van dezelfde wanhoop die volgt op een onbeantwoorde kreet. De hand
waarmee ik de steen omklemde hield ik ver voor mij uit met een gebaar waarmee
men iemand een voorwerp aanreikt, en terwijl ik mij poogde te herinneren waarom
ik had geschreeuwd, en waarom ik de steen voor mij uithield, was het alsof ik mijn
tocht had volbracht om in dit gebaar te verstarren.
Nadat ik lange tijd op deze wijze had gewacht, als in een offer aan een geheime
en heilige eredienst, die voor eeuwig zijn zinloosheid had onthuld, en alle menselijke
verzuchtingen maakte tot iets waarmee niet kon worden geleefd, daalde een grijze
en sombere duisternis neer, terwijl een hevige wind opstak waarvan de stroom om
mijn eenzame gestalte gleed.
De ogen wijd geopend, zonder dat ik iets ontwaarde, de steen als in een krampachtig
en smekend overreden voor mij uit geheven, onderging ik de vreemde klaagzang
van de wind, zonder hoop een beveiliging te vinden voor de naderende storm, want
terwijl wij onze angsten bevredigen in een onuitwisbaar geloof aan waarheden en
betekenissen, is alles zozeer zonder waarheid of betekenis dat we haar werkelijkheid
niet eens verdragen wanneer ze ons overvalt. Zoals men zich overgeeft aan wat niet
door onszelf kan worden afgewend, gaf ik mij over aan wat gebeurde, het hoofd
gelaten geheven naar het nog verwijderde geluid, dat toch reeds alles om mij vervulde,
terwijl ik onbeschermd in het wijde land stond, als een lichtschijnsel dat een ogenblik
zijn bestaan openbaart in een grote leegte, voordat het spoorloos verdwijnt.
Het was alsof het geluid overging in een vaag, lijdzaam en klagend huilen, zoekend
naar rust voor het raadsel van zijn troosteloos dwalen. Het was een gehuil dat in de
verbeelding vergeten woorden opnieuw doet uitgesproken worden, terwijl ze de
stemmen worden van onbereikbare bestemmingen, die enkel de klank hebben van
het verlangen in ons maar zonder wezen of bestaan zijn.
We zijn reeds in hen voor de droom waarin wij hen vernemen achter de dingen
oprijst, en wij zijn slechts hen zoals de droge bedding de rivier is, die is verdwenen.
Het is in hen en in hun eeuwigheid dat wij zijn wat verdween, en in de angst dat dit
inzicht ons ooit verlaat, hebben wij lief,
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zoeken wij naar de droom die dieper is dan het bestaan en ontvluchten wij wat bestaat.
Terwijl mijn ogen zich met tranen vulden, wilde ik antwoorden op het verre klagen,
maar het woord dat verlangde te worden vernomen, steeg niet in mij op, terwijl ik
toch wist het te bezitten.
In grote nood zonk ik neer, de steen omklemmend als een voorwerp van liefde,
terwijl het verre huilen van de wind mij bereikte en mij geheel vervulde, tot rust
komend in mij met een rust die ikzelf niet bezat, zodat iets mij bereikte zonder dat
ikzelf het had bereikt.
En een droefheid kwam tot rust in mij, zoals ze enkel haar bestemming vindt in
het onuitputtelijke antwoord van hem die haar in een verloren en onbereikbaar
ogenblik van zijn bestaan verneemt, en weet wat zij betekent.
Toen de storm was uitgewoed en verdwenen, en de grauwe lucht in de verte in een
dof, ijl en onrustig licht baadde, dat als het licht was na een voltrokken vernietiging,
hief ik mijn hoofd op uit mijn handen en stond op van de plaats waar ik was
neergezonken. Na lang naar de oneindige stilte te hebben geluisterd, alsof ik nog een
laatste woord verwachtte, dat wij van het onmogelijke eisen na ons te hebben bezocht
en weer te zijn verdwenen, wekte de onverstoorbaarheid die na de hevige windvlagen
was ingetreden, mijn verbazing, en het was alsof alles reeds lang was gebeurd en
reeds ver van mij was verwijderd.
Een diepe ontroering greep mij aan, zoals ik ze enkel had gekend als hoop en
wanhoop, droefheid en vreugde, lijden of genot, die waardeloos leken naast wat niet
was, maar toch geheel van mij bezit nam, want niet steeds is het ons toegestaan te
weten waaraan iets de kracht ontleent ons aan te grijpen. Een enkel ogenblik dat ons
verenigt met het onwezenlijke in ons, als wij enkel droom worden en onszelf vinden
in de droom waarin wij steeds verkeerden, doet ons voor het eerst van vele
ontroeringen de zin vermoeden, en het vermoeden verlaat ons niet, waarheen wij ons
ook begeven. Het is alsof zich in haar een wereld uitstrekt, verloren in de droefheid
die hangt over datgene waarin geen leven bestaat, die geen bron bezit en geen doel,
maar de mens zelf is.
Eindelijk vond ik de kracht verder te gaan, en ik ging naar de verte waar het bleke,
doorzichtige schijnsel dat na het onweer was gebleven, tussen de lage en donkere
wolken neerdaalde, met langzame, zekere en ingetogen schreden, alsof op mij de
plicht rustte een hoge waarheid naar zijn oord te leiden.
Nog steeds hield ik de steen omklemd, want iets waaraan geen twijfel bestond,
zegde mij dat wij door een zelfde lot waren verbonden.
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Soms lijkt het waarachtige ons nabij te zijn, maar het vermogen is ons onthouden de
bodem van haar leegheid te bereiken, en het gevoel van haar nabijheid is slechts een
ontroering die door haar eenzaamheid onmachtig is zich aan het nabije mee te delen.
En het zwijgen dat neerdaalt na ons verdwijnen, treft niet ons, maar haar.
IJlend voortsnellend, alsof datgene wat mij dreef onweerstaanbaar was, verblindde
mij de eenzame, koude klaarte die de verdwenen storm had achtergelaten, en hoewel
ik wist dat het licht in zich geen uitkomst bezat en zelfs ieder ogenblik zwakker kon
worden of verdwijnen, was het toch het licht waarheen ik snelde, daarin het beeld
vindend van het ondoorgrondelijke van mijn doel, want slechts het ondoorgrondelijke
kon mijn geleider zijn.
‘En ook uw stilzwijgen,’ fluisterde ik, ‘dat mij zeer bekend is, dat mijn stilzwijgen
is, werd reeds lang door mij verlaten. Ook daarin ben ik niet.’
Toen ik, voor mij uitstarend, mijn verdergaan verbrak, en langdurig naar het verre
schijnsel had gekeken dat in loodrechte stralen neerdaalde op het donkere land,
vestigde ik mijn blik op de steen in mijn hand, en mijn hand opheffend om de steen
te beschouwen, verzonk ik in diepe gedachten. ‘Vernietigt alles zichzelf door zichzelf
te worden?’ vroeg ik, kijkend naar de klaarte alsof mijn vraag vele dingen kon
bereiken, maar uiteindelijk onvoorwaardelijk enkel haar zou bereiken.
‘Niet in de dingen is het dat wij zoeken,’ zei ik, ‘maar in onszelf, en wetend dat
niets ondoorgrondelijker kan zijn dan wanneer wij het vinden in onszelf, houdt het
op te bestaan wanneer het in ons sprekend is geworden. En zijn stem klinkt, als een
stem die nooit iemand toebehoorde.’
Vooral was ik zeer aangegrepen, omdat mij voor het eerst werd verklaard waarom
de vorm en de aard van het gesteente mij had getroffen en geboeid, en waarom ik
had geweigerd hem achter te laten op de plaats waar ik hem had gevonden. Voor het
eerst wekte hij in mij een vermoeden dat niets steeds wordt uitgedrukt en zelden
wordt overwogen, maar vooral ons vervult wanneer de dingen voorstellingen worden
en zijn wat wijzelf zijn, want wij kunnen slechts zijn wat het verlangen ons dwingt
te herkennen. Wat herkende ik in het gesteente? Ik herkende het rustwekkende,
aangrijpende en grootse raadsel dat ons dwingt onze gevoelens en ons innerlijk naar
een hoge vervulling op te drijven, waar de droom het bestaan overspoelt en, zich
terugtrekkend, alle bestaan heeft verwijderd. Niet enkel dit ervaren overkwam mij,
maar ook drong zich aan mij de zekerheid op dat de vreemde vormen van de steen
iets bevatten van de vormen en de lijnen van het menselijk gezicht.
Was het de verbeelding die de dingen dwong het beeld te zijn van het
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onbekende in hen, en van de roepende stem in hen, of bezat de steen werkelijke
vormen, die in het onmenselijke van een voorwerp de ziel opriepen, het wezen en
de uitdrukking van het menselijke? Was het onmenselijke ook het verdwenene,
waarvan verstarring en stilte in de dingen getuigen, en waarvan het zwijgen als het
zwijgen is van wat door haar eigen raadsel van spraak, woord en uitdrukking is
beroofd?
In een hevige angst en twijfel over het welslagen van mijn eenzame onderneming,
die, zoals vele waarachtigheden, dreiging ontwaarde in alles wat bestond,
aanschouwde ik in het koude en doodse voorwerp mijn eigen onwerkelijkheid,
waarvan de stilte een oneindigheid opriep en waarvan wij zijn gescheiden in een
bestaan dat het bestaan niet aanvaardt, maar waarvan reeds de stilte vol schoonheid
is, en slechts zij die haar eenmaal hebben vernomen weten dat zij nooit bestonden
dan in haar en kennen geen andere zin dan haarzelf.
Reeds lang geleden verdween zij in de droom, zoals een wonderlijke gedachte
verdwijnt terwijl om ons de avond daalt en vele dingen zonder zin zijn geworden,
alsof de duisternis ze niet enkel verbergt of verwijdert, maar ook uitwist. Alles wat
zij was zijn wij geweest, en zoals dit geschiedt met datgene waarmee wij innerlijk
leven, is zij vervuld van pijn en eenzaamheid, en verschijnt zij waar alle werkelijkheid
haar kracht en haar zin verliest. En wij gaan verder met datgene waarheen wij gaan,
in onszelf, want nooit was het anders dan een diep ondergaan van een ogenblik van
eenzaamheid, als alles wat wij ontwaren ons vervult met afschuw en niets in dit alles
nog hoop bevat het nog eenmaal te kunnen aanvaarden of aanschouwen, als ook het
meest dagelijkse en vertrouwde zozeer zonder waarde is dat het geringste ondergaan
reeds een angst over ons brengt die uitzinnig is en zonder andere uitkomst dan een
eindeloze vlucht. En wij gaan verder om de onbekende te ontmoeten die wij waren,
verdwenen in een leegte die als een droom was.
Hoewel ik met wanhoop mijn tocht vervolgde, verdroeg ik niet langer dat in mij
een aarzeling oprees. Terwijl de weidse en lege verte, donker wordend in het kille
licht, mij gebiedend tot zich riep, was het alsof van mijzelf niets anders restte dan
de vluchtende die ik was geworden, en het raadsel waarin de vraag werd opgeroepen
wie ik was, zoals die oprijst tijdens het aankijken van een dode, even verbijsterend
alsof ik iemand ontwaarde die naar een leegte snelt, verkerend in de bezieling van
een onuitsprekelijke verlokking.
Vele dagen had ik uitgerust in een verlaten woning, die ik op mijn weg had
aangetroffen. Vermoedend dat mijn tocht mij langs verre en moeizame wegen zou
brengen, die mij ontbering zouden bezorgen, besloot ik in het
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eenzame huis de nacht door te brengen om te herstellen van mijn vermoeidheid.
In het donkere en koude huis dat even leeg was als herinneringen die zozeer in
het innerlijk zijn verweven met wat nooit gebeurde, dat ze enkel nog de weemoedige
en dromerige geest uitstralen van diepe hunker, vond ik een lang begeerd onderkomen.
Als een ijlende, die van rede en bezinning is beroofd, had ik beveiliging gezocht in
de donkere en lege vertrekken van het huis, dat reeds sinds lang onbewoond leek te
zijn, want de gedachte dat wel iets mij tot vluchten had gedwongen, maar het doel
en het einde van deze tocht niet konden voorspeld worden, was als een verbijstering
van de geest over mij gekomen.
Niet langer was het verlangen dat mij dreef mij bekend, maar in mij was een
overgave aan wat onherroepelijk was geworden, als een beproeving of een nood
waarin men berusting bereikt omdat buiten haar geen andere uitkomst bestaat.
Toen de nacht was aangebroken, en ik, herstellend van mijn uitputting,
neergezonken was, en luisterde naar wat tot mij doordrong, stak een hevige stormwind
op, die kreunend om het huis dwaalde, met een geluid dat de mens in zijn eenzaamheid
verplettert en vervult van ontzetting, zodat ik huiverend van koude en verlorenheid,
beschutting zocht in een hoek van het vertrek waarin ik was gevlucht.
Wakend bracht ik de donkere, onheilspellende nacht door, maar toen ik een lange
tijd als in een bezwijming had verkeerd, waarin alles als in een koorts, met verhevigde
en geheimzinniger diepte tot ons komt, hief ik het hoofd op, en tot bezinning komend,
luisterde ik lang naar het klagend huilen van de wind.
In de grote duisternis was veel gelegen, waardoor ik in deze nacht vol
ontvankelijkheid werd geboeid en bewogen, en vooral als de mens wordt teruggebracht
tot zijn verlorenheid, geschiedt het soms dat waarheid de gelijke wordt van wanhoop.
In de grote duisternis vernam ik de tekenen van vele onwezenlijkheden, waarvan het
ware dat onmetelijk is, diep ontroert, als iets dat vol begrijpen en liefde is.
Toen de nacht bijna was verstreken en de eerste glanzen van de komende klaarte
verschenen, was in mij, omgeven door het sombere huilen van de wind, een vreemde
leegte ontstaan, alsof ik ver van mijzelf was verwijderd, alsof de eenzame nachtelijke
wind over mij was gestreken en alles had uitgewist. Eindelijk opende ik wijd de ogen
en luisterde lange tijd met grote verbazing, want ik meende ver achter het geluid van
de wind een ander geluid te vernemen, dat als het naderen van schreden was of als
het openen van een deur.
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Wel had de lange nacht, die was verstreken met de kwellingen die de geest in
ogenblikken van uitputting overvallen, vreemde voorstellingen en vermoedens in
mij opgeroepen, en hoewel ik dacht mij dit alles slechts te verbeelden, was om mij
heen de eenzaamheid te waarachtig om mij aan de werkelijkheid van het geluid te
onttrekken, want in de eenzaamheid kunnen werkelijkheid en verbeelding wel ver
van elkaar zijn gescheiden maar toch nooit elkaar betwisten.
Door vragen overvallen die mij in hun verschijnen zeer bevreemdden, hield ik niet
op het geluid te vernemen, en het was alsof ik mijn eigen vragen vernam, die, hoewel
ik ze toeschreef aan het langdurige denken waartoe de voorbije nacht mij had
gedwongen, de dingen zelf waren geworden, hun aanschijn van verbeelding hadden
aangenomen, en doorheen de vraag die zij waren, tot mij kwamen.
Had mijn komst in het huis een doel gehad dat onbekend was gebleven, en was
dit onbekende doel, het onbekende van mijn tocht, over mij komend zoals we na een
droom soms de schaduwen van zijn beelden bij het ontwaken menen te bemerken,
en het hoofd wenden naar de drempel van het huis, als in een van verwachting
vervuld-zijn? Was ik naar deze plaats gedreven omdat iets in mij reeds had
geantwoord op de stemmen die ikzelf nog steeds niet had vernomen, de stem van de
verdwaalde en de stem van de onbereikbare, waarin wij onze eeuwige bestemming
beluisteren, in een van alle bestaan bevrijde en tot geen wereld behorende droefheid?
Waren wij slechts een enkel ogenblik waarin het onbegrensde door ons heen glijdt,
onszelf met zich meevoerend, terwijl wij achterblijven in grote angst voor het
komende licht, waarin het bestaan zonder zin zal zijn of zal opgehouden hebben
bereikbaar te zijn?
Vele vragen werden tot mij gesproken, terwijl ik roerloos wachtte op het naderend
geluid, want het was niet een droom waarin mij iets onwerkelijks was geopenbaard,
maar de leegte die in gesteltenissen van verlangen, droom of wanhoop onze
verbeelding wordt, en de wanhoop, de droom of het verlangen zozeer verenigt met
schoonheid, dat wij ons niet aan haar waarachtigheid kunnen onttrekken.
Eindelijk verscheen in de grauwe doodse schemer een gedaante, en het was alsof
zij was gekomen omdat zij door dezelfde stemmen was bewogen die ook tot mij
hadden gesproken.
‘Jij bent het die reeds lang is heengegaan’, zei ik, en ik voelde de bezielende kracht
die men ondergaat na alles te hebben begrepen. ‘En sinds het ogenblik dat ik kwam
op de plaats waar van je slechts een herinnering is bewaard, in een stilte die mijn
komst leek uit te wissen, wist ik dat ook ik zou heengaan.’
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Smekend had ik het hoofd opgeheven, terwijl de gestalte op de drempel van het
vreemde huis donker was geworden, door de rode gloed van de opgaande zon, die
als de gloed was van een grote brand, en de ontreddering die mij vervulde als de
duizeling die voorafgaat aan de val in een diepe afgrond, deed mij begrijpen dat het
bestaan slechts waar is als wij er de droom in aanschouwen. Terwijl ik luisterde naar
de ijlende, klagende toon van de wind, die als het geluid was van een zang over een
rotsig en eenzaam pad, waar het licht het licht is van het verdwenene, en de naderende
mens de eerste mens is die nabij is, was het alsof ik de onuitsprekelijke taal hoorde
van een waarheid die door de komst van de mens onhoorbaar is geworden, omdat
hij haar uit zijn geest en vervolgens uit zijn taal verdreef.
Het was de scheiding die ontstaat in het eerste aanschouwen, terwijl de wind de
kreet van de verdwenene uitwist.
Lang was ik door het luisteren naar deze wonderlijke en hogere taal vervoerd,
want de ijlte die door mij dwaalde, was als de openbaring van een schoonheid, een
ontroering en een smart opwekkend waarin wij enkel nog het verlangen kennen naar
de dood.
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Jo Gisekin / Nooit is augustus zo droef geweest
In memoriam matris
Je ontwaakt met de vraag
wat dit kind ligt te doen
in zijn pasgeboren wieg
De dood geeft zichzelf te eten
en niemand
die het bloed ziet kruipen
als een slak
met kilgevroren spoor
Zij hield van de huid
van stille ranonkels
elk kruid
kreeg door haar
zijn bestemming
Haar blik was gaaf
als een weids terras
op haar bank
kon je Rilke lezen
Wat met haar handen
die kathedralen aftastten
en waarom Compostela
dat in haar
zijn pelgrim verloor?
Zo kende ik haar oor
voorzichtig als gefluister:
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ternauwernood dommelt
haar onzichtbare weetgierigheid
Haar huis
een bijna verlaten leest
met nauwkeurig verkleurde holten
te vroeg
tot steen gekoeld
Asters
kleuren de herfst
die sterft.
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Joos Florquin / Ten huize van Louis-Paul Boon (slot)
U hebt sprookjes geschreven en wel ‘Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen’
(1957), waarin surrealistische motieven aan bod komen.
En ook erotische. Ik heb eenvoudig de sprookjes van Grimm verwerkt, maar al de
afschuwelijke dingen die Grimm verhaalt, heb ik nog aangedikt, opgepept en met
wat sarcasme nog vreselijker gemaakt. Dat is een facet van mij: plezier hebben in
iets dat kapot gaat. Dat komt wel meer voor: als er een huis in brand staat, zijn er
altijd mensen die plezier hebben als ze de boel zien in elkaar storten. Toen Rome
brandde, waren er ook die blij waren...
Vijf jaar later voegt u aan deze bundel een verhaal toe ‘Blauwbaardje in Wonderland’.
Het boek heet dan ‘Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes’.
Blauwbaardje is een meisje.
Haar moeder heeft donker haar en haar vader is een boer. Eigenlijk is ze een kind
van een kabouter. De man vraagt aan zijn vrouw waarom het meisje ‘Blauwbaardje’
moet heten en dan antwoordt de vrouw: ‘Dat zult ge later wel begrijpen.’ Laat dat
ook mijn antwoord zijn.
Die grimmige sprookjes heb ik op de trein geschreven: ik moet elke dag van
Erembodegem naar Aalst en vandaar met de trein naar Gent, voor de krant. Ik zat
daar toch maar mijn tijd te verliezen en daarom schreef ik ondertussen zo nu en dan
een zinnetje en dan weer een zinnetje. Het is eigenlijk de enige keer in mijn leven
dat ik op elk zinnetje gelet heb; in elk zinnetje zit iets pikants.
Een spel met de taal?
Een spel met de taal, een spel met woorden. Een van die sprookjes heet De cyclopen
van Schellebelle en op zekere dag heeft een meneer mij een brief geschreven om te
vragen waarom die cyclopen van Schellebelle waren. Ik heb enkel kunnen antwoorden
dat ik elke dag Schellebelle voorbijrijd. Later heb ik daar dan Blauwbaardje aan
toegevoegd.
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Een sprookje dat zijn oorsprong vindt in het seksuele?
Het verhaalt de seksuele ontwikkeling van een kind, dat meisje wordt. Heel haar
seksuele beleving wordt verbloemd verteld in een pornografisch verhaal, ge kunt het
ook poëtische erotiek noemen: het meisje gaat eerst met een kabouter naar bed, dan
met de prins, dan met de koning.
Ik heb op dat verhaal ooit een vervolg geschreven dat Blauwbaardje in de ruimte
heet en daarin gaat het meisje met een ruimteschip mee. Ik heb het nooit gepubliceerd
omdat, toen ik ermee klaar was, juist de film Barbarella uitkwam en de overeenkomst
met de reis van mijn Blauwbaardje in de ruimte was zo flagrant, dat iedereen zou
gedacht hebben dat het plagiaat was. Daar zat anders wel wat in: Blauwbaardje opent
een ruimtebar en maakt nog alle soorten gekke karpersprongen.
Het is wel een beetje verwonderlijk dat Blauwbaardje een meisje is...
Daar kan ik een uitleg voor geven, maar hoe moet ik dat doen? Zoudt ge me liever
niets anders vragen?
Ik kan anders proberen u te helpen. Blauwbaardje is een opgroeiend meisje, dat
volgens Weverbergh, die uw werk goed kent, ook het meisje is van ‘Menuet’. Is het
waar dat dat meisje in heel uw oeuvre uw hunker naar het ongerepte symboliseert?
Naar het ongerepte, naar het zuivere, dat heeft hij inderdaad geschreven. Misschien
is dat wel waar maar ik herinner me in dat verband een gebeurtenis met Weverbergh
en Hugo Claus. Hugo Claus had Omtrent Dedee geschreven en Weverbergh had dat
ook grondig bestudeerd en uitgelegd met verwijzingen naar de Griekse literatuur,
naar de Romeinse literatuur, naar de middeleeuwse enz. en hij had dat allemaal op
grote stukken bruin papier uitgestippeld. Ik was toen bij Hugo, hij woonde toen nog
op de Predikherenlei in Gent. Weverbergh legde heel de vloer vol papieren met
pijltjes naar hier en pijltjes naar daar en dat verwees naar de Griekse literatuur en
dat verwees naar wat weet ik allemaal. En Hugo Claus keek dat allemaal na en zei
tot Julien: ‘Gij zijt de enige, die mijn boek gelezen en begrepen hebt.’ En Julien, die
was zo gelukkig als wat, rolde al die papieren op en ging weg. Toen zei Hugo tegen
mei: ‘Wat die mens daar toch allemaal in ziet...’.
U probeert dat natuurlijk ook in mijn schoenen te schuiven maar ik verwijs dan naar
een feit. Op het einde van het verhaal Blauwbaardje ‘ontrukt de auteur het meisje
uit de sprookjeswereld en... huwt haar’. Dat is meer dan een briljante literaire vondst.
Weverbergh spreekt hier van een Lolita-
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complex. Mag men naar de diepte peilen?
Men mag naar de diepte peilen, voor mij mag alles maar ge zijt op dit moment
bezig met steeds maar meer penibele vragen te stellen. Ik heb mij in mijn werken,
als ik het mag zeggen, in mijn blote gezet. Als gij mij nu nog meer vraagt, dan moet
ik mij nog meer in mijn blote zetten. Als ge het toestaat, zou ik daar toch liefst mee
ophouden.
Dat doe ik dan onmiddellijk. Alleen nog dit: houdt het ook niet ergens verband met
uw verlangen naar een dochtertje, dat u niet hebt?
Dat is inderdaad waar. Ik heb wel opgekeken toen iemand in Nederland schreef,
dat men in de boeken van Boon kon zien dat hij geen dochter had. Dat was een klets
in mijn gezicht. Die vent ontdekte ineens de waarheid.
‘De paradijsvogel’ (1958) is een mythisch verhaal op het thema van het
panseksualisme. Wat betekent dat voor u?
Ja, kijk eens, dat panseksualisme is iets dat de mensen die het boek besproken
hebben, hebben uitgevonden. Ik heb willen aantonen dat het seksuele de drijfkracht
is van heel ons bestaan. De paradijsvogel symboliseert de fallus en ik heb willen
aantonen dat onze ganse maatschappij, onze godsdienstzin en onze filmsterverering
niets anders is dan een verering van deze fallus. Mijn bedoeling was gewoon erop
te wijzen dat in onze stad van vandaag, New York, Londen, Amsterdam, Brussel of
noem maar op, net hetzelfde gebeurt als in Babel of in om 't even welke stad van de
oertijd. Ik heb voor deze tijd enkele personages samengebracht: Beauty Kit, waarin
ik de verering van de vrouw bij ons voorstel en waarvoor ik Marilyn Monroe als
model heb gekozen. Het is de afgodsverering voor de vrouw, die geen vrouw meer
is, maar een geprefabriceerd droombeeld. Als flagrante tegenstelling is er dan de
man die de vrouw haat, die vrouwenmoordenaar wordt, de John Christie die in Londen
al die vrouwen heeft vermoord. Daarnaast hebt ge dan die meneer E.H. Ramadhoe
- die E.H. kan natuurlijk Ernest Henri betekenen maar ge kunt er ook eerwaarde heer
van maken - die zich bezighoudt met het verzamelen van foto's van naakt om daarmee
een studie te maken over seks, de ontwikkeling of de teloorgang van de seks in onze
maatschappij.
U gaf het boek als tweede titel ‘Relaas van een amorele tijd’.
Al wat de mensen in het boek doen, wordt hun ingegeven door een ontspoorde
erotiek. Er is daar een bokser die ik ook als tegenstelling gebruik. Dat is een geweldige
vent met een brede borstkas en met spierballen, maar
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die eigenlijk een machteloos man is. Op het ogenblik dat hij met Marilyn Monroe,
enfin met de dame die Marilyn voorstelt, moet naar bed gaan, valt hij in onmacht.
Hij krijgt een soort van vallende ziekte en er komen spoken uit zijn mond die bijbelse
verhalen beginnen te vertellen. Zo horen we hoe de godsdienst werd uitgedacht. Uit
wat anderen vertellen horen we hoe de stad ontstond, hoe het leven vroeger net zo
was als nu, hoe de stad voortbestond, hoe de verering van de vrouw er kwam enz.
Dat is allemaal geconcentreerd in dat nieuwe symbool: de paradijsvogel. Heel de
wereld is een roerloos meer waarboven een monsterachtig gebouw werd opgericht.
Het bijbelverhaal is een mengeling van het verhaal van Kaïn, die naar het land
Not ging en het verhaal van het ontstaan van de heilige stad Tibet. In China was er
een overvloed van geboorten maar men durfde de kinderen er niet doden. Ze werden
weggestuurd en strompelden over de wegen en stierven vrijwel allemaal. Eén heeft
echter Tibet bereikt en sticht daar de stad. Daar komt dan Noema, de dochter van
Kaïn aan, en die denkt er aan een godsdienst te stichten ter ere van de paradijsvogel.
Die godsdienst blijft bestaan en is er duizend jaar later nog.
Op het laatst stort heel het gebouw in maar de paradijsvogel blijft hangen aan een
stukje balk van het dak. Hij beheerst het puin. Waar ik al die symboliek haal, weet
ik ook niet maar ik maak er me niet ongerust in. Denk maar aan mijn verhaal over
Weverbergh en Omtrent Dedee van Claus.
U wil in ‘De paradijsvogel’ wel zeggen dat het godsbegrip een creatie is van de
mensen, een uiting van angst en nood?
Inderdaad, de mens heeft een bepaald tekort en hij wil zich verheffen, wat tenslotte
mooi is van de mens, dat hij zich boven het dier wil verheffen. Hij is ontstaan ergens
uit een moeras, uit wat weet ik, uit het dier, en hij wordt mens en dan droomt hij
ervan een engel of God te worden. Daar is die paradijsvogel, dat wezen met de
vleugels, het symbool van. Want er is iets gevleugelds boven ons, laat dat nu een
droom zijn, een paradijsvogel of geloof. We zitten onder de vleugels van iets dat ons
doet hopen en streven om er iets van te maken. Ik ben niet zo negatief als ge wel
zoudt denken. Er is iets waar we aan gehoorzamen of waarin we iets zien, dat we
willen bewerkstelligen. Als die paradijsvogel de fallus is, dan is dat iets waar we
moeten aan gehoorzamen.
U hebt eens aan Maria Rosseels verklaard: ‘In de bergrede herken ik mijn eigen
geloof.’
Voor een groot deel toch. Jezus spreekt daar als iemand die niet tot de
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barbaren behoort, die dingen zegt waar ik volledig mee instem. Dat is een rede, niet
van de zoon van God maar van de zoon van de mensen en van een zeer schone mens.
U vindt in de mens een tare, een schandvlek als de erfzonde, zegt Weisgerber.
Als we het christelijk geloof vervangen door de laatste theorie dat de goden
astronauten waren, dat ze hier op aarde apen hebben gevonden, dat ze daarmee
gepaard hebben en dat daaruit mensen zijn voortgekomen, dan ligt het voor de hand
dat er in de mens iets is van de astronaut en iets van de aap. Dat is misschien de
erfzonde, dat wat er van het dier in ons gebleven is. Dat is misschien niet dezelfde
erfzonde als in het bijbelverhaal. Wat is dan de erfzonde? Onze heerlijke oorsprong
misschien?
***

Tegen de drie wanden van de werkkamer van Louis-Paul Boon staan volgepropte
boekenkasten, waarin de boeken alfabetisch zijn geschikt.
Op de stevige kloostertafel, die hij als schrijftafel gebruikt, staat een sujet: de
vrouw in aanbidding voor de natuur, de laatste resten van de god Fallus. De wortel
doet denken aan de tromp van een olifant.
Hier hangt ook een portret dat een vriend-schilder van Louis-Paul maakte toen hij
17 jaar was.
In de hoek staat er nog een orgel waarop mevrouw Boon soms speelt en daarboven
een schilderij dat de vrouw en de dood voorstelt. Op een ander doek wordt de vrouw
door ratten aangevreten.
Boven aan de zoldering hangt een oude weegschaal waaraan twee stallantaarns
zijn bevestigd en op grootmoeders kast staan herinneringen aan grootmoeder: haar
koffiemolen, haar vliegenvanger.
Verder is er nog een oud beeld van Sint-Rochus en een icoon die Weverbergh uit
Roemenië heeft meegebracht.
Het atelier van de schilder bevindt zich in een apart gebouwtje naast het huis. Hier
ligt alles klaar om een constructie te maken: oude lijsten evengoed als oude
fietswielen.
Inspiratie vindt Louis-Paul Boon vaak in boomwortels: hij maakt dan een tekening
waarop hij de kleuren spuit, een techniek die hij van het auto-schilderen kent.
Buiten ligt er nog een boomwortel te wachten om behandeld te worden: de gastheer
ziet er duidelijk iets van een vrouw in.
***
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U bent al een beetje van alles geweest: communist, anarchist. Stalinist, stoute socialist,
brave socialist, tedere anarchist. Wat bent u nu?
Willen we resumeren? Eigenlijk vieze tist alleen!
Is de literatuur voor u een toevlucht?
Oei, oei, de literatuur voor mij een toevlucht? Nee, een toevlucht is ze zeker niet.
Ik heb plezier in 't schrijven, dat is de waarheid. Daar zitten kan ik niet, naar de
televisie kijken kan ik niet en met de kaarten spelen kan ik ook niet. Ik moet intens
met iets bezig zijn. En staat er in de bijbel niet dat men zijn licht niet onder de
korenmaat mag zetten? Als ik het goed voor heb, betekent dat toch dat, als ge een
gave hebt, ge de anderen daarin moet laten delen.
Is het een middel om u af te reageren?
Misschien wel en misschien ook omdat er binnen in mij iets aan het leven en aan
het werken is dat naar buiten wil en dat ik de mensen zou willen meedelen, maar dat
ik in een gesprek niet kan zeggen. Er zijn misschien op dit moment dingen die ik
graag tegen u zou zeggen en die ik niet kan zeggen. Maar als ge dan weg zijt en ik
papier neem en een pen, dan kan ik het allemaal opschrijven. Als ik alleen ben in
alle stilte, dan kan ik mij volkomen uitdrukken op papier. En op dat papier breng ik
dan een boodschap of hoe ge het ook noemen wilt.
U schrijft dus duidelijk niet voor uzelf alleen maar ook voor anderen.
Allebei. Ik heb ontzettend veel genoegen in het schrijven, ik doe het graag: het is
avond, de schemerlamp brandt, mijn pen of mijn stylo glijdt over het papier. Ik doe
dat heel graag maar meteen wil ik eigenlijk toch iets zeggen. Ik schrijf ook met het
oog op de anderen, om ze iets mee te delen, ze iets te leren, ze te helpen misschien.
Voor mijzelf is de literatuur een toevlucht, maar ge leeft voor uzelf niet alleen. Mijn
gedacht is altijd: ge moet de mens zoeken, met hem praten om zo de wereld te
verbeteren. Elke menselijke beweging verzandt: daarom moeten we altijd opnieuw
beginnen.
‘Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk’ is een groteske (1959). Het is een
satire vol ironische schimpscheuten aan het adres van de moderne vormen van het
mondaine leven.
Ook over het gerecht, de showwereld, de ruimtevaart, kortom over heel onze
hedendaagse samenleving gaat het.
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Wat behandelt ‘Vader en Zoon’, dat in 1964 verscheen? En waarom was dat een
bibliofiele uitgave?
Mijn zoon, die fotograaf is, had enkele foto's gemaakt waarop hij de ruimtevaart
op de korrel nam en hij exposeerde die in Wetteren. Ik had teksten van dat meisje
dat Petite Fleureke heette en waarin ook sarcastische opmerkingen worden gemaakt.
We hebben die dan samen uitgegeven.
We hebben het al gehad over uw laatste boek ‘Het nieuwe onkruid’ en we hebben
ons toen afgevraagd of Boontje braaf geworden was of verzoend met de realiteit. Nu
schrijft u in dat boek het volgende: ‘Ik geloof in niets meer, maar ik heb ontzaggelijk
meer lief gekregen.’ Is dat geen tegenspraak? Is liefhebben niet een vorm van geloven?
Kijk, ik heb de indruk dat in Het nieuwe onkruid maar één zin staat. In alle
besprekingen en overal hebben ze altijd die ene zin aangehaald: ‘Ik heb mijn geloof
in alles verloren maar ik heb veel meer lief gekregen.’
Het is ook een belangrijke zin.
Een centrale zin, inderdaad, waarrond heel het boek draait. Een tegenspraak? Nee,
ik geloof het niet. Als ge in bepaalde dingen gelooft, en we hebben het daar al over
gehad, als ge naar iets toe wilt, als ge een doel wilt bereiken tot elke prijs, dan vallen
er naast u lijken, dus moeten er honderden mensen doodvallen.
Wat hebt u lief gekregen?
Ik heb die mensen lief gekregen die doodgevallen zijn. Wij hebben bijvoorbeeld
de oorlog meegemaakt en duizenden mensen hebben geloofd in de overwinning op
het fascisme en hebben daarvoor hun leven gewaagd, ze hebben ervoor in
concentratiekampen gezeten en ze zijn ervoor gestorven. Dat is nu allemaal voorbij
en tot wat heeft het gediend? Ik denk nu aan al die vrienden die zijn weggegaan, die
gesneuveld zijn, die werden omvergekogeld of doodgemarteld. Was het nu niet veel
beter geweest dat ik die paar vrienden nog om mij heen had, dat ik met die mensen
nog wat kon praten, dat ik die mensen nog had om ze lief te hebben? Ik geloof dat
wij beter zouden doen al die geloven, het geloof in - nou ja, misschien kwets ik u of
kwets ik ergens de een of andere lezer - het geloof in Jezus, het geloof in Marx of
het geloof in om het even wie, dat we dat beter zouden uitschakelen, om in plaats
daarvan eenvoudig van elkaar te houden. Het heeft iets te maken met de
liefde-haattegenstelling. Hoe minder ge de mensen haat, hoe meer ge ze zult
liefhebben. Wat ik heb willen zeggen met ‘ik geloof in niets meer’? Dat ik het geloof
verloren heb in de toe-
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komst, in de hemel, in één mei, in de Sovjetrepubliek, in Mao en Cuba. Als ge daarin
gelooft, slaat ge alles kapot. Als ge niet meer in de revolutie gelooft, dan gaat ge
meer houden van kleine dingen, een zondagmorgen, een bloeiende boom, een katje,
dingen waaraan ge geen aandacht besteedt als ge de revolutie preekt en die misschien
de grote waarden zijn, de waarden die het leven leefbaar maken.
Uit dat boek doe je wel de indruk op dat u tussen twee stoelen zit, of eigenlijk tussen
twee generaties, en dat u nergens uw plaats vindt, noch bij de jongeren, noch bij de
ouderen.
Dat heb ik heel mijn leven al ondervonden, dat ik tussen twee stoelen zat.
Ik zei tussen twee generaties.
Ja! Dat is inderdaad waar, dat ik tussen twee generaties zit. Ik voel me bij de
ouderen niet thuis: al die mensen, die van mijn ouderdom zijn, zijn ouwe peekes.
Als ik met hen praat, als ik iemand zie van mijn ouderdom, iemand die met mij
soldaat geweest is of iemand die met mij op school was, of iemand die met mij - het
is een zot woord - die met mij gedebuteerd heeft in de literatuur, dan blijkt dat ze
allemaal ouwe mannekens zijn geworden. Ik heb daar niks, werkelijk niks mee
gemeen. En dan zoek ik de jongeren - het is niet waar, ik zoek de jongeren niet op,
maar de jongeren zoeken mij op. De jongere mensen zien in mij de vader van de
nieuwe literatuur en ze komen hier bij mij, ze komen hier in de tuin spelen of
petanken, de meisjes lopen hier met mini-jupekes of met hot pants rond.
Maar u voelt zich ergens toch bij hen niet thuis?
Ik voel me eigenlijk nergens thuis, dat is inderdaad waar. Als er een vergadering
is van het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ of zoiets, waar al die oude mensen zijn, dan
ga ik er niet naartoe want ik kan er toch niet mee praten. En als die jonge mensen
hier komen, die jonge dichters en schrijvers en schilders, en ik hoor ze bezig dan
denk ik: waarover zijn die nu bezig? En ik voel me daar ook niet bij thuis. Dan zit
ik weer op mijn eentje, ik heb altijd op mijn eentje gezeten.
Hoe zou het komen dat u ergens de aansluiting met deze jeugd mist?
Ik heb mijn hele leven lang van een schonere en een betere wereld gedroomd. Nu
is die schonere en betere wereld misschien wel even daar. We hebben nu wat ze de
welvaartsstaat noemen. Ik heb grapjassend in één van mijn schrifturen eens gezegd:
de welvaartsstaat hebben ze aan ons been gelapt. En dan denk ik: och, het is toch
ook dàt niet. Die jonge
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mensen houden ervan om ergens in een hoekje te kruipen, zich spuitjes toe te dienen
of stikkies te roken of wat weet ik. En daar heb ik ook eigenlijk niets aan. Dan denk
ik: waarom doen ze dat toch? Ze zijn nu vrij, ze zijn nu gelukkig, ze hebben alles
waar wij voor gevochten hebben, daarvoor zijn mensen gesneuveld, gestorven,
omgekomen, nu is het daar en die jonge mensen weten er geen gebruik van te maken.
Die liggen daar maar te liggen, laten hun haar en hun baard groeien, er zitten daar
luizen in, ze krijgen schurft, ze krijgen ziekten. Eigenlijk zijn ze niet gelukkig.
Het tekort speelt een vrij belangrijke rol in heel uw werk. Wat betekent dat eigenlijk
voor u, dat tekort?
Ja, ik heb altijd een soort van tekort gevoeld, heel mijn leven lang, en ik denk dat
die jonge mensen nu eveneens een tekort hebben. Wij hebben hen iets geschonken
waar zij niets kunnen mee doen, en ik heb daar echt, echt verdriet om.
In Als het onkruid bloeit beschrijf ik de jeugd van heden, die zogezegd naar school
gaat maar die spijbelt en die naar bars en drankgelegenheden gaat, spuitjes neemt en
stikkies rookt en die daar zit. Ik heb van die meisjes gezien, 15-16 jaar... - ik heb er
helemaal niets tegen hoor, dat zoiets gebeurt, als dat normaal gebeurt, ik drink ook
graag een druppelke, he. In de jaren zoveel, toen we begonnen met een pijpke of een
sigaret te roken, dan dachten ze ook: nu gaat de wereld vergaan. En wij denken nu:
nu vergaat de wereld, omdat zij stikkies roken. Daar gaat het niet om. - Maar ik vind
dat die kinderen teloorgaan. Kijk, ik heb van die meisjes gezien die elkaar spuitjes
gaven, daar ergens in een hoekje. Meisjes van 15-16 jaar, die er echt als oude
vrouwkes uitzien, die eigenlijk echt voor niets meer zin hebben, geen zin in het leven,
geen betekenis in het leven zien, geen lust of geen genoegen scheppen in het leven.
Leven is voor hen alleen maar daar te liggen, een spuitje te krijgen en te liggen. Ik
voel me dan een beetje triestig worden en ook een beetje opstandig tegenover deze
samenleving, die zoiets mogelijk maakte. Dan vraag ik mij af: ligt de fout aan de
school? Zijn die kinderen niet opgewassen tegen de lessen die ze krijgen, tegen al
wat in hun geest binnengestampt wordt, dat ze onmogelijk kunnen vatten en dat zij
dan op zeker moment, als het examen komt, moeten uitspuwen? Kunnen ze daar niet
tegen? In de 19de eeuw was de arbeider de slaaf. Zijn de schoolkinderen, nu op dit
moment, de slaven van de 20ste eeuw? Kunnen ze onmogelijk mee en moeten zij
zich verdoven? Want in de 19de eeuw, dan was de arbeider een dronkaard. De arbeider
dronk jenever tegen de sterren op en dat was ook om te ontsnappen. En ik vraag mij
af: is dat met die kinderen hetzelfde? Willen die ontsnappen
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aan deze tijd, willen die drugs, willen die spuitjes om te ontsnappen?
Ja, het zou natuurlijk een hele discussie kunnen worden.
Over dat tekort zouden we inderdaad niet uitgepraat raken. De mens is niet
volmaakt. Ik begin mij daar nu bij neer te leggen, maar vroeger heb ik dat niet kunnen
aanvaarden. Ik heb gevochten om het aan te vullen of iets in de plaats te zetten. Nu
weet ik dat er altijd een tekort zal zijn. Toch ligt de zaak elders. Ik heb altijd compassie
gehad met mensen die iets mankeerden: ik ben een soort vrijzinnige pastoor of
missionaris, die de mensen wilde helpen, die dat tekort probeerde aan te vullen. Als
ik een brave jongen geweest was, zou ik waarschijnlijk missionaris zijn geworden!
Ge hebt meer medelij met een vogeltje dat een mank pootje heeft dan met een dat
gezond is.
Bent u echt een overtuigd pessimist?
Als ik me aan het schrijven zet, ja: dan word ik serieus. In het leven zelf ben ik
een humorist. De humor is een wapen: mijn grappen zijn een verdediging tegen dat
innerlijk pessimisme.
U waardeert toch de goeie dingen van het leven?
Absoluut: gestoofd konijn, whisky, dus eten en drinken, ook uitgaan, me amuseren,
minnelijk verkeer.
***

Mevrouw Boon-Dewolf, uw man zegt dat hij eigenlijk de wolf is en u de vos. Bent u
het daarmee eens?
Ik denk dat een vos slimmer is dan een wolf. En daar ik de zaken moet regelen...
Wie is de echte: Louis, Louis-Paul of Boontje?
Dat is moeilijk uit te maken. Voor mij is hij altijd mijn schatje of mijn bieken of
zoiets, ik zeg nooit Boontje, he. Alleen als ik telefoneer, zeg ik: wil-de mij Boontje
aan de telefoon vragen?
Uw man heeft gezegd dat u beweert dat hij het lastige karakter van zijn vader heeft.
Is dat juist?
Zijn vader was wel een beetje aan de gemakkelijke kant, zo een sloddervos, en
dat is mijn man ook, een sloddervos.
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Dus toch een vos!
Ja, een sloddervos.
Gisteren was u 35 jaar getrouwd. U hebt het niet altijd gemakkelijk gehad?
Nee, maar toch heb ik het bij hem uitgehouden en hij bij mij. Ge moet een beetje
water in uw wijn doen, he.
U hebt natuurlijk de boeken van uw man gelezen. Het is een klassieke maar in dit
geval toch erg boeiende vraag, omdat zijn werk zo persoonlijk en uiteenlopend is.
Wat vindt u zijn beste werk?
Wapenbroeders vind ik een pittig en een plezant boek, en dan Mijn kleine oorlog.
Ik heb al die dingen meegemaakt, verschrikkelijke angst gehad. Daarom heeft dat
mij het meest getroffen.
Er zitten zonder twijfel aan sommige boeken erg speciale herinneringen. Aan welke?
Het nieuwe onkruid.
Waarom?
Ja, waarom? Er is nogal veel sprake over al die jonge meisjes, en die sprongen
hier zomaar binnen, he. En ja, op de duur voelt ge u zo'n beetje aan de kant gezet.
Maar ten slotte was het toch niks, alles was dus in orde.
Vrijwel heel het oeuvre van uw man is autobiografisch en hij heeft de gewoonte het
kind bij zijn naam te noemen. Heeft u dat nooit gehinderd?
Alleen Het nieuwe onkruid heeft me wel gehinderd.
***

Volgens Weverbergh waren de jaren '48-'54 de meest vruchtbare van uw carrière.
Uw doorbraak gebeurde in '60-'65. Maar verder zegt hij dat uw werk twintig jaar
lang werd geboycot omdat u werd beschouwd als een viezerik en een pessimist. Is
dat juist?
Voor een gedeelte ja, maar als dat er zo zwart op wit staat, deinst ge er toch wat
voor terug. Er waren toch ook andere mensen. In het begin heb ik veel last en
moeilijkheden gehad en het ging ons financieel niet goed. Het is eigenlijk kras gezegd
maar au fond is het toch waar. Ik heb er persoonlijk nooit hinder van gehad, ik ben
er door gezwommen als een eend door het water, maar het is wel zo dat de houding
van de katholieke bibliotheken de verkoop minder heeft gemaakt.
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Er is op dat stuk een grote evolutie gebeurd. Voelt u dat in de verkoop van uw boeken?
Dat is moeilijk uit te maken. Terzelfder tijd als die vrijere geest er kwam ben ik
gaan meedoen met Paul van de Velde in dat televisiespelletje en dan is de verkoop
in Vlaanderen gestegen. Maar de doorbraak is in Nederland veel groter.
Ook wat de seksualiteit betreft is er een grote evolutie geweest.
Ik ben blij dat ze gebeurd is. Helaas is het voor ons te laat. Wij hebben voor onze
kinderen de steentjes van de weg gerold. Nu mogen wij toezien.
Wat staat er in ‘Olsjt...’ (1965) ook weer een bibliofiele uitgave?
Paul van den Abeele had over Aalst wat tekeningen gemaakt. Toen werd mij voor
het televisiespel ‘Land zonder Grenzen’ gevraagd een inleidend woord te maken
over Aalst. Ik heb daar wat samengebracht over het carnaval en priester Daens en
zo meer. Bij die tekst heeft Van den Abeele nog wat tekeningen bijgemaakt en het
geheel werd dan als bibliofiele uitgave gedrukt in de Sint-Pieter-en-Pauwelsabdij.
Dat heeft een jongetje dan weer tot zijn onderpastoor doen zeggen: ‘We mogen de
boeken van Louis-Paul Boon niet lezen en ze worden in de abdij gedrukt!’ De stad
Aalst heeft heel de oplage opgekocht en geeft nu zo een exemplaar cadeau als er een
prominent op bezoek komt.
‘Geniaal... maar met te korte beentjes’ is een bundel essays en polemieken. (1969)
De titel is die van een berucht-geworden kroniek die ik schreef in ‘De Vlaamse
Gids’, op verzoek van Jan Schepens, die redactiesecretaris was van dat tijdschrift.
Ik heb trouwens vaak over de Vlaamse literatuur geschreven in diverse bladen. Nu
las ik die boeken en dan zag ik ook in alle Vlaamse kranten en tijdschriften de
boekbesprekingen waarin elk nieuw boek van Gerard Walschap, Marnix Gijsen of
Hubert Lampo een meesterwerk werd genoemd. In mijn kroniek was het dan mijn
bedoeling aan te tonen dat het meesterwerken waren waaraan het een en ander ontbrak,
dus geniaal maar met te korte beentjes. Herwig Leus heeft deze stukken verzameld
en ze van een nawoord voorzien. Ik heb er een inleiding voor geschreven en aan de
stukken ook wat aantekeningen toegevoegd, om voor de moderne lezer het klimaat
van 1950 wat toe te lichten.
U ging er in die tijd nogal genadeloos op los.
Ja, ik heb heel wat vegen uit de pan gegeven, ik heb heel wat mensen tegen
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de schenen geschopt en sommigen zijn daar dankbaar voor geweest. Dat gebeurt
ook, ge zoudt dat niet geloven. Anderen zijn daar geweldig kwaad voor geweest.
Maar ja, ik heb eenvoudig gezegd: kijk, dat is wel een meesterwerk maar als ge dat
nu vergelijkt met wat Sartre schrijft of om 't even wie uit de wereldliteratuur, dan is
dat eigenlijk toch niet veel zaaks. Want vertaal dat en dan blijkt dat te zijn een onnozel
historieke met natuurbeschrijvingskes van de wolken en de regen en de wind en
daarbij dan een driehoeksverhoudingske en zo en dat is eigenlijk niks waard.
Ja, ik ging er toen wel hard op los. Daarom zijn er die nu zeggen: ge ziet dat hij
gearriveerd is, want nu zou hij zoiets niet meer durven schrijven. Het kan me niet
veel schelen. Voor mij mag de Vlaamse literatuur nu gerust blijven wat ze is.
U hebt nooit de staatsprijs voor literatuur gekregen. Bent u daar niet wrevelig om?
Ja, u raakt daar een teer en een moeilijk en een lastig te omschrijven punt aan.
Wrevelig heeft het mij niet gemaakt, verre van daar, ook al lijkt het op
rassendiscriminatie. Ik ken al die mensen die hem wel gekregen hebben, dat zijn
brave mensen en ze zijn ook mijn vrienden. Elk denkt van zichzelf dat hij een genie
is en dat denk ik van mezelf ook. Ik ken al de spelletjes die daarbij gespeeld worden
en ik kan nu al pronostikeren wie hem over drie jaar zal krijgen.
Kijk, Vlaanderen is een klein landje en ik ken al de mensen, die bij ons schrijven.
We hebben Oostende, Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en Aalst, als ge
er mij bijrekent. Dat zijn dus negen of tien mensen die schrijven en die allemaal hun
best doen. De meeste van die mensen zijn schoolmeesters, enfin leraars, en die gaan
van het standpunt uit dat literatuur een heel mooi opstel is. Ik weet niet hoe ge een
opstel moet maken maar ik weet dat het een inleiding moet hebben, een climax en
een mooi einde. En al die mensen hebben schone opstellen geschreven van twee-,
driehonderd bladzijden. Ik heb de heleboel omver gekegeld en ik heb boeken
geschreven die zo totaal anders waren, dat die mensen zich hebben doodgeschrokken.
Dat is van hun standpunt uit trouwens te begrijpen. En dan hebben ze gezegd: ja, die
jongen kan schrijven maar hij weet toch niet hoe een opstel moet gemaakt worden.
En dan hebben ze meneer de diene bekroond en meneer de diene en ze hebben daarbij
gedacht: zo gauw hij het leert om van zo een verhaal een opstel te maken, gaan wij
hem ook bekronen. Ik kan die mensen dat helemaal niet kwalijk nemen. Op het
moment dat mijn Kapellekensbaan verscheen in Amsterdam stonden er in de
Nederlandse kranten over heel de pagina koppen als ‘Het
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mooiste en droevigste boek van onze tijd’ of ‘Het boek van het jaar’. Op dat moment
zei Herman Teirlinck tegen mij: ‘Wanneer gaat gij nu eindelijk eens een boek
schrijven dat op iets trekt?’... Niemand is sant in eigen land. Ik ben daar niet wrevelig
voor, ik aanvaard dat, ik begrijp dat die mensen zo zijn. Bij ons betekent literatuur
schoon schrijven, met stafrijmen en mooie zinnen.
Is die tijd van schoonschrijverij toch niet voorbij?
Die tijd is nu voorbij ja en zo komt het dat men nu een ‘Ten huize van Louis-Paul
Boon’ doet. Dat zou tien of twintig jaar geleden niet gebeurd zijn. Dan zou men
gezegd hebben: die jongen, die niet goed kan schrijven!
Klopt niet helemaal, want u bent als schrijver een van de jongste die in ‘Ten huize
van’ werd binnengehaald! Maar we gaan daar geen polemiek over beginnen. Werd
uw naam niet vernoemd in verband met de Nobelprijs?
Dat is gebeurd in de Penclub. Dat is trouwens al tien jaar geleden gebeurd. In de
Vlaamse Penclub werd toen gevraagd: wie gaan we hier in Vlaanderen voorstellen
voor de Nobelprijs? Jan Walravens, die lid van de Penclub was, stelde toen voor:
Louis-Paul Boon. Er ging toen, wat men noemt, een homerisch gelach op. Nu, tien
jaar later, heeft Willem Roggeman hetzelfde voorstel gedaan en nu heeft men gezegd:
Louis-Paul Boon, jà, dat is niet slecht, he.
Er is dus toch iets veranderd.
Er is iets veranderd maar ondertussen ben ik een oud manneken geworden of ben
ik het aan het worden. De staatsprijs zal ik ook wel eens krijgen, waarschijnlijk als
het te laat zal zijn. Maar ik ben blij voor de jongens die hem wel hebben gekregen.
U hebt toch al enkele prijzen gehad. Toen u onlangs de Sabamprijs kreeg, hebt u
gezegd, meen ik, dat u bij ons nooit een prijs hebt gekregen.
Dat hebt u dan slecht verstaan. Ik heb gezegd dat ik blij was ook in Vlaanderen
nog eens een prijs te krijgen. Ik had toch de Krijnprijs al gekregen en de Barbierprijs
van de Vlaamse Academie, groot 5000 frank, voor een historisch werk. Die heb ik
dan nog te danken aan Raymond Brulez, die altijd voor mij gevochten heeft maar
die het voor de staatsprijs nooit heeft gehaald.
In Nederland heb ik de Henriette Roland Holstprijs gekregen en de Constant
Huyghensprijs. Maar nu moet ik toch dit zeggen: ik heb nooit voor
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prijzen geschreven. Ik heb geschreven omdat ik iets moest zeggen, omdat ik een
boodschap had mee te delen. En het kon mij niet schelen of ik daarmee een prijs kon
verdienen. Als ik voor prijzen had willen schrijven, dan zou ik alle prijzen in de
wacht gesleept hebben, want ik kan schrijven. Dat is niet om met mezelf te stoefen
maar ik kan schrijven, ik heb métier, ik ben een stielman. Zoals een schrijnwerker
of een meubelmaker een kast kan maken, zo kan ik een boek schrijven. Ik ken het
werk van de meneer die de staatsprijs heeft gekregen en ook het werk van de meneer
die de Nobelprijs heeft gekregen en als ik dus een boek schrijf in dat genre, op die
manier, met mijn woorden, dan heb ik de staatsprijs en dan heb ik de Nobelprijs.
Maar dat ligt niet in mijn bedoeling. Ik schrijf niet om een prijs te krijgen.
Werd uw werk vertaald?
In 17 talen, zelfs in het Russisch, dat dacht ik tenminste. Toen liet ik die vertaling
zien aan de jezuïet pater Schuermans en die zei dat het Grieks was! Ook in Amerika
werd het vertaald maar ik heb er geen exemplaar van en ook geen halve dollar voor
gekregen. Er komt eens een vent die ik ken, in Praag en die ziet daar in een
boekwinkel een boek van mij liggen, deze keer wel in het Russisch, want de man
kende Russisch. Ook de Russen hebben mij nooit iets gevraagd. In Nederland heeft
de ‘Stichting voor Vertalingen’ gezorgd voor een vertaling van Menuet, De bende
van Jan de Lichte en De Kapellekensbaan. Dat laatste schijnt in Duitsland een enorm
succes te zijn. Alle kranten schrijven erover, zelfs in ‘Der Spiegel’ verscheen een
artikel met foto's. In juli nu komt in Amerika Chapelroad uit, deze keer wel met
contract.
Volgens Hugo Claus zijn dit uw hobby's: allereerst uw feminatheek.
Ja, maar dat is een lijst die dateert. Hugo Claus heeft die gepubliceerd in een
monografie over mij die verscheen in de reeks ‘Monografieën van de Vlaamse
Letterkunde’, waarin al de schrijvers, de een na de andere, een nummer kregen. Ikzelf
heb zo een monografie geschreven over Gustaaf Vermeersch en dat alleen omdat ik
als kind gespeeld heb in het straatje waar Gustaaf Vermeersch gestorven is. Ik heb
als kind achter een haag in een rozenveld vaak een oude meneer zien lopen en pas
later heb ik vernomen dat dat Gustaaf Vermeersch was.
Goed, maar wat zit er in uw feminatheek, die berucht is?
Mijn collectie blote vrouwen die E.H. in De paradijsvogel ook bezit. Ik snijd die
uit waar ik ze vind en plak ze op. De seismograaf die ik ben, kan
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langs daar best onze wereld van vandaag volgen. Ik heb vier bundels over de
avondjapon van de vrouw, hoe die zich ontwikkeld heeft en altijd maar minder werd.
Dat is merkwaardig voor onze samenleving, die altijd meer plezier schijnt te hebben
aan meer blootheid. Ge kunt bij de mode natuurlijk ook sociale, economische en
financiële opmerkingen maken. Ik ben altijd van plan geweest daar nog eens een
prima boek over te maken. Maar al die dingen staan daar en het interesseert mij niet
meer.
Tweede hobby: uw hondjes.
Zijn dood en we zijn bang er nieuwe te nemen omwille van de tragedie van het
verlies. Op den duur beschouwt ge die dieren als kameraadjes, bijna als een kindje.
Als ze sterven moet ge ze dan in de tuin begraven en zo. Nee.
Claus spreekt dan van de cultuur van een gekwetste maag.
Is voorbij sinds de operatie.
De jonge meisjes op de trein.
Voorbij, voorbij. Die treinvriendinnetjes, die komen nog wel eens bij mij zitten,
maar ja... Vroeger dachten ze, als ze mij zagen: die lijkt een beetje op mijn vader.
Nu denken ze: die lijkt een beetje op grootvader. Dus daar heb ik eigenlijk ook niet
veel meer aan.
Uw tuin met rotsplanten en kerselaars.
Kan ik ook niets meer in doen. Ik kan me niet meer bukken, ik heb een kleine
bierbuik. En dat met een hart van een van twintig!
De studie van de renaissance in Italië.
Ik heb altijd zin gehad om het leven van Machiavelli te schrijven. Ik had alle
gegevens verzameld en vroeg aan Jonckheere een reisbeurs - de enige keer dat ik
iets gevraagd heb. Nu ken ik geen Italiaans en op reis ben ik altijd verloren: ik weet
niet eens welke trein ik moet nemen. Daarom hadden we afgesproken samen met
vrienden per auto naar Italië te gaan. Toen bleek dat die vrienden de bedoeling hadden
een half uur in Florence te blijven en dan heb ik gezegd: nee, dat doe ik niet. Maar
ik had het geld gekregen om te reizen en ik vroeg toen aan Jonckheere of ik daarmee
naar Amsterdam mocht gaan. Als ik dat geweten had, zei Jonckheere, dan had ik u
mijn tramkaart geleend!
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En die 8-mm camera?
Oh, die heb ik van de hand gedaan. Daarmee heb ik eens een filmpje gemaakt.
Elke zondag trok ik de baan op en ging ik hier en daar in Vlaanderen filmen: een
huwelijk, een begrafenis, de uitstap van een fanfare, carnaval en wat weet ik. Zondag
in Vlaanderen: alles wat zo op zondag in Vlaanderen gebeurt. Als de hele film klaar
was, hoorde ik iemand zeggen, dat ik op 16 mm had moeten filmen. Toen ben ik
ermee uitgescheiden en heb heel het kraam overgemaakt aan Paul van de Velde, die
dat prompt in ontvangst heeft genomen, het ergens in een kast heeft gestopt en er
nooit meer naar heeft omgekeken.
Van Paul van de Velde gesproken, houdt u van televisiewerk?
Ik hou daar heel veel van, maar het is eigenlijk niet makkelijk te zeggen waarom.
Kijk, ik heb ook een wekelijkse kroniek op de radio en ik spreek daar mijn gewone
taal, ik gebruik daar bij voorkeur gewone volkswoorden, Aalsters en zo. En al die
mensen hier uit de omgeving, die luisteren daarnaar - dat is op donderdagochtend,
het is geen reclame, hoor - en die zeggen: het was weer goed, he. Wel, ik ben blij
dat ik die mensen iets geschonken heb, iets plezants, een glimlach. Het doet me
plezier dat ze op donderdagochtend de radio openzetten, dat ze daar iets horen zeggen
dat ze plezant vinden en dan zeggen: Louis is weer bezig. Hetzelfde deed ik ook
graag op de televisie. Maar die zendt niet alleen uit voor de mensen van de
Denderstreek maar ook voor de mensen in Limburg en West-Vlaanderen. Die
begrijpen dat wel, maar dan is er altijd ergens wel een leraar Nederlands die dat niet
waardeert. Ik heb een tijd lang de kroniek van de dag op de radio gedaan, ik kwam
daar om de drie weken aan de beurt. En dan was er daar een meneer in Limburg, die
naar de B.R.T. een verontwaardigde brief schreef en zei: ‘Als ik hoor dat die Boon
aan het woord komt, dan stop ik mijn kinderen in de badkamer, want die mogen
dergelijke taal niet horen.’ De B.R.T. zond mij die brief door met een begeleidend
briefje, waarin stond dat die meneer eigenlijk toch gelijk had. Dan heb ik een brief
teruggeschreven en gezegd: het is goed, doe het dan maar zelf.
Maar ik werkte graag met Paul van de Velde en ook met Gaston Durnez en Piet
Theys, die plezante jongens zijn. We konden daar grapjes maken en al eens dingen
zeggen die het scherm tartten. Het enige nadeel is dat de mensen u op straat aankijken
als een wonder. Dat is vervelend.
Naast uw letterkundig werk schildert u nog en maakt u ook collages en sujets, zoals
u uw bewerkte boomwortels noemt. Geregeld?
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Met periodes: als ik moe word van schrijven of niets meer te zeggen heb. Ik heb er
veel gemaakt toen ik op sukkel was met dat boek over de sociale strijd in Aalst en
over priester Daens. Ik heb dan van alles gemaakt, tot ik gevonden had wat er aan
dat boek mankeerde. Het gaat om een boek van 6 à 700 bladzijden. Het moest bij de
Arbeiderspers verschijnen maar het is zo omvangrijk dat de uitgever vreesde het niet
te kunnen verkopen en daarom geeft hij het samen met Querido uit.
Is het niet een beetje verwonderlijk dat precies Louis-Paul Boon een boek schrijft
over priester Daens?
Nee, ik ben erop gebotst en kon hem niet meer uit de weg gaan. Mijn vader en
mijn moeder en mijn grootouders waren mensen van de 19de eeuw en voortdurend
hoorde ik, die een kind was van de 20ste eeuw, dingen zeggen die ik niet begreep.
En toen heb ik eens gedacht: ik zou toch wel eens willen weten waar dat zijn
oorsprong heeft. Als ik bijv. een boterhammetje kreeg en ik kreeg dat boterhammetje
niet op, dan gooide ik dat weg. Dan werd mij gezegd: ‘Dat mag niet, ge moogt geen
boterhammetje weggooien, dat is zonde.’ Dan heb ik me afgevraagd: waar vindt dat
toch zijn oorsprong, en ik ontdekte dat dat voortkwam uit de toestand van armoe en
miserie die hier in de 19de eeuw heerste. Toen heb ik die hele 19de eeuw willen
bestuderen en ik heb de sociale en politieke strijd onderzocht, gecentraliseerd in mijn
geboortestadje Aalst. Daar moest ik dan onvermijdelijk botsen op priester Daens en
op Pieter Daens. Priester Daens is de centrale figuur maar eigenlijk is het een relaas.
Het boek heet Pieter Daens, naar de broer van priester Daens, die een dagbladschrijver
was. Hij is het die in de ik-vorm de geschiedenis van priester Daens vertelt.
Wat voor een figuur hebt u in priester Daens ontdekt?
Een geweldige figuur, een man die honderd jaar te vroeg werd geboren. Dat is
ook mijn geval, maar dan dertig jaar te vroeg. Hij is een formidabele vent die compleet
vereenzaamd stond in het Vlaanderen van 80 jaar geleden. Het was hier toen erg.
Hij stond zeer na bij de socialisten en stemde altijd mee met Anseele. De mensen
noemden hem trouwens de groene socialist omdat de vlag van zijn partij groen was.
Hijzelf had altijd angst dat men hem als socialist zou bestempelen. Hij heeft een keer
niet met de socialisten meegestemd toen het er om ging 1 mei als dag van de arbeid
te erkennen: hij koos voor Rerum Novarum. Zijn Waalse tegenhanger, abbé Poitier
in Luik, heeft zich wel voor 1 mei uitgesproken. Dat belette de Daensisten niet mee
op te stappen in de stoet voor 1 mei: de socialisten stapten dan op met rode
ballonnetjes en de daensisten met groene.
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Maar ik vrees dat een hele hoop mensen zullen teleurgesteld zijn, als ze dit boek
gaan lezen, want er is nog nooit over een boek dat nog niet verschenen is. zoveel
geschreven in alle kranten, weekbladen en tijdschriften. Iedereen staat met zo een
gespannen verwachting naar dat boek uit te kijken dat het bijna moet tegenvallen.
We zullen er verder over praten als het boek verschenen is. Wie zijn de beste kenners
van uw werk?
Mijn uitgever Reinold Kuyper, Gerrit Borgers, Weverbergh en Herwig Leus.
Welke kritiek heeft u het meest voldoening gegeven?
Ik heb altijd de meest lovende kritieken gekregen in de Hollandse ‘Linie’.
U bent nog met een nieuw boek bezig, geloof ik.
Als het onkruid bloeit, dat ik aan het herschrijven ben.
Nog een ander, dacht ik.
Ha ja, ik ben een boek aan het schrijven over mijn kleinzoon David hier, zoals
Streuvels zijn boek over Prutske heeft geschreven. En ik ben ook aan een kookboek
beginnen schrijven; hoe ge moet een ei bakken en zo, zotte dingen eigenlijk.
Er wachten ons dus nog verrassingen. Gelooft u van uzelf dat u een geweldig
subjectief schrijver bent en dat u dat wellicht ook bent als mens?
Neen, ik twijfel voortdurend aan mezelf. Als ik een boek geschreven heb, dan zit
ik me af te vragen: is dat wel waar, is dat wel juist? En dan weet ik daar de fouten
en de gebreken van. En dan verschijnt dat boek, en dan denk ik: oh, wat gaan ze daar
weer over zeggen in de bladen? Ze gaan weer zeggen: dit mankeert eraan en dat
mankeert eraan. En als dat niet gebeurt, dan is dat een verlichting voor mij. Dan denk
ik: ha, ze hebben het toch niet ontdekt, ze hebben het toch niet achterhaald, ze vinden
het een schoon boek. Dan ben ik een beetje gelukkig. Maar au fond voel ik me,
telkens als ik een boek geschreven heb of iets gemaakt heb, ongelukkig. Want ik heb
nooit dát bereikt wat ik eigenlijk graag wou bereikt hebben, zelfs niet toen mijn zoon
geboren was.
Wat had u eigenlijk willen bereiken?
Ik had alles en alles gewild, de hele wereld. Ik had een soort van Atlas willen zijn,
die man die daar staat met die bol op zijn schouders.
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U bent een karaatzuiver sociaal schrijver en toch blijkt u geen sociale geestdrift of
optimisme te bezitten. Op sociaal gebied werd veel vooruitgang gemaakt in de tijd
waarin u leefde en zeker de laatste dertig jaar. Is die sociale vooruitgang voor u dan
niet belangrijk?
Zeer belangrijk. Ik ben blij dat we in een welvaartsstaat leven, alleen nog met pijn
en smart in het hart dat het overal in de wereld niet hetzelfde is. Maar aan de andere
kant heb ik de vrees dat China, Rusland en Cuba de persoonlijkheid van de mens
doden. Ik heb angst dat men in zo een beweging voordeel brengt voor de massa maar
de persoonlijkheid doodt. De vraag is dan: is het, waar duizenden mensen honger
lijden, niet beter dat de massa gediend wordt en dat de persoonlijkheid achterwege
blijft?
Uw werk is (gewild?) een chaos, uw werk was (is?) een chaos. Hebt u een remedie?
Neen, dat weet ik zelf best en ik heb dat ook voortdurend herhaald. Ik heb het in
De Kapellekensbaan gezegd: dit boek is een zee, een plas, een stortvloed. Ik kan het
ook niet verhelpen, het is nu eenmaal zo. Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn werk is er
met al zijn fouten, met al zijn gebreken, en ja, met al zijn deugden, die ze er nu in
ontdekken. Voor de rest heb ik geen middel om de wereld te verbeteren. Ik ben geen
dokter, geen apotheker, geen pastoor en zeker geen wonderdoener of profeet. Alleen
dat kleine seismograafje. En als men later zal zeggen: hij heeft inderdaad zijn tijd
vastgelegd, dan zal ik daarmee al zeer tevreden zijn.
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Marcel van Maele / Poëtische benadering van het werk van Roland
van den Berghe
(Fragmenten)
2.
Elkaars voeten zoeken, bij het ontbijt, bij een partijtje kaart,
onder de tafel, tussen de stoelen.
Het woord dat tussen de vingers van toekomst en verleden glipt,
trilstof van zien en zijn in de hersenpan gehakt,
ontelbare woorden (altijd maar woorden) van A tot Z,
rust en procenten tussen strandstoel en bank.
En toch tastbaar aanwezig
tussen zingende kruinen en zuigende wortels
de bange bloemen
halsreikend rond de stam.
En nu wordt het mooi want de bloemen vatten vuur
en staan oog in oog met de laaiende
leugens der onverschilligheid.
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5.
Tussen vreugde en onverschilligheid
slingert de toorn van liefde en haat, met traangas
doordrongen mist vult het heilig
veilig tuintje van de welvaart.
Het angstvallig verborgen gehouden gehuil,
het onder het hart begraven geheim,
de in de mond tot schuim gegiste kreet: ‘Ik Leef!’.
Koningen en koninginnen in lijnen gevat,
hand in hand, ontvleesd,
tot op de gevoelens uitgebeend.
Zal de tot wanhoop gebalde vuist als een orgasme
openspatten of een kinderkopje strelen?
Woest geweld van weemoed trekt zich aan de nevel op,
de kreet van een kraai of het kraaien van een baby,
ongeboren helden van vlees en benen.
Zingend en vloekend in een wonderbaar gebaar
duwt de met vrees omwonden wrevel
zich af van het machteloos woord.
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Kroniek
Willy Spillebeen / Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen, wat is
dat?
De meest recente poëzierichting en -lichting in Vlaanderen, de nieuw-realistische,
blijkt de wind in de zeilen te hebben. Ze wordt gepropageerd door een trust van
tijdschriften (Ruimten, Yang, Revolver, Kreatief); ze gaat door middel van ‘readings’
herhaaldelijk naar een groter publiek - communicatie is immers haar grote
bekommernis -; ze komt, onder de stimulans van eindredacteur Lionel Deflo van het
tijdschrift Kreatief, als ‘groep’ naar voren met een eigen gezicht en een duidelijk
programma, dat beduidend anders is dan wat de vloedgolf van neo-experimentele
d.w.z. post-experimentele epigonen achterlaat. In 1970 wijdde het tijdschrift Kreatief
aan de NRP een volledig nummer, dat spoedig na verschijnen uitverkocht was; nu
brengt de uitgeverij Orion-Desclée De Brouwer in de reeks ‘De Bladen voor de
Poëzie’ een 150 blz. tellende paperback uit, verlucht met 12 buitentekstfoto's:
‘Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen - een dokumentaire bloemlezing’. Wie dus
m.b.t. de NRP in Vlaanderen nog Kretenzer was, kan na de lectuur van dit boek op
mijn vraag antwoorden.
Het boek is qua bouw een herhaling van het Kreatief-nummer, hoewel enkel de
antwoorden van 9 dichters op 5 door Deflo gestelde vragen in het tijdschriftnummer
voorkomen. Na 1970 is er inderdaad op NR-front iets gebeurd: de dichters zijn met
publiceren doorgegaan, zodat de bloemlezing genuanceerder en vollediger kon zijn;
drie nieuwe namen: Hedwig Verlinde, Hubert de Vogelaere en Johnnie Verstraete
hebben de groep tot een dozijn gemaakt; essayist Eugeen van Itterbeek heeft zich bij
de groep gevoegd en essayist-bloemlezer Deflo zelf kon een coherenter beeld
ophangen van de NRP in Vlaanderen. De nu gebloemleesde dichters zijn: Roland
Jooris, Daniël van Ryssel, Patricia Lasoen, Hedwig Verlinde, Jan Vanriet, Gerd
Segers, Herman de Coninck, Hubert de Vogelaere, Ludo Abicht, Stefaan van den
Bremt, Luk Wenseleers en Johnnie Verstraete.
In zijn inleiding ‘Waarom? Daarom’ stelt Deflo dat de NRP zichzelf niet als
alleenzaligmakend wenst te beschouwen, dat het niet zijn bedoeling was een
‘manifeste school’ in het leven te roepen - vandaar geen manifest maar een
documentatie en nu een documentaire bloemlezing - dat hij,
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door het samenstellen van zijn Kreatief-nummer 4-3 in hoofdzaak heeft willen wijzen
‘op een veranderde mentaliteit, een gewijzigd poëtisch klimaat’. De gewijzigde
houding van deze dichters t.a.v. de werkelijkheid kreeg duidelijker contouren ‘niet
op basis van strikt poëtische korrelaties, maar terwille van een welbepaald kollektief
bewustzijn’. Een niet onhandige manier om de vaak geformuleerde kritiek te
ondergraven als zouden hier een aantal dichters bij elkaar zijn ‘bien étonnés de se
trouver ensemble’. Deflo heeft het overigens bij het rechte eind wanneer hij van een
collectief bewustzijn spreekt. In eerste instantie al is de vlotte communicabiliteit van
de poëzie opvallend gemeenschappelijk.
Er is overigens nog wel meer, wat kan blijken én uit de ‘situatieschets’ die Deflo
geeft én uit de bloemlezing zelf. In zijn boeiend en verhelderend essay beklemtoont
Deflo terecht dat de NRP vervat zit in de sociaal-economische situatie van de jaren
'60: ‘vreedzame koëxistentie, welvaartstaat en konsumptiemaatschappij verdringen
de koude oorlogssfeer en de sociale onrust van de naoorlog’ (11). Enkele dichters
zouden dan hoopvol de westerse welvaart met zijn perspectieven op een werkelijke
samenleving aanvaarden, de meesten zouden zich ‘door een akuter kritisch bewustzijn
tegen de schijnwelvaart en de technokratenmaatschappij afzetten’ (11). Beide
tendenzen lijken me vertegenwoordigd, maar minder uitgesproken van elkaar
gescheiden als Deflo het laat voorkomen. Het relativerende karakter van deze poëzie
maakt ze weliswaar werkelijkheidsgericht en sociaal, maar de maatschappelijke
geëngageerdheid is weinig méér dan een tranquillizer tegen de gewetenswroeging
van de nog niet afgestompte westerse burger-literator, wiens knappend broodje af
en toe - als hij gaat nadenken - kraakt van het zand. Veel zwaarder hoef je (m.i.!)
aan geen enkel Vlaams én Nederlands ‘schrijvers’-engagement te tillen. In die zin
zijn de NR-dichters dan ook een stuk eerlijker dan de lekker meeconsumerende
Brechtjes. Uit Deflo's stuk én uit de diverse antwoorden van de dichters blijkt dat
minder de Nederlandse NRP van Barbarber en Gard Sivik (Bernlef, Buddingh',
Schippers, Armando, Verhagen, Vaandrager) dan de Angelsaksische moderne dichters
(William Carlos Williams, Marianne Moore, Adrian Henri, Roger Mc Gough, Brian
Patten) peet hebben gestaan bij de Vlaamse NRP. Overigens zijn het eveneens déze
Angelsaksers die tien jaar geleden de Nederlandse NRP hebben beïnvloed. Terloops:
5 van de 12 NR-poëten zijn licentiaat in de Germaanse filologie en de enige
romanist-dichter Van den Bremt is nogal beslagen in de Spaanse en
Latijns-Amerikaanse poëzie, die uiteraard sterk communicatief en sociaal-politiek
gericht is. Een gepland Kreatief-nummer over Latijns-Amerikaanse literatuur ligt
dus wel in de lijn van het tijdschrift.
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Wat is nu het nieuwe van het NR-gedicht? Men noteert zo gewoon mogelijk de
zichtbare werkelijkheid (Bernlef: ‘visie is een kwestie van verblinding’); men brengt
het gedicht terug ‘tot een ogenblik in de gebeurtenissen van de dag’, zegt Vroman,
dit in tegenstelling tot het ‘verdomd godderige van het volmaakt gedicht’ (Vroman
is uiteraard niet in de eerste plaats een nieuw-realist, hij is een veelkantig, persoonlijk
en zeer modern taaldichter, maar mét Elsschot, Greshoff, Van Nijlen, Minne, Nijhoff,
Remco Campert, Gils, de Claus van ‘Bericht aan de bevolking’ en ‘Van horen zeggen’
en de ‘gedrichtelijke’ Snoek is hij toch van de niet zo uitgebreide familie); men
hanteert graag het ‘understatement’ (wat tenslotte een nevelwoord is, daarom ook
niet vertaald wordt en weinig meer betekent dan suggestie of verzwijging - de
NR-lezer wordt verondersteld intelligent te zijn); men brengt een persoonlijke, vaak
relativerende en ironische commentaar uit op toestanden en gebeurtenissen; men
schrijft een parlando-taalvorm die, net als de constructie van het gedicht, eenvoudig
en vrij traditioneel is; men voert het gedicht graag naar een pointe - en daar zal
Buddingh' wel niet zo vreemd aan zijn, al heeft die het wellicht ook elders geleerd.
Belangrijk, en samenvattend, is dat men een objectieve poëzie wil in plaats van de
uit de hand gelopen subjectieve taaldeliriums van de Vijftiger-epigonen. In Nederland
is dit objectieve intussen ook alweer uit de hand gelopen en leidt de echte poëzie er,
het talrijke kroost van Buddingh' ten spijt, een kwijnend bestaan. Van de Vlaamse
NRP kan men, zoals Deflo terecht stelt, bezwaarlijk volhouden dat ze een ‘neutraal
objektief, onpersoonlijk gezichtsloos informatisme’ zou brengen. Ze maakt inderdaad
zelden gebruik van ready-mades, onpersoonlijke citaten of collage-elementen
(Wenseleers doet het wél, maar dan in een strikt objectieve, bestuderenswaardige
‘tekst’; ook Vanriet doet het, maar à la manière de Claus, die al vanaf zijn vroegste
werk heeft gehamsterd; eventjes komt het ook voor bij Segers en, typisch Hollands
objectief dan, bij Verstraete). De creatieve inbreng is evenwel meestal aanwezig,
soms gewoon door middel van de gezichtshoek van waaruit een stuk realiteit wordt
waargenomen (Jooris), vaker door zichzelf of althans een stuk autobiografische
belevenis in het gedicht binnen te smokkelen (Van Ryssel, Jooris (soms), Segers,
Vanriet, De Coninck, Verlinde, Lasoen). Deze eigen inbreng, wat Deflo de ‘human
touch’ noemt, is beslist karakteristiek voor de Vlaamse NRP. Mij komt het voor dat
deze dichters minder aansluiten bij de zgn. Nederlandse NR-poëten dan wel bij wat
afzijdige Nederlanders als Ellen Warmond, J.B. Charles, T. van Deel, Rutger Kopland
e.a. meestal nogal geëngageerde, parlando-dichters.
De door Deflo gemaakte bloemlezing illustreert voortreffelijk wat NRP
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is of wil zijn. Evenwel is de keuze in deze zin bedrieglijk omdat de samensteller de
nadruk heeft gelegd op het programmatische aspect door een keuze van verzen die
standpunten bepalen. Zo o.a. bij Jooris, De Coninck, Van Ryssel (even) en Van den
Bremt. Grosso modo is de NRP weinig programmatisch - ook dit wordt gerelativeerd.
De reeds aangehaalde ‘tekst’ van Wenseleers ‘Financiële anatomie van een werkman
- een aanslagbiljet (dec. 1967)’, en de ‘teksten’ van Johnnie Verstraete, zijn gangbare
geengageerde ‘gedichten’. Wenseleers evenwel is volkomen objectief en zijn tekst
kan dan ook een zuiver geëngageerde bewustzijnsmaker genoemd worden, die bewust
(!) niets met poëzie te maken heeft. Poëtische criteria gelden hier niet, enkel het
objectieve waarheidsgehalte is van belang; Verstraete evenwel vertekent door een
even persoonlijke kijk op te dringen en daardoor krijgt zijn ‘gedicht’ iets pamflettairs
of sloganachtigs. Het valt voorlopig nog moeilijk de eigen persoonlijkheid van
Verlinde, Vanriet, De Vogelaere en Segers te omschrijven. Verlinde was in een eerste
bundel bezeten door Clausiaanse woorddolheid. In een volgende had hij NR-land
ontdekt, maar spoelde aan op Clausiaans wrakhout en raapte er te veel materiaal
samen van Jooris, Segers en De Coninck (de woordspelletjes, hoewel soms Clausiaans
grimmig). Ik heb in ander verband zijn bundels integraal afgewezen. Een drietal door
Deflo uit de tweede bundel gebloemleesde gedichten verdienden van mijnentwege
beter: hun menselijke charme, hoewel nog niet erg persoonlijk, was me ontgaan.
Vanriet zal het m.i. nóg moeilijker hebben om zich aan Claus te ontworstelen omdat
zijn vers veel brokkeliger is en zijn kijk op de dingen vrij literair. Al is er ook bij
hem die ‘human touch’ van een vleugje autobiografie. De Vogelaere lijkt me aan de
hand van deze enkele gedichten nog moeilijker te duiden. Afwachten maar. En Segers
schrijft weliswaar charmerende en ironische gedichten met soms een dubbel bodempje,
maar lijkt me nogal bloedeloos. M.i. zoeken deze dichters nog allen naar een eigen
stem, al hebben ze wel een bepaald klimaat gevonden waarin die stem misschien kan
ruien. Ze zijn ten slotte ook nog vrij jong. Blijven dan de ‘poëtisch’ ouderen. Jooris
is beslist de meest objectiverende; hij wil ook weinig meer dan een ‘blikopener’ zijn.
Hij ziet de werkelijkheid als samenstelling van objecten, terwijl ‘leven bezig’ is in
het doen van dagelijkse dingen. Hij beschouwt zichzelf trouwens als meer plastisch
dan literair gericht (27), (men kan ook stellen dat de plastische kunstenaars rondom
Raveel - deze laatste maakte het heel mooie kaftje van het boek - vaak meer literair
dan plastisch gericht zijn). Van Ryssel observeert en beschrijft. Hij poogt tevens, net
als Jooris (even), Verlinde, Lasoen, De Coninck een nieuwe (kleine) epiek in het
gedicht te brengen. Dit element vind ik in Deflo's m.i. niet
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overtuigende keuze uit Van Ryssels werk niet terug. Deze dichter is in zijn beste
momenten bijzonder fris en daardoor ook mysterieus: hij slaagt er soms in
voorvalletjes of stilleventjes even op te tillen: ‘Op een avond als deze / hebben de
mensen / god geschapen.’ (75) Deflo kiest geen contesterende anti-gedichten van
hem - en terecht want ze zijn onder de maat van zijn zonniger versjes - maar
bloemleest wel ‘Met mezelf als gezelschap’ (76). Misschien ter wille van Buddingh's
‘samengekringeld elastiekje’? Terloops: de NRP heeft reeds haar clicheetjes: bijv.
God(je), de blauwe en groene vlakken van Raveel en consorten en de handeling
‘fietsen’. In Nederland is NR-clichévorming nog stukken uitgebreider. Uiteraard, na
tien jaar! Er is reeds een NR-retoriek! Van Patricia Lasoen wordt wel eens beweerd
dat ze niet NR zou zijn. Haar gedicht is weliswaar complexer dan dit van Jooris of
Van Ryssel, handhaaft het beeld en de associatie, heeft een onderbewuste inbreng,
overschrijdt dan ook de realiteit en schept a.h.w. een droomsfeer. Het geheel doet
kinderlijk aan, soms vervreemdend: ‘In het veld van de laatste der boeren / staan de
rabarbers stokstijf’ (80) is bijv. niet nieuw-realistisch, tenzij dan in de ironische toets,
qua sfeerschepping is het duidelijk surrealistisch vervreemdend. Onproblematisch
is deze poëzie evenmin: er zijn nogal wat (goedaardige) spook- en sprookjesgestalten
in haar gedichten. Maar haar bezorgdheid voor zo groot mogelijke communicatie,
ook het feit dat de werkelijkheid altijd aanwezig is in haar vers, soms als aanloop,
soms als opsomming, maakt dat ze bij de NR op haar plaats is. Tenslotte hebben ook
Van den Bremt en Abicht weinig meer dan het parlando-aspect met de NR gemeen:
Van den Bremt is de meest existentiële dichter van de groep, Abicht misschien de
meest romantische. Van den Bremt, die allicht de ruimste armslag heeft van de groep,
is op zoek naar de vorm (een poëtische vorm maar ook een menselijke, nl.
zelfverwerkelijking): ‘Ik wacht nog steeds op het appèl / waarop ik mij aanwezig
meld’ (129) zijn nu niet bepaald nieuw-realistische verzen evenmin als
‘Onverbiddelijk is het leven. / Dit te bedenken: je / gaat er aan dood.’ (130) In deze
verzen is ineens de tot één lijn gerelativeerde waardenschaal van Jooris, Van Ryssel
en zelfs De Coninck doorgeslagen. Want een uitspraak als zou ‘het schrijven van
gedichten niet belangrijker maar ook niet minder belangrijker (zijn) dan eten, kijken,
werken, sterven, spelen’ (Jooris op blz. 29) lijkt me daarmee toch wel in flagrante
tegenspraak te zijn al evenzeer als ‘iedere dag een beetje / sterven, zodat het tenslotte
slechts / een koud kunstje wordt’ (De Coninck op blz. 108). Van den Bremt heeft
iets (een verleden) van zich af te schrijven en daaruit put zijn poëzie de spankracht.
En zijn gedicht ‘Bodemonderzoek’ (124) is een programmatisch gedicht
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maar ook een heel persoonlijk poëtisch en levensprogramma en getuigt van inzicht
in de creatieve daad van het dichten: de dichter schrijft in ‘coproduktie met
daarbuiten’, met ‘intensieve overgave’ en openstaand ‘voor de altijd alles
overstijgende realiteit’. Gedichten schrijven is zoiets als geologie bedrijven:
terreinprospectie en stalenonderzoek, het vinden van die plaatsen waar diepere boring
moet geschieden, tientallen mislukkingen voor één succes en ten slotte het opboren
van poëtische én levensenergie. Zijn evolutie lijkt dan ook te verlopen in nijhoviaanse
zin vanuit een getormenteerde vervreemding van de werkelijkheid naar een ontdekken
van het lichaam en momenteel het wachten op een ‘teken’. Van den Bremt is een
van de weinige jonge dichters die een boeiende evolutie kan doormaken. Ludo Abicht
is in feite een zachtzinnige, soms ontgoochelde, romantische gelover in de wereld
en de mens, spelend met herinneringen en dromend van ‘het land van de vrede’.
Intussen is van hem het neutraal weergegeven maar in zijn objectiviteit sterk aanslaand
gedicht (123):

De laatste der Algonkijnen
Patty is een indiaanse teenager
van de stam der Maliseet, het
oude volk der algonkijnen, haar
moeder heeft vijf kinderen en geen
man, ze wonen in een zogenaamd huis
in één van de zogenaamde reservaten
in deze vallei.
Alle reservaten samen beslaan zowat
vijf percent van het vroeger jachtgebied van
het volk der algonkijnen.
Toen kwamen de Fransen en het Ware Geloof.
Toen kwamen de Engelsen en het Andere Ware Geloof.
Vorige week bracht Patty een van de
brandweersignalen in onze stad in werking
en de rechter veroordeelde haar tot
één jaar gevangenisstraf.
Voor het storen van de Vrede.

Herman De Coninck ten slotte is de meest erotiserende, charmerende,
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esthetiserende en speelse (wat studentikoze) dichter van de groep. Meer dan de
vorigen, Segers uitgezonderd, is hij een typische stadsdichter: natuur wordt bij hem
interieur en dit wil hij in zijn gedicht brengen om er dan speels de liefde in te
bedrijven, net als Jooris de natuur in zijn gedicht wil brengen om er dan in rond te
fietsen. Werkelijkheid en gedicht vloeien zo in elkaar over. Typerend is wel dat hij
bijv. ‘de werkelijkheid’ personifieert, een rederijkerstrekje. Van hem dit
programmatisch gedicht, een knappe aanduiding ten slotte van wat NRP wil:
zoals men glimlacht
‘kijk eens hoe echt’
n.a.v. laten we zeggen madurodam
- en nooit n.a.v. amsterdam zo denk ik dat men zich literair
realisme moet voorstellen, laat het
gelijkend zijn, o ja, maar laat
in godsnaam nog af en toe een vrouw
dunne gilletjes van verrukking slaken. (112)

Men zou het zo kunnen stellen: de vroegere poëzie (Vijftigers) bracht een soort
schaalvergroting van de werkelijkheid (visie en taal). In het huidige epigonisme blijft
hiervan nog enkel een pseudo-visie en een clichétaal over (het huidige, gezwollen,
onechte, beeldende, surrealistisch-visionair-poète-mauditachtige gedoe van veel
jonge dichters). Nu werd door de Nederlandse én door de Vlaamse NRP, zoals Bernlef
schrijft, geciteerd door Van Itterbeek (57), ‘de drempel der verwondering verlaagd’.
Daarover handelt ten slotte ook De Conincks gedicht. De NRP was, in Nederland,
een welkome zuivering; in Vlaanderen, tien jaar later, is zij dat ook. Men kan het
oneens zijn met de bewust smalle ingesteldheid t.a.v. de werkelijkheid, men kan de
dichters het verwijt maken dat ze al te simplistisch de dingen waarnemen en hun in
deze zin ‘gemis aan visie’ toeschrijven, men kan staande houden dat ‘een persoonlijke
observatie, gekoppeld aan een persoonlijke selektie uit en weergave van de
werkelijkheid’ ontoereikend is en dat waarneming, persoonlijkheid en taal niet te
scheiden zijn. De Verfremdungstechniek van veel moderne poëzie heeft inderdaad
met poëzie niets te maken, is een verkeerd aanwenden van taal-verdichting. Maar
de directe mededeling an sich (zoals in het geëngageerde gedicht) heeft even weinig
met poëzie te maken. Communicatie en verstaanbaarheid zijn allicht belangrijk, maar
hoeven niet reeds bij een eerste, zelfs opper-
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vlakkige lectuur gelegd. Poëzietaal moet enkel directe taal worden als er iets met de
taal is misgelopen. Intussen is de Vlaamse NRP onbetwistbaar eerlijk, maar de
versimpelde ‘visie’ is beslist gevaarlijk. Het koekjesdoos-Vlaanderen met zijn o zo
poëtisch landschap (Jooris, Van Ryssel) is eigenlijk slechts aanvaardbaar als
(bedrieglijke) herinnering, niet als realiteit. Er is veel romantiek in het nieuw-realisme,
een romantische vlucht in de kleine dingen des levens die men dan gaat over-schatten,
bijvoorbeeld door middel van diminutiefjes. Een ‘nieuwe Biedermeierkunst’ is niet
zo denkbeeldig. En een nieuwe retoriek van het kleine evenmin. Herman de Coninck
heeft het eerste euvel onder ogen gezien, aangezien hij het gevaar ervan onderkent
(45).
Maar zelfs als de NRP enkel ‘een verademende en verfrissende tonic’ zou brengen
en niet eens ‘een radikaler poëtisch alternatief’, zoals de flaptekst het formuleert,
zelfs in dát minst gunstige geval zal ze een noodzakelijke, zuiverende rol hebben
gespeeld.
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Kroniek
Gust Faes / Ludiek en doodernstig
In april 1970 overleed te Lier Herman van Fraechem, bezieler en uitgever van de
aldaar gehuisveste poëziereeks ‘De Bladen voor de Poëzie’, een initiatief dat aan
heel wat jongeren een ernstige publikatiemogelijkheid bood. Zijn dood betekende
echter geen eindpunt, de ‘Bladen’ leven voort, zij het dan bij de Uitgeverij Orion te
Brugge, waar de negentiende jaargang van start ging.
Gaston van Camp bijt meteen daverend de spits af met zijn deugdoende bundel
Gambiet, pas zijn tweede na het tien jaar geleden o.m. door Paul de Vree reeds
opgemerkte debuut Onberekenbaar ontbolsterd (eveneens uitgegeven bij ‘De Bladen
voor de Poëzie’).
Deze dichter geeft blijk van een bij momenten fantastische taalvaardigheid en
tevens van een vakmanschap dat, schijnbaar moeiteloos, klank- en beeldrijke verzen
tot gedichten samenbindt. Hoewel hij in de gebruikelijke achterflapcommentaar erg
luchtig over het schrijven van poëzie heenglijdt, demonstreert hij toch in haast elk
gedicht, vooral dan op het (ruim genomen) technische vlak, een onmiskenbare ernst,
die je in zekere zin wel eens beroepsernst zou kunnen noemen.
Voor Van Camp blijkt dichten combineren, verbinden, structureren van
taalelementen, gaande van het enkelvoudige woord via de formele en semantische
verbindingsmogelijkheden naar het hele vers. Zijn gedichten ontstaan vaak uit het
aaneenrijgen van fragmenten, definities eigenlijk, waardoor uiteindelijk een geheel
ontstaat dat de essentie van de dingen poogt te vatten. Zo bijvoorbeeld in het mooie
‘Een boom’:
Een boom is trage verbazing: ik leef, ik leef.
Een boom staat met beide voeten geworteld.
Hij betast de materie met een zeldzaam teder gebaar.
Hij doet geen pijn, nooit.
Hij is onmenselijk teder.
Een boom omvat de aarde met een veelheid
van vingeren. (...)
Een boom wortelt in het dagelijkse licht
en in zijn oksel wonen vogels als zorgeloze vissen (28)
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Van Camp is een dichter die zijn onderwerpen als het ware opsplitst tot atomen (‘Elk
veelwoord delen tot ondeelbaarheid’, 10) om ze daarna, getransformeerd en poëtisch
verrijkt, de lezer aan te bieden. Hij schrijft met een zwier die je doet vermoeden dat
hij zowat alle kanten opkan. Zo is er het prachtige, aan Snoek herinnerende, ‘wat
anders is schilderen dan’ dat haast klassieke verzen bevat, technisch zeer sterk door
de beklemtoonde rijmwerking en strofenbouw, vol klankspel en geslaagde
enjambementen. Als staal even de slotverzen:
Schilderen is heel heidens. Het is het heilig geluk wit licht
te splitsen tot hijgend haast regenboog zijn. (15)

Elders begeeft hij zich in de richting van het loutere klankgedicht (‘Zo sprak de
saxofoon’, 17) waar het klankenpotentieel van de taal zodanig verzelfstandigd wordt,
dat haar betekenende functie vrijwel geheel secundair is geworden.
In momenten van juichende uitbundigheid produceert hij dan weer een soort van
veredeld, poëtisch volwaardig koldervers waarin de beleefde vreugde doordringt in
de erg leuke taalspelen.
Ernstiger gaat het er aantoe in de laatste cyclus ‘Duizendman’, een reeks goede
gedichten over de erotische man-vrouwrelatie, waarin ontgoocheling om de mislukte
vereniging en huiverende vreugde om het geheim van de vervulling en de extase
elkaar in evenwicht houden. Centraal staat hier het slotgedicht ‘Avondgebed’, een
tasten naar het wezen van de erotische relatie, een vinden van onschuld en een stoten
op ambiguïteiten, uitmondend in een belijdenis van de eigen onmacht en onzekerheid,
een kreet om bevestiging als man door de vrouw:
Ik haat je om je zwijgen.
Ik plant woede schoksgewijze voort.
Zeg: mijn gulzig zingende zoon.
Zeg: duizendman.
Zeg het, zeg het toch. (39)

De spetterende taalkracht, het vermogen tot combineren en structureren, de diepte
die onder de oppervlakte schuilgaat en de opvallende frisheid maken Gambiet tot
een knappe, overwegend optimistische bundel.
Verlenglijn van het genezen van Paul Vanderschaeghe (eveneens Orion, Brugge)
vormt in meer opzichten de antipode van Gambiet. Als het over de poëzie gaat, noemt
Van Camp ze ‘ludieke, legale subversie’, voor Vanderschaeghe daarentegen geldt:
‘Schrijven is voor mij genezen voor de dood. Schrijven is een therapie.’
Vanderschaeghes bundel bevat een opvallend aantal geijkte, traditionele
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beelden, symbolen waarvan licht, water en zee de voornaamste zijn. In de beste
gevallen slaagt een dichter erin deze begrippen opnieuw een inhoud te geven en ze
doelbewust te laten functioneren in het geheel van zijn metaforische wereld. Bij deze
bundel heb ik echter de indruk dat ze vaak een erg heterogene symbolische waarde
hebben.
Vooral in de eerste gedichten wil het mij voorkomen dat er iets schort aan de
homogeniteit van de metaforiek, dat er breuken optreden in de metaforische structuren.
Een manifest voorbeeld hiervan vind ik het volgende gedicht:
Soms wil ik alleen
zijn
crocus bij een steen
zijn
kei nabij de zee
maar het licht moet immer fijn
licht van hans memlinc zijn. (7)

M.i. gebeurt hier een gelijkschakeling (crocus-steen = kei-zee) die onmogelijk kan
opgaan, gezien de resp. symboolwaarden. Misschien geldt hier onbegrip vanwege
de lezer, maar ik meen dat de dichter zelf vaak niet wijsraakt uit zijn beeldwerking,
in die zin, dat één beeld blijkbaar voor van alles kan staan.
Dominerend in deze poëzie is de verbinding liefde-poëzie-vrouw met de eraan
inherente spanningen tussen macht en onmacht, overgave en verweer. Van groot
belang blijkt het in ernst zich bezinnen over de poëzie, over de macht-onmacht ervan,
over haar vat op de werkelijkheid. Vanderschaeghe gaat dan expliciet (en, zoals
hierboven werd aangetoond, terecht) de draagkracht van zijn eigen metaforiek in
vraag stellen:
Is daar een onderscheid:
gras van mijn tuin,
dons van je huid?
Wanhopig jaag ik op mijn schaduw,
vecht naar het verloren woord. (15)

Met deze problematiek hangt een hele reeks fundamentele vragen samen, zoals o.m.:
is het mogelijk het licht van de waarheid te bereiken, - meer nog: betekent schrijven,
woorden gebruiken geen onrecht tegenover het woord zelf, dat daardoor wordt
weggerukt uit zijn eigen waarheid:
Wij eten, het zand op de tanden,
het woord uit zijn waarheid weg. (18)

Vanderschaeghes poëzie is een bericht waarin de menselijke eindigheid op alle
gebieden centraal staat. Vooral in de reflectie over het poëtische
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bereikt de dichter frappante resultaten. Hij komt er tot een diepte die de beste
gedichten bijzonder indringend maakt. Poëzie schrijven is immers, in de mate dat
het een ten-einde-schrijven is, een naderen tot het zwijgen, een ‘dagelijks raker de
dood voorbij’ (16) stevenen, een ultieme bevestiging tevens van de eindigheid van
de mens.
Zoals zo vaak het geval is, blijkt ook deze dichter het best in zijn kortere, sobere
gedichten die overzichtelijk genoeg zijn om de beeldwerking aan banden te houden.
Twee uitzonderingen evenwel: het mooie ‘Verlenglijn van het genezen’ (30-32),
waarin o.m. de hierboven geschetste thematiek prachtig wordt verwoord, en het nogal
groots opgezette ‘Opgravingen in Bijbelse Grond’, een gedicht in negen fasen, een
delven door negen lagen heen naar het diepste van de liefde, met als eindpunt:
Dan kom ik, ontveld en ontvezeld
binnen je zachtere huis,
je koninklijke liefde (36)

Paul Vanderschaeghe is een dichter die in enkele van zijn meest rijpe gedichten de
zware thematiek kan integreren in een aanvaardbare en soms knappe verwoording.
En ik ben al heel tevreden als er in een bundel enkele in hun geheel geslaagde
gedichten voorkomen.
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De laatste ronde
Culturele integratie 8 twee dagen Nederland
1. ABN
Den Haag, Resto-Bar van V & D.
Dame met bontmuts hijst zich naast mij op een krukje.
‘Fol-au-fent’, zegt ze tegen het meisje.
‘Tsechtu?’
‘Fol-au-fent.’
‘Tistat?’
‘Nou, kip, zo in 'n...’
‘O, psteitje.’

2. Seks
Gezien op een bar in Utrecht, onder foto's die er niet om liegen, een prijslijst waarop:
Bitterballen, per portie fl. 2,25.
Een hele geruststelling. Zolang de Nederlander bitterballen bij de striptease eet,
is Holland nog niet in nood.
Ludo Simons

Tekst 3
- Ik wil een nieuw vriendje, zegt mijn vierjarige zoon. Hij werpt zich in een zetel.
- Ja, zeg ik, strijk over zijn stug haar.
- Eén die altijd bij me blijft, verklaart hij nog.
Een kwartier later komt hij weer bij mij.
- Mag ik je vriend zijn? vraag ik.
- Dat ben je toch, antwoordt hij vlug. Maar ik wil een nieuwe vriend.
Hij denkt na.
- Ja, zegt hij, één die altijd bij me blijft.
Bijvoorbeeld.
Luc ter Elst

Tekst 4
Bryan zegt: de nacht is mijn vijand.
Bryan is geen dwaas.
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Hij bezit het geduld om de dag te beleven in de splitsing van seconde op seconde,
kan hem spellen met bijna stilstaande beelden: de druppel die zich rekt, even de
versluiering in de blik van een meisje wier borst wordt aangeraakt.
- Maar voor wie slaapt, springt de tijd van de ene einder op de andere. Ik ontwaak
ouder dan toen ik naar bed ging. Zijn angst groeit. Tenslotte is hij wakker willen
blijven, staat in het morgengras te reikhalzen naar de zon. Zijn zon.
Bryan sterft vlugger dan anderen leven.
- Hou de lamp voor mijn ogen, fluistert hij.
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De dood legt geen rust in zijn trekken. Bryans ziel aarzelt alvorens zich los te maken.
In het gezelschap van een vergaand lichaam, zes voet diep, hunkert zij naar een
verrijzenis.
Die heet bijv. de eeuwige dag.
Luc ter Elst

Het lied van de Sint-Paulusstraat (La Chanson de la Rue Saint-Paul)
Fragmenten
I
Dit is de Sint-Paulusstraat
waar gij geboren zijt
op een morgen in mei,
bij hoge tij.
Dit is de Sint-Paulusstraat
als een zuidpool blank
waar de wind door waait
een heel jaar lang.
Straat van de zee en van u
en van het verleden,
christen en heidens tegaar,
en van gister en heden.
De stroom op het eind
van de straat ginder ver
en de rook van de schepen
onder zon of ster,
de rosse, grote schepen,
verroest en verkleurd
die hun armen uitsteken,
als masten verkleumd.
De geur van de zee
en van gerookte vis
hangt bestendig in u
als het winderig is.
Dit is de Sint-Paulusstraat
de straat die gij bemint,
waar de ziltige stroom
zijn deining langs wringt.
Dit is de Sint-Paulusstraat
als een noordpool blank
waar gij hebt gewoond
vele jaren lang.

X
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Maar geur nu ook hier
van wierook. En tranen
in de kerk (die bidt)
van de Dominicanen.
En 'lijk een kind,
met natwordend' ogen
en berouw in het hart om mededogen:
straat die kwaad doet
en ook het goede
met hetzelfde hard
en in gemoede...
maar plots weer beschaamd
om gedane dingen,
vol zacht verwijt
om verdwaasde zinnen,
straat die weer wit
als melk wil worden,
gewassen in de wind
van al haar zonden,
straat 'lijk een kind
dat zich gaat vervelen
na vroeger berouw
en dat plots weer wil spelen...
Klaarte van middaguur
dat weer is gekomen de zon - Italiaans! in de straat zonder bomen
en de klokken die weer
aan het luiden zijn
zo klaar en zo puur
als helder Latijn!!
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Straat in de zon
als 't de hondsdagen zijn,
zo warm dat de stenen
als aan 't smelten zijn.
En geur dan opeens
van wierook. En tranen
in de kerk (die bidt)
van de Dominicanen.
Hier het portaal
van de priorij.
Achter groene klimop
en de koelte daarbij:
de stilte, de vrede
en de rust van 't bestaan
en de zomer die zwijgt als ver weggegaan.

XI
In 't blauw van augustus
de straat en daarboven
kraaien die toeren
rond d'oude toren.
Als 't uurwerk slaat
vliegen ze op
uit gaten en nissen
en krassen volop
hun lelijke woorden
die zonder omhaal
grof-smalend vertolken
hun dievetaal...
kraaien die wat gek zijn - 't gaat nooit naar hun zin;
weduwen zijn het
die troost zoeken in
't gestadige vliegen steeds dezelfde toer rond de toren en boven
de kloosterkoer
en krassend verhalen
van wat ze zagen,
als de avond komt
om 't licht te vervagen,
als de nacht dan weer
zachtjes zich legt
op de rozige aarde
die niets meer zegt -
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alleen nog wat goud
blijft in 't westen drijven.
De lasterpraatjes
der kraaien zwijgen.
Die zitten weer terug
in hun nissen en hoeken.
Alleen nog een uil
gaat de duisternis zoeken.

Max Elskamp
(vertaling J.L. de Belder)

Tekst 5
- Sjonge, zegt de beer en laat de horlogeketting slingeren. Het kon best koeler wezen.
- Hee, roep ik. Een beer die spreekt!
- Spreken? bromt hij ongelovig. Jij verzint het. Buikspreken misschien.
Uren hebben we getwist. Hij steeds goedmoediger, ik nijdiger. Finaal heb ik hem
neergeschoten, klim over het hek, juich de aansnellende bewakers toe, wijzend op
mezelf en op het berelijk: ik ben een beer die spreekt! Ik spreek, ik spréék!
De dwazen denken dat ik inderdaad een beer ben. En één die spreekt nog ook.
Ik heb er fijntjes om zitten lachen.
Dit geschiedde zowat een jaar geleden. Het is warm.
- Sjonge, het kon best koeler wezen, zeg ik door mijn tralies tot een kerel van het
Instituut.
Luc ter Elst
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Tekst 6
De man leunt tegen de deur die door de druk van zijn gewicht naar binnen draait, en
de man laat begaan, hij laat zich gaan, de beweging van de witte deur maakt zich
van hem meester, zij het zonder draaien, een binnenwaarts bewegen, en neerwaarts
ook, hij plooit, bevindt zich dan verzakkend tussen de deur die aan een vaste zijde
haaks staat, betekenend: hier is het binnen, maar sta nou op van die mat, daar hoor
je je voeten aan te vegen, wat niet kan zolang je neerligt, je dronk ook veel, je benen
steken buiten in de zon, je hoofd nam een verrassende wending aan, net of het hoort
niet langer bij je lichaam, je tong, kerel en gek je ogen, je bent dóód, denk ik, je
mond, zal je me nog ooit antwoord geven, zodat ik heen kan gaan na dertig jaren
geheugenschade door een huwelijk verrekt, en dat mijn wensen eindelijk weer opstaan,
opstaan.
Luc ter Elst

Tekst 7
Te Oorden zou onlangs een grootspreker in zijn woorden gestikt zijn.
Gelooft U dat niet.
Anderen zeggen: hij speelde er teveel mee; dat is meteen spelen met jezelf; je gaat
eraan ten onder.
Ik durf het te betwijfelen.
Hongerde de man naar een goed woord? Beslist niet. Hij had steeds aan een half
genoeg. Overigens zou hij het onmiddellijk genomen hebben als hij het niet kreeg.
Zèlfs uit iemands mond.
Schermde hij er onvoorzichtig mee? Had hij ze te zeer verdraaid?
Zette hij ze teveel kracht bij? Brandden ze hem te fel op de lippen?
Nee.
Viel hij erover? Werd hij ermee doodgegooid?
Néé.
Het is veel eenvoudiger. Hij was een man van maar één woord. Het zijne. Hij lette
er dan ook op, maakte het nergens aan vuil. Hij voerde het hóóg. Op de plaats van
het hart. Van zo hoog is dat ene woord uiteindelijk toch gevallen. Hij wou het nog
intrekken, maar... Het mocht een hard woord geweest zijn, gevleugeld was het niet.
Zo is dat woord gebroken.
Het woord, en ook zijn hart.
Luc ter Elst

Tekst 8
Ik heb mijn geld geplaatst in een huis. Ladrones, probeer mij dit te ontnemen! Grond,
balken, metselwerk. Bloemen voor het raam, kinderen in bedjes, een vrouw bij de
haard.
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Ik kwam gisteren thuis van kantoor, en staarde naar de leegte van mijn verdwenen
woning. Elke dag is een dief die je moet gadeslaan. Het kan altijd precies die éne
dag wel wezen.
Luc ter Elst
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Boekbesprekingen
Een mospoliep
‘Liever ben ik als een mospoliep in de verborgenheid enig in mijn soort’, schrijft
Ward Ruyslinck in zijn ‘Parapoëtische montages’, getiteld Neozoïsch, en prachtig
uitgegeven bij Manteau in een voorbeeldige lay-out van Stefan Mesker.
De titel verwijst naar een visie op de hedendaagse samenleving en de moderne
mens, die allesbehalve optimistisch en welwillend is. Het nieuwe beestentijdperk,
zo zou men deze titel kunnen omschrijven. En de mens uit dat tijdperk wordt in de
teksten getekend als een ontredderd ‘drek- en driftwezen’, vergeleken met ‘ongedierte
onder een omgekantelde steen’, als een huichelaar vooral, zowel in politieke als in
sociale verhoudingen, kunst en literatuur. De aanklacht tegen volksmisleiding,
militarisme, machtshonger, kerk e.d. is terzelfder tijd, maar minder expliciet een
pleidooi voor een dichterlijke betere wereld. Bijv. in het vrij goede nr. 16 van de
cyclus:
‘in mijn verborgenheid
maak ik een witter landschap
van de wereld
met een penseel gedoopt in moedermelk.’

Meestal echter haalt het de typisch Ruyslinckiaanse misantropie, die zich graag
uitleeft in het tekenen van verwording en lelijkheid. Zodanig, dat men soms aan de
indruk niet ontkomt, dat een aanzienlijk deel van de heilige verontwaardiging meer
is ingegeven door een behoefte om de ontaarde wereld en mens te beschrijven, dan
door een sterke en onvermengde drang naar zuiverheid. Dat deze component nergens
(tenzij misschien in het boven geciteerde nr. 16) ingecalculeerd wordt, maakt dat de
aanklacht meer dan eens vals klinkt door een opvallend superieur misprijzen. Onder
meer in nr. 2, waar hij ‘het volk’ beschrijft als:
‘civieke ratten
burgers zonder ziel
in deze onderkant van mijn gedachten
als ongedierte
onder een omgekantelde steen.’

Of waar hij over zichzelf meedeelt:
‘Ik wapper als een geuzenvlag
op het belegerd bolwerk van mijn idealen’ (nr. 13).

Complementair daarmee zijn de talrijke passages waar de satire dik en grof wordt
of ontaardt in pathetische moralisering. Bijv. in nr. 1:
‘Welja onze tijd heeft geen grenzen
de vierkantswortel van God
is getrokken waarom ook niet
als zelfs een jezuïet
zijn lid mag oprichten
aan lager wal.’
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Een goedkope onnozelheid, gevolgd door een even twijfelachtige pathetische oproep:
‘wat edels is daaraan dan nog
welja wat siert de mens dan nog
bedoel ik
als hij niet te onderscheiden is
van zijn eigen excrementen.’

Hiermee bedoel ik niet te beweren dat de verontwaardiging van de auteur vals is,
bedrog. (Daarover kan een lezer niet oordelen.) Enkel dat hij de echtheid ervan in
zijn werk niet heeft kunnen waarmaken, evenmin trouwens als in zijn laatste romans.
(Daarover kan een lezer wel oordelen.)
Tegenover deze globale en fundamentele mislukking staan enkele lichtpunten, die
te danken zijn aan het ontegensprekelijk grote vakmanschap van Ruyslinck, aan zijn
merkwaardige taalrijkdom en materiaalbeheersing. Bijv. reeds de suggestieve
substitutie in de beginverzen:
‘De zeep gaat op in het Oosten
de zon ligt in het zeepbakje.’

Ook in nr. 4 valt een aantal zeer geslaagde transposities te vermelden, of in nr. 5 met
een zeer evocatieve analogie, die metaforiserend werkt, tussen ‘hooggebilde
majoretten’ en hun pendants: ‘blanke bajonetten’. Deze taalassociaties, die soms
berusten op klank, soms op het verrassend overschakelen van letterlijke naar
figuurlijke betekenis en omgekeerd (als in: ‘de kleinzoon van Bomboko breekt een
lans / voor automatische geweren’), of nog op substitutie van het verwachte woord
door een verwant maar onverwacht enz...., zorgen voor de nodige injecties om het
geheel levenskrachtig te houden. Significatieve klankcombinaties bijv. in: ‘het
sudderen der subcommissies (nr. 15), enz...
Alleen daarvoor zijn deze teksten het lezen waard. Daardoor ook bewijst Ruyslinck
dat hij tot meer in staat blijft dan tot het goedkoop soort rancune waarvan deze
parapoëtische montages blijk geven.
Hugo Brems

A la recherche du Riddeck
Ger Schmook - senior, vermeldt de titelbladzijde, voor wie de geograaf junior als de
auteur van deze half-geografische studie aan zou zien - heeft een boekje boordevol
aardige wetenswaardigheden gewijd aan een enigmatisch en intrigerend toponiem
uit (inzonderheid) de Franse en Frans-Belgische literatuur van de 18de eeuw, namelijk
‘les riddecks’ of ‘le riddeck’ (Les riddecks d'Anvers. Een aantal, meestal Franse,
verhaspelde varianten voor een eenvoudige, maar wel enigmatische Antwerpse
toponiem behorend tot een rond 1880 in de Schelde verdwenen middeleeuws
stadsgedeelte.) Het boekje telt 95 bladzijden en is een uitgave van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam, 1971).
‘Le(s) riddeck(s)’, waar Schmook vroeger al op had gewezen (in zijn studie over
Roger de Beauvoir), duikt herhaaldelijk ter aanduiding van een Antwerpse buurt op
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bij Franse auteurs uit de jaren 1850-1900 - maar ook vroeger en later - en doelt dan
op de Antwerpse stadswijk waar het uitgaansleven culmineert in cabarets, music-halls
en ge-
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legenheden van nóg lichter allooi. Merkwaardig is het nu dat deze plaatsnaam,
waarvan geen ‘officiële’ Nederlandse naam is overgeleverd, in een oneindige
verscheidenheid van spellingen en varianten voorkomt; ik citeer voor de aardigheid:
‘Riddecks’ bij G. de Nerval in 1846 en 1852, ‘Readek’ bij de Goncourt, 1860,
‘Rydeck’ bij Nadar, 1861, ‘Riddeck’ en ‘Riddijck’ bij Félicien Rops, 1862 en 1863,
‘Ryddeck’ bij Baudelaire, 1863, ‘Riedyck’ bij dezelfde in 1865, ‘Riddecks’ bij J.K.
Huysmans, 1879, ‘Riddyk’ bij C. Lemonnier, 1879, ‘Riddyck’ bij Max Elskamp,
1879, ‘Riet Dyk’ bij G. Eekhoud, 1888, ‘Rit Dyk’ bij dezelfde in 1900, ‘Rideck’ bij
O. Mirbeau, 1907, ‘Ridijck’ bij Elskamp in 1910, ‘Rit-Dyke’ bij Mac Orlan in 1920
en ‘Ryt Dike’ bij dezelfde in 1925!
Deze ‘rie(t)-dijk’ - die geen straatnaam was - lag (uiteraard) vlak bij de Schelde,
niet ver van de Sint-Pauluskerk, en omvatte volgens een politierapport uit 1874 ‘tout
un quartier connu sous la dénomination du “Riet-dijk”, composé de deux rues, l'une
nommée canal aux Harengs [Haringvliet], contenant les maisons de vin, où les soldats
n'ont pas accès et l'autre Fossé au bourg [Burchtgracht], où les soldats sont admis.’
In deze wijk lagen de ‘maisons de débauche’. In 1884 verdween de ‘Rietdijk’ in de
Schelde ten gevolge van de verbreding van de Kaaien.
Schmook onderzoekt vier mogelijke verklaringen van de naam, te weten de
etymologieën 1) riet-dijk; 2) rie-dijk (rie- = rui = rei, waterweg); 3) rede-dijk; 4)
redoute, ridotte (= danszaal). Tot een definitieve conclusie komt hij evenwel niet.
Voor wie geïnteresseerd is in het 19de-eeuwse Antwerpen, brandpunt van niet
altijd even ingetogen literair en artistiek leven, is dit boekje, vrucht van jarenlang
speurderswerk, een in hoge mate genoeglijke en leerrijke verpozing.
Ludo Simons

Net echt
Met het nieuw-realisme gaat het zoals met de meeste literaire stromingen: de
principiële stellingname, de keuze op gebied van taalgebruik brengt zowel een eigen
gelaat en een specifieke verdienste als een daarmee verbonden beperking en
eenzijdigheid mee.
De vijftigers en hun navolgers kozen en kiezen voor een taal die uit haar eigen
combinaties een betekenis hoorde te genereren. De zin van hun gedichten ontstaat
uit het werken met de taal, maar blijft daardoor ook grotendeels ingesloten in het
dubbelzinnige spel met de taal. De aansluiting met lezer en werkelijkheid wordt wel
eens gemist. De code wordt niet ontcijferd. In het beste geval bereikt men een
onthulling van het nooit-gezegde, een ontdekking en een vermeerdering van betekenis
door de expansie van de taal. In andere gevallen een steriel ophopen van woorden
in het ijle. Geen vatbare zin, geen communicatie, geen effect, dus ook geen poëzie.
De reactie: bewust centraal stellen van de verwaarloosde aspecgeen poëzie. De
reactie: bewust centraal Gedichten die nadrukkelijk de concrete, alledaagse
werkelijkheid introduceren en die de lezer in de tekst betrekken, hem vertrouwelijk
aanspreken, op zijn gemak stellen door te praten over voet-
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bal, pilsjes, huis, tuin en keuken, een dagje aan zee, televisie. Een poëzie die terugkeert
naar het mimesisprincipe, dat door het geweld van de experimentele revolutie
voorgoed overwonnen scheen. Deze poëzie, waarover het hier gaat n.a.v. de jongste
bundel van R. Jooris, Laarne (Yang poëzie reeks 24, Gent, 1971), onderscheidt zich
van het intimistisch realisme aan het eind van de 19de eeuw enkel door een moderner
motievensfeer en een veel bewuster principiële instelling. (Die wel eens hinderlijk
wordt, als bijv. in het stereotiepe verwijzen naar de ‘werkelijkheid’:
‘Ruitewissers openen /
de werkelijkheid’ (29)
‘een plons in het water / als in de
werkelijkheid’ (33).

Een pretentieloze poëzie uiteraard, verstaanbaar, helder en op consumptie afgesteld.
De werkelijkheid wordt quasi objectief genoteerd, maar ondergaat meestal een kleine
verschuiving, die haar als nieuw doet verschijnen, die scherper doet zien (kijken):
‘er vliegt modder in
de lucht, zegt mijn
dochtertje achterin de
auto, rijdend naar
zee;
ik kijk met haar
vinger naar buiten
hoe een zwartbruine,
slungelachtige rook uit
een verre fabrieksschouw
in het metallieke
blauw van een zomerlucht,
een vuil maar gezellig
wolkje wordt.’ (32)

Met die nieuwe kijk hangt een bewustmaking samen, een milde tijdskritiek, zoals in
voorgaand vers of in
‘en elk bericht in de krant
spreekt vredig de vrede
tegen.’ (45)

In alle gevallen gaat het om de concrete werkelijkheid, waaraan het dichterlijk
taalgebruik ondergeschikt blijft. De taal, die door de vijftigers in haar creatieve
potenties werd uitgebuit, wordt teruggebracht tot haar informatieve en communicatieve
en journalistieke functies. Enkel een verschil qua originaliteit van visie en (meestal
ook wel) stilistische kwaliteit. Me dunkt dat precies hierin de eenzijdigheid en
fundamentele zwakheid van dit soort verzen zit. Het kan er bij mij moeilijk in, dat
men de poëzie moet democratiseren door haar te vulgariseren; dat winst aan
werkelijkheidsgehalte en verstaanbaarheid moeten geboekt worden ten nadele van
diepgang en sprekende zingeving. Het is waar dat de poëzie verloren gaat waar
verstandhouding met de lezer uitblijft. Maar even waar is het, dat de poëzie verdwijnt
waar enkel die verstandhouding als criterium geldt. Daarom zijn ook hier de beste
gedichten die, waar de poëzie de dichter en zijn principiële werkelijkheid verschalkt,
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precies zoals de experimentelen hun beste resultaten bereikten, wanneer zij hun
principieel absoluut primaat van de autonome taal vergaten.
Niet, zoals hier gesteld wordt, wordt ‘alles plots / kunst (....) door ernaar / te kijken’
(25). Alleen kunst wordt daardoor kunst. En alleen daardoor wordt kunst kunst.
Hugo Brems
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De terugkeer van Buffalo Bill
De titel van Rudolf Geels jongste boek (De Bezige Bij, 1971) doet denken aan een
coboyroman, maar wat ik reeds half gevreesd had is het niet. Het legendarische Wild
West heeft er niet veel mee te maken, ons Westen dat uit verveling niet weet wat
voor zinnigs aan te vangen des te meer. Bovendien is het boek van Geel geen roman,
wel een verzameling van vijf novellen, hoewel wij evengoed konden zeggen: van
moraliserende monologen. Geel, die een roemrijke naam draagt, koos ongeveer zoals
zijn grote voorganger Jacob Geel vóór het onderzoek en tegen de fantasie. Wat hij
in deze bundel bijeenbracht is veeleer betoog dan verhaal. Het zijn kritische teksten,
min of meer als relaas ingekleed. Daardoor sluit hij aan bij de moderne schrijvers
van antiromans, maar met voldoende smaak en verstand om wat geforceerd aandoet
te vermijden. Wel geeft hij een paar keren toe aan de snobs van deze tijd, die buiten
hun dagelijkse portie seks en antiklerikalisme niet kunnen, maar het lijkt eerder in
het voorbijgaan dan uit berekenende pluimstrijkerij gedaan.
Geel laat een van zijn personages zeggen: ‘Verhalen denk ik dan, hebben afgedaan.’
(46). Hij schrijft kritiek. Geen maatschappijkritiek van het soort waarvan wij reeds
rijkelijk voorzien zijn, wel kritiek op de menselijke ondeugden en onberekenbaarheden
waarvan de schrijver zich evenmin vrij voelt als degenen die hij over de hekel haalt.
In Een landkaart uit Wenen gaat het tegen aftroggelarij en bedrog, in De voeten van
Jezus tegen de geestelijke en financiële afzetterij waarvan de toerist zich het
slachtoffer voelt, in Idolen tegen de stompzinnigheid van de massa die buiten haar
helden niet kan. Het knapste stuk uit de reeks is Johan op de barricaden, een satire
op de jongerenopstand in Amsterdam.
Rudolf Geel is zeker niet de eerste de beste. Hij beschikt over een bijzondere,
droge humor, die onopvallend tot uiting komt in zinnetjes als: ‘Ik hoorde jou steeds
harder schreeuwen, dat is een echte Italiaan dacht ik...’ (31). Zijn terloopse aforismen
gelijken op klassieke uitspraken: ‘De tijd terugdraaien, dat willen we allemaal.’ (40)
en ‘Weinig dingen zijn zo boeiend als het luisteren naar het bonken van je eigen
hart.’ (50). Zijn taal is een sprankelend en toch rustig Nederlands, soms gevlekt door
een bastaardwoord dat ingebeeld klinkt en ook weleens een neologisme bevat als
‘eerdaags’, dat ons een aanwinst toeschijnt. Hem te lezen in De terugkeer van Buffalo
Bill is boeiend en zeker geen verloren tijd. Maar verliest hij zijn tijd niet met zulke
scherfschrifturen, waar hij ongetwijfeld de begaafdheid heeft om in een werk dat
minder fragmentair zou lijken zijn kijk op maatschappij en mens te verwoorden?
A. Demedts
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Tijdschriftenrevue
Soma
3de jrg., nr. 22, maart 1972
Een blad als Soma zou in Vlaanderen ruimer verspreid mogen zijn. Het is over het
algemeen wel erg pretentieus van toon, maar aan de andere kant geeft het een
bijzonder goed en boeiend beeld van het literaire leven in het Noorden, maar dan
ook enkel daar. Evenmin als Vlaanderen van Soma, schijnt Soma ooit van Vlaanderen
gehoord te hebben. In het jongste nummer lezen we vooral proza van Jochum Arsleven
(een moderne, geestig bedoelde interpretatie van Sneeuwwitje), J.M.A. Biesheuvel,
Hans Plomp, Tr. Riemersma en Ewald Vanvugt. Vooral het korte verhaal van
Biesheuvel vind ik zeer geslaagd. Tussen enkele gedichten vallen vooral de
breedvoerige, bijna prozaïsche teksten van Kees Ouwens op. Dolf Verspoor en
Willem van Elden bezorgden knappe vertalingen van de 13de-eeuwse Italiaanse
dichter Cecco Angiolieri. W.F. Hermans fotografeerde een oude schrijfmachine en
promoveerde de resultaten tot het werkstuk ‘De anatomie van de schrijfmachine’.
Ton Anbeek en Rein Bloem gaan een discussie aan over T.A. van Dijks
opstellenbundel ‘Taal-Tekst-Teken’ en ten slotte presenteren Rob van Gennep, T.
van Deel en T. Graftdijk kritisch en informatief een aantal nieuwe boeken, waaronder
poëzie van Hans Verhagen en Gerrit Komrij.

Restant
2de jrg., nr. 1, jan.-febr. 1972
Luk de Vos schrijft een opstel over Science Fiction, waarin hij het genre situeert en
karakteriseert tussen verwante genres, en enkele belangrijke auteurs voorstelt. Proza
en poëzie zijn beslist aan de magere kant, eerder pseudo- dan neo-experimenteel.
Luc Saver bespreekt stijl en motieven in het proza van Roger van de Velde, meer
bepaald in ‘Recht op antwoord’. Zijn betoog is vaak meer emotioneel dan rationeel
geargumenteerd. Hedwig Speliers bespreekt De Deckers boek ‘Over Claus' toneel’,
waarin hij als fundamentele fout ziet, dat de auteur zich beperkt tot de geschreven
toneelteksten.

Maatstaf
19de jrg., nr. 11, maart 1972
Louis-Paul Boon werd, zoals iedereen stilaan weet, zestig en wordt overal gehuldigd
en besproken. Ook in Maatstaf, met een speciale aflevering. Zoals bij dergelijke
gelegenheden meestal het geval is, wisselen persoonlijke getuigenissen en tekststudies
elkaar af. Van de eerste soort hebben we bijdragen van J. van den Berg, Jak van der
Meulen, J. Bernlef, André Minne en Martin Mooij. Ook een artikel van Gerrit Borgers
is in die zin opgevat maar bevat daarnaast door de afgedrukte brieven
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heel wat informatie over de periode van Podium en Tijd en Mens, de eerste contacten
van Boon met Nederland. En niet te vergeten in die reeks, de ‘Memoires van Jeanneke
Boon’ over haar kennismaking en verloving met de auteur. Weverbergh schrijft over
het grafisch en picturaal werk van Boon, voornamelijk over parallellen daarin met
‘De paradijsvogel’. Leo Geerts herwerkte een bespreking in ‘De Nieuwe’: ‘De
aktualiteit van het daensisme’, waarin hij vanuit het jongste boek van Boon allerhande
parallellen trekt met recente en hedendaagse Belgische en internationale toestanden:
in de kerk, de politiek, de pers, het onderwijs enz. Ten slotte een uitgebreid fragment
van Boon zelf uit ‘Het onkruid groeit’, een herwerkte versie van ‘Het nieuwe onkruid’.

Tirade
nr. 174, febr. 1972
Willem Wilmink en Adriaan Morriën maken het zich als dichters nogal gemakkelijk.
De eerste door een neosentimentalisme, de tweede door onbegrijpelijke
woordvondsten. Al moet gezegd worden dat er in de ‘Negen gedichten’ van Morriën
ook wel enkele goede verzen staan. Kees Winkler doet het beter met wel wat te
opzettelijk naïeve poëzie terwijl C. Buddingh' eindelijk nog eens boeiend, amusant
en tegelijk ontroerend is. Charles B. Timmer schrijft ‘Russische notities’ over o.m.
Solzjenitsyn en wat zich rond hem nog altijd in de Russische literaire wereld afspeelt.
Wam de Moor ten slotte deelt allerhande biografische gegevens mee over ‘J. van
Oudshoorn als broodschrijver’ o.m. ook over zijn houding tijdens W.O. II. Nog dit:
de abonnementsprijs wordt verhoogd tot 30 gulden (buitenland 35 gulden).

De tafelronde
16de jrg., nr. 4
De abonnementsprijs voor 1972 wordt verhoogd tot 280 fr. voor vier nummers. Naast
de gebruikelijke concrete poëzie, o.m. van Sarenco, De Vree, F. Jordan, N. Nucha,
G.J. de Rook, Hans Clavin enz., een artikel van Paul de Vree: ‘Van de konkrete
poëzie naar de poesia visiva’. Er staan o.m. heel wat moeilijke woorden in. Emilio
Isgró schrijft over ‘Proletarism and dictatorship of poetry’ en Nahl Nucha bespreekt
uitvoerig de monografie van Ton Luiting over Paul de Vree (Ontmoetingen). Terecht
stelt hij de grote werkkracht en de internationale gerichtheid van De Vree in het licht,
maar de vergelijking met Van Ostaijen gaat toch niet helemaal op, zeker niet wat de
poëtische diepgang en kwaliteit van het creatieve werk betreft.

Raam
nr. 82, maart 1972
Raam, dat vanaf dit nummer met een verruimde redactie (Fernand Bonneure, Pé
Hawinkels, Bernard Kemp, Fons Sarneel, Lambert Tegenbosch, Corn. Verhoeven,
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Paul de Wispelaere) bij Uitg. Orion is ondergebracht, pakt uit met een speciale
aflevering, ‘Raam op religie’. In het ‘Journaal’ wordt een aantal schrijvers aan het
woord gelaten over de vraag hoe de religie voor hen als literator fungeert: als ‘bron
van inspiratie of van ergernis, hindernis of werkgebied?’ Daarop komen zeer
uiteenlopende antwoorden van mensen als
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o.m. Peter Andriesse, Hella S. Haasse, R. Brulez, G. Walschap, Chr. D'Haen enz.
Meer uitvoerige, meestal wijsgerig uitgediepte bijdragen volgen daarna. Eerst ‘Tien
fragmenten over God’, religieuze poëzie van Huub Oosterhuis, zeer ongelijk van
waarde. Hij bewijst dat het genre nog kan bestaan, maar dat het moeilijker dan ooit
is om het waar te maken. De klip van het eigentijds-religieuze jargon ligt nooit verder
dan de horizon. P.A. van Gennip pleit voor een levenshouding waarin alternatieve
aspecten als bijv. religiositeit en zinnelijkheid elkaar niet uitsluiten, maar completeren.
Jan Elemans tracht te schrijven over kunst en religie maar loopt wat verloren in eigen
jeugdherinneringen. Zeer verhelderend, hoewel nogal omslachtig is het opstel van
H.H. Berger over ‘Christendom en communicatie’, een pleidooi voor inter- en
binnenkerkelijke communicatie en discussie. Corn. Verhoeven situeert het christendom
tegenover andere vormen van utopisch denken als levend vanuit een dynamiek
‘waaronder het moment verpletterd wordt en waardoor de ogen gesloten worden
voor de waarde van een ik.’ ‘Kronkelwegen in de wijngaard des Heren’ noemt Coen
Bersma een inventaris van religieuze elementen en verwijzingen in het werk van
W.F. Hermans. Ten slotte een aantal recensies van op religie betrokken boeken, nadat
L. Tegenbosch nog een en ander gezegd heeft over kunst als plaatsvervangende
religie.

Labris
9de jrg., nr. 1, jan. 1972
In een redactioneel woord vooraf worden bedoeling en functie van het blad nog eens
extra omschreven. Labris wil zijn een literair-underground blad met vooral aandacht
voor twee avantgardistische strekkingen: concrete en beatpoëzie. Sterk gericht op
de internationale subcultuur wil het alle poëtische mogelijkheden (met mogelijke
maatschappelijke gevolgen) onderzoeken, die vallen buiten de ‘traditionele
verbaal-kognitieve estetika- en taalsjablonen’. Werk in die zin krijgen we in dit
nummer van o.m. Leon Nolens, Hugo Neefs, Jef Bierkens, Ben Klein, Ivo Vroom
e.a. Theo Peeters laat de tekst van een radiomontage over een zelfmoord afdrukken
als ‘in memoriam dirk de witte’. Jef Bierkens licht ‘een sluiertje van de heksenjacht’,
waarmee hij de vervolging van links in de USA bedoelt, en ten slotte brengt hij een
informatief stuk over underground press in de USA.

Nieuw Vlaams tijdschrift
25ste jrg., nr. 1, jan. 1972
Simon Vinkenoog schrijft met profetisch enthousiasme over ‘Het paradijs nu’.
‘Fragmenten en tekstverklaringen uit een toekomstig en onafwendbaar
herdenkingsceremonieel’ is collageachtig, zeer literair, zelfs decadent proza van
Henri-Floris Jespers, dat een groot talent verraadt. Albert Bontridder schrijft een
korte poëziecyclus ‘Gallina’. Andere poëzie is van Sadi de Saever, licht, ironisch en
op sommige momenten zeer poëtisch en fris. Nog twee proza's: Jo Verbrugghen met
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twee overwegend bespiegelende fragmenten en J.F. Es met een parabelachtige
fantasie. Ten slotte bestudeert Peter Bormans in een grondig essay ‘Het thema van
de taal bij Paul Celan’.
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De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 4, april 1972
Rudolf Geel, specialist van het stripverhaal, analyseert uitvoerig de avonturen van
‘Kuifje’. Wreedaardig proza brengt Fernand Auwera met ‘De stilte is een verdacht
geluid’. Overtuigender is Clem Schouwenaars met erotische jeugdherinneringen over
zijn initiatie in de wereld van de vrouw als moeder, minnares en speeltuig. In
‘Schoonheid en nuttigheid’ onderzoekt Jaak Fontier de evolutie van de verhouding
tussen de beide begrippen, die uitmondt in wederzijdse implicatie, zoals gerealiseerd
in de hedendaagse design. Bert Verhoye klaagt andermaal het gebrek aan creatieve
kansen voor jonge toneelmensen aan.

Gezelliana
2de jrg., nr. 4, 1971
Dit hele nummer wordt gevuld door een artikel van J. Boets: ‘Gezelles Engelse lessen
te Kortrijk’. Aan de hand van voornamelijk berichten uit de ‘Gazette van Kortrijk’,
‘Loquela’ e.a. schetst de auteur achtergrond, sfeer, methode en belang van die lessen,
o.m. voor het ontstaan van de Hiawatha-vertaling. De inleiding wordt gevolgd door
een overname van alle, vaak boeiende teksten die Gezelle in verband met dat
onderwijs in de ‘Gazette van Kortrijk’ heeft laten verschijnen.

De periscoop
22ste jrg., nr. 7, mei 1972
A. Demedts vervolgt zijn reeks opstellen over moderne Vlaamse poëzie met een
karakteristiek van Anton van Wilderode, die hij door de eenzijdigheid van de kritiek
onderschat acht. In zijn maandelijkse poëziekroniek brengt Fred de Swert een aantal
recente publikaties bijeen rond de thematiek van bezinning en plaatsbepaling. Paul
de Vree recenseert lovend de Van Ostaijen-documentatie van Borgers. In de reeks
‘Cyriel Buysse gezien door de zijnen’ komt nu Guy C. Buysse, kleinzoon van de
auteur, aan het woord. Werner Pauwels brengt een meer dan bewonderend verslag
uit van een bezoek (bedevaart?) aan de dichteres Jacqueline Ballman.

Varia
Dokumentaal is een nieuw en bijzonder interessant initiatief. Een ‘informatie- en
communicatiebulletin voor neerlandici’, onder redactie van W.A. Hendriks, Narcislaan
14, Wassenaar. Het blad beoogt o.m. uitwisseling van informatie, bevorderen van
samenwerking e.d.
Hugo Brems
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Dietsche Warande & Belfort 117e jaargang nr. 2
juli-augustus 1972
Rene Verbeeck / Trigeminus
1
Grootmogende tiran Trigeminus
bespaar mijn aangezicht
het striemend snoer
van uw verschrikkelijke zweep
laat af uw elektrische vingers
van d'openscheurende zenuw
die daverende pees op de boog
van het kaaksbeen gespannen
en bespaar de harten
van die mij lief zijn
mijn huilende pijlen van pijn.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

402

2
Weke klei ben ik
en stort in elkaar
in d'extase van de diepte
van mezelf gescheiden
alle banden knakken af
in de razernij van het krakende vlees
ik ben alleen nog in mijn kreet.
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3
Zoals de woedende liefde
met klauwen en tanden
zet de pijn zich vast in mij
alleen de woedende liefde
kan zich meten met de pijn
beide vinden blindelings
de diepste wortels van het vlees
maar liefde vernietigt niet haar prooi
zij maakt haar prooi tot meesteres
en doet de woorden bloeien in de mond
barbaars zijn de kreten van pijn
zij smoren de woorden
in mijn moerassige mond.
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4
Hij woelt weer met zijn drietand
en plant hem in mijn mond
en laat niet af
spons van de nacht
zuig mij toch op
met het flakkerende kaarsepitje
van de geest
met het dampende vlees
met dit en dat en de rest
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5
De pijn maakt van mijn zinnen
open wonden
daar sluipt de waarheid binnen
die mij naar waarde meet.
de waarheid is van bijtend zout
zij loogt het denken los
dat veilig in 't verbeelden zat
twijfel stijgt nu uit de kuil
die tussen beide gaapt
en ondermijnt mijn voetstuk
dit smal gedicht vol gaten.
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6
En mettertijd is de pijn
mijn bezit geworden
zij is zonder wanneer en waarom
een zuiver bezit
als aarde lucht en water
zij komt en gaat en komt
en brandt mij telkens leeg en rein
en als zij gaat word ik herboren
in het vlees met stuwend bloed gevoed
en de geest in het verlengde van de pijn
zo leert zij mij hangen tegelijk
aan de lippen van het leven
en aan de lippen van de dood.
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Paul Lebeau / De getuigen
‘Zo, stop hier maar’, zei hij. Goed dat hij in de verte het kerktorentje had gezien.
Want de chauffeur was hier nooit geweest. En bij hem was het zo lang geleden! Het
dorpje stond niet eens op de kaart. Het was tenslotte maar een gehucht. En wat zou
het helpen?
Toen daarnet zijn verstrooide blik bleef haperen aan het verre, bescheiden
torenspitsje, dat even met hem meegleed tussen twee glooiingen in, werd hij
verwonderd een gevoel gewaar, een zeldzaam gevoel: een blijde verwachting van
zonnige dagen, net als toen... O ja, op deze weg reed toch het stoomtrammetje, van
waarop hij de eerste glimp van zijn vakantiedoel trachtte op te vangen. En die eerste
glimp was altijd het kerktorentje geweest.
Het was of zijn bescheiden spits diep in hem doorpriemde en vergeten ervaringen
stegen als tintelende luchtbellen in hem op: de plagende zonnestraal die hem 's
ochtends wakker maakte, de geur van het bakkend spek beneden, het stroelen van
de melk in de koperen stopen, het gekletter van het paard in de zwaar beladen kar,
dat de knecht vloekend de kleine helling tot de poort opdreef.
Hij glimlachte. Dat gevoel had hij dan toch teruggevonden. Hij zou ook de andere
terugvinden, nu hij de kompasnaald voor het land van de weke sentimenten had
ontdekt. Die zou hem ook de getuigen aanwijzen van zijn teruggedrongen en vergeten
zwakheden. Want hij had een visueel geheugen. Dat wist hij. Hij moest zien om weer
te weten.
‘Wacht hier maar, Gaston, het kan wel even duren.’ Hij werkte zich uit de wagen,
rekte zich moeizaam en haalde diep adem. Neen, dat was toch niet de lucht van zijn
kindervakanties. Toen leek de lucht hem hier warm en zwaar, met een lichte reuk
van hooi en koemest. Nu rook hij duidelijk vochtig groen, vermengd met benzine en
asfalt, net zoals in de villawijk waar hij woonde. Maar toen was het zomer. Nu moest
het herfst zijn.
Ook het kerkje was anders. Eerst wist hij niet waarom. Toen zag hij het. Het had
zijn kerkhofmuren, die het vroeger beschermend voor zich uit had gehouden, dichter
naar zich toegetrokken, alsof het kou had. Ach ja, ze hadden de straatweg, die hier
vroeger met een bocht omheen liep, ver-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

408
breed en geasfalteerd. Daarom leek het pleintje voor de kerk nu ook veel leger.
Maar stonden hier vroeger geen bomen? En die huizen waren toch veel ouder!
Neen, dat pleintje herkende hij niet meer. Alleen de kerk!
De kerkdeur stond op een kier. Voorzichtig en nieuwsgierig waagde hij zich naar
binnen, alsof hij het vergeten land van zijn kinderjaren ging betreden.
Maar bleef onthutst op de stoep staan. Was dat nog een kerk of een conferentiezaal?
Lage, gemakkelijke bioscoopstoelen. In 't midden op een verhoging, een zakelijke
tafel. Alleen, in plaats van een telefoon, een uitgerekt, metalen kruis, net een
fabrieksmerk. Geen sterren meer op het plafond. In plaats van het oude orgel met de
vette engeltjes: een geluidsinstallatie. Stereo?
Hij liep even rond. Neen, geen enkele herinnering riep deze functionele zaal in
hem op. Toen zag hij duidelijk de sporen van een nis.
Peinzend ging hij zitten en dacht aan zijn vader en aan zijn prilste kinderjaren, die
hem het gemakkelijkst te binnen schoten. En hij zag weer de beelden die hier gestaan
hadden: de heiligen, die allen dezelfde bolle gezichten en dezelfde onnozele glimlach
hadden, nou ja, de commerciële glimlach van een public-relationman. St.-Rochus,
die zo uitnodigend zijn gehavend been toonde en zijn hond intoomde, Sebastiaan
met die pijlen in zijn pens, Appolonia met haar tanden en die heilige met dat rund!
Waar was het lieve-vrouwtje heen, half gewurgd in haar veel te stijve jurk, die zo
ongelukkig scheen onder haar zware kroon en dikke juwelen, en die dan nog dat kind
te torsen had! En er was die subtiele reuk van wierook en zweet.
Nu rook het naar nieuwe kolovenyl! Verdomd, was dat nu nog een kerk? Dat moest
hij zeggen! Nu ja, in een andere kerk kon het hem niet schelen. Maar waarom moesten
ze nu per se zijn kerk moderniseren? Een kerk moderniseer je toch niet! Op reis
vroeger had hij wel eens kerken bezocht, beroemde, oude. Die zagen er toch net zo
uit als eeuwen voordien! Wat bezielde hen toch?
Hij wist het niet, want sinds zijn jeugd had hij geen voet meer in de kerk gezet.
Tenzij om te trouwen en haar te...
In de kerk zat hij oog in oog met de lijkkist, met haar.
Dwars door het zware lijkkleed heen zag hij haar liggen, onbeweeglijk wit in het
blauwe satijn, zoals hij haar voor het eerst en het laatst gezien had: een wassen pop
in een blauw gecapitonneerde bonbonnière. Maar met een uitdrukking van radeloze
hulpeloosheid en eindeloos verdriet.
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Hoe die ziekte ontstaat weten wij niet, althans niet officieel. Want ik persoonlijk
geloof, en ik ben tenslotte toch specialist, dat er vaak een psychische oorzaak in het
spel is. Voelde zij zich ongelukkig? Had zij misschien een verborgen verdriet? Had
zij misschien redenen om zich ongelukkig te voelen? Haar kinderen? U... misschien?
Zeker, hij had geweten dat ze ziek was, dat ze naar de dokter ging, dat ze ter
verpleging in de kliniek was opgenomen. Maar hoe dikwijls was dat niet gebeurd!
Hij was zodanig gewend te leven met het idee dat zijn vrouw ziek was, dat het hem
telkens verraste als zij weer thuis was.
En toen waren ze hem komen halen voor het laatste afscheid van zijn vrouw.
Verbijsterd had hij bij het lijk gestaan, open en weerloos door de schok. En het
machtige beeld van haar versteven, eenzaam verdriet had hem lang en diep bestraald.
En ineens was alles onbelangrijk geworden.
Ze hadden hem naar huis gebracht, verdoofd. Daar had hij dagen in duisternis en
stilte op zijn kantoor gezeten. Versuft, soezend...
Zijn dochter was gekomen. Had hem met harde stem geboden zich te wassen, te
scheren, te kleden. Willoos had hij gedaan wat ze zei, tot hij plotseling in de auto
was ontwaakt. Want hij zag haar voor zich, liggend in de lijkwagen. En hij wist dat
hij haar moest volgen en dat zij hem nooit meer zou loslaten.
En nu zat hij zo alleen, in die grote, veel te hoge, veel te wijde kerk. Ver weg, voor
hem, stonden de priesters aan het altaar stil te konkelfoezen, alsof zij opzettelijk die
confrontatie met zijn vrouw wilden rekken.
Ver weg, achter hem, wist hij dat zijn wereld zat: de vennoten, de bankiers, de
verkoopsdirecteurs, de ingenieurs, de boekhouders... allen die aan hem verdienden
en aan wie hij verdiende.
Dat was zijn wereld.
Niet hier, niet hier! Niet alleen met zijn dode vrouw, terwijl die klagende muziek
en die beschuldigende gezangen tegen de poorten van zijn zelfbeheersing beukten
om de grote zekerheid, die daarbinnen altijd geweest was, aan het wankelen te
brengen.
Maar hij had het niet begeven, althans uiterlijk niet. Met dat schrijnend gelaat in
zich had hij mechanisch handen geschud en ‘dank u’ gezegd. Nochtans, heel zijn
wereld was, man voor man, voor hem gedefileerd. Maar hij had niemand herkend.
De kist had hem meegenomen naar het kerkhof. Hij had ze in de aarde zien zinken
en er bloemen op geworpen en zich met een stalen gezicht afgewend.
Maar de kist had zich in zijn binnenste geïnstalleerd en eiste alle aandacht
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voor zich op. Zodat het schreien van zijn dochter hem thuis bovenmate irriteerde.
‘Huil niet zo!’
‘Ik huil voor jou mee! Want de eerste traan moet ze van jou nog krijgen! Het zal
haar niet helpen, mij misschien wel! Ik moet het uitschreeuwen als ik bedenk hoe
goed zij was, hoe zij verdiende gelukkig te zijn, en hoe ongelukkig ze is geweest.’
‘Was ze dat?’
‘Hoe durf jij dat te vragen! Heb je ooit naar haar omgekeken? Ben je ooit aan haar
ziekbed geweest? Ze is gestorven zoals ze heeft geleefd, alleen, helemaal alleen!’
‘Waarom,’ zei hij ongelukkig, ‘waarom heb je me in godsnaam niet
gewaarschuwd?’
‘Waarom?’ beet ze hem toe, ‘waarom? Omdat meneer belet gaf, omdat meneer
niet mocht gestoord worden, omdat meneer gewoon niet te bereiken was!’
Och ja, hij was de ‘Campinoise’ aan het opslokken. Hij had ze ingepalmd. Welk
belang had dat nu?
‘Ik heb haar toch alles gegeven wat ik kon’, zei hij somber.
‘Ja, geld genoeg! Genegenheid? Belangstelling? Geen zier!’
‘Waarom heeft ze dat dan toch nooit gezegd?’
‘Waarom niet? Omdat ze te veel tegen je opzag! Want voor mij heeft ze dikwijls
mijn leven vergeleken met het hare. En dan was ze bitter en ongelukkig.’
‘Dus jij bent gelukkig.’
‘Honderd keer meer dan zij.’
‘Met die vent van je!’
‘Ja, met die vent van me. Laat hem dan geen genie zijn in zaken, geen bolleboos
in zijn vak, hij is een mens!’
‘Dus, ik ben geen mens’, zei hij gelaten.
‘Neen, je bent een functie, een brein, een beheersorgaan, maar geen mens. Ik vraag
me zelfs af of jij ooit kind bent geweest! Jij hebt nooit een stommiteit begaan, nooit
een zwakheid getoond. Heb jij ooit wel eens tegen iemand gezegd: ik hou van jou?’
Roerloos dreven zij in de ruimte. Een ritme was door hen gevaren en één ogenblik
waren zij één wezen geweest. Hij lag te staren naar de blauwe lucht en verwonderd
had hij geluisterd naar de geluiden die daarvoor niet bestonden: het kloppen van zijn
hart, het gezoem der insekten en vooral het stage, fijne geknister van het gras en de
bloemen, die in de bakkende
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zon zich stonden te rekken en te groeien. En het was of dezelfde kracht die de planten
deed zwellen, zich in hun beiden ontladen had.
‘Kijk, kijk’, krijste zijn dochter alsof ze de hemel tot getuige nam, ‘hij is er alweer
niet meer bij! Hij denkt alweer aan die verdomde zaken!’
Hij was opgestaan en naar buiten gegaan.
Hij was opgestaan en naar buiten gegaan. Werktuiglijk liep hij het kerkhof op, zoals
vroeger. Na de zondagse mis volgde immers ritueel het bezoek aan de graven van
de voorvaderen. De grafstenen die daar stonden, waren oud en verweerd. Blijkbaar
kwam hier geen mens meer, want onkruid en gras stonden hoog.
Enkele bijna uitgewiste namen probeerde hij te lezen. Ze riepen geen herinneringen
op. Toen zag hij een oud, stenen kruis, dat tegen de kerkmuur aanleunde: Johannes
Teunis en zijn huisvrouwe. Ja, dat moesten zijn overgrootouders zijn.
Hij had ze nooit gekend. Dikwijls had hij hier, onder de hoede van zijn vader, een
gebedje moeten prevelen. Zij hadden de hoeve gebouwd waar zijn grootvader en zijn
vader waren geboren. De hoeve was bestemd voor de oudste zoon. Daarom was zijn
vader in de stad gaan werken en was een boer gebleven in de stad, maar een heer
geworden op het dorp. Die oudste oom was als vrijgezel verongelukt en toen was de
hoeve verkocht. Want de andere broers en zusters waren sinds lang uitgevlogen.
Hij was toen al jong ingenieur met enige ervaring. Zijn flair had hem niet bedrogen,
toen hij zijn betrekking-zonder-toekomst had opgegeven om de leiding op zich te
nemen van het levenskrachtig kachelfabriekje.
De eigenaar was begonnen als smid, bezat een inventieve geest, maar miste de
wetenschappelijke vorming om de strijd aan te binden met de buitenlandse
concurrentie.
Dadelijk had hij gemerkt dat de patroon niet van zins was de teugels uit handen
te geven. Hij was onderdanig en dienstvaardig geweest en had vooral niet opgeschept
met zijn wetenschap. Dat beviel de oude baas. Die kon het niet hebben dat ze hem
overdonderden met hun wetenschappelijk jargon. Die herkende in hem de volksjongen
die hij zelf was.
Weldra was hij de rechterarm en de vertrouwensman van de baas. De zaak breidde
zich uit, kreeg de wind van de hoogconjunctuur in de zeilen. Andere ingenieurs
kwamen erbij. Zo verhoogde hij vanzelf in rang.
De baas inviteerde hem thuis. Zo leerde hij haar kennen, de enige dochter, die
sinds de dood van haar moeder het huishouden waarnam: een zwijgzaam en
onderworpen meisje, niet meer zo jong. Toen wist hij wat hij wou.
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Het was of de baas zijn gedachten ried, want op zijn initiatief reden ze samen soms
naar de schouwburg, naar de bioscoop. En als vanzelf waren ze getrouwd.
Hij had haar nooit het hof gemaakt. Er was toen tussen hen een zekere gêne
geweest. Misschien was bij hem het onderhuids besef aanwezig dat, als hij haar
bruuskeerde, hij ook van haar vader de bons zou krijgen. Hun conversatie was dan
ook altijd zeer conventioneel geweest, alsof iemand in hem de gebruikelijke
banaliteiten zei. En haar woorden waren steeds de zwakke echo geweest van de zijne.
Zelfs toen hij, in een dwaze opwelling, gezegd had: ‘Zouden wij niet trouwen?’,
had zij alleen maar geantwoord: ‘Vader vindt het goed.’
Maar na het huwelijk bleek weldra dat niet haar vader, maar zij de keus gedaan
had. Zij bewonderde en diende hem. Een goed woord van hem maakte haar gelukkig,
een ongeduldig gezegde dreef haar schreiend in een hoekje. Uit alles bleek dat zij
hem liefhad.
Verbaasd had hij haar transformatie meegemaakt. En nu begon hij haar bewust te
veroveren. Om harentwille werd hij weer een verliefde jongen, die duizend middelen
bedacht om haar in verrukking te brengen. Want zij was de sleutel van de zaak.
De oude baas, die van dichtbij hun verhouding meeleefde, was in zijn nopjes met
het geluk van zijn dochter. Soms zelf plaagde hij zijn verliefde schoonzoon, die nu
zijn vennoot geworden was. Een dochtertje kwam openlijk hun geluk bevestigen.
En de fabriek leek bijzaak.
Maar toen stierf de oude baas en zijn ambitie barstte los. Nu had hij alle macht en
alle mogelijkheden. Hij schudde haar van zich af en stortte zich hals over kop in zijn
nieuwe beleidsfunctie. Hij studeerde en experimenteerde, kocht en bouwde. Vaak
speelde hij alles of niets. Maar het geluk was met hem. De fabriek werd een groot
bedrijf.
Ondertussen zat zij steeds maar op hem te wachten als hij 's avonds laat naar huis
kwam, en irriteerde hem door haar opgedrongen zorgen en haar hinderende bewijzen
van genegenheid. Dan snauwde hij haar weg en vluchtte zij met het kind naar de
achtergrond van zijn bestaan. ‘Was zij misschien niet overtuigd dat de zaak boven
alles ging?’ Welnu, ze ging boven alles.
Soms verscheen zij weer in zijn aandacht, als hij door de knieën ging en zij hem
vlug moest opknappen. Of als hij, overspannen, niemand vond om stoom op af te
blazen.
Nooit had zij zich beklaagd! Nooit een schijn van vijandigheid getoond tegen de
vraatzuchtige fabriek, die hem met huid en haar verslonden had.
Was zij misschien het orgaan geweest dat hij pas miste toen hij het moest derven?
Was zij de onzichtbare stut geweest waarop zijn zelfzekerheid en
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doorzicht steunden? Want bij haar dood was alles bij hem ingestort en de doodsklok
die over haar luidde...
...
Het luidde twaalf uur.
Hij daalde weer de drie treden af van de kerk en, net als vijftig jaar geleden, draaide
hij zich naar links.
Tevergeefs keek hij uit naar het beeld in zijn herinnering: wuivende populieren,
weilanden, hoeven. Wat hij zag, kon hij overal zien: nieuwe huizen, tuintjes. Geen
mesthopen meer voor de deur, maar auto's. Geen bomen, wel t.v.-antennes. Waar
vond hij hier zijn getuigen? En zonder getuigen kon hij niet meer werken.
Ze hadden gezegd: je hebt een schok gehad, je komt dat te boven. Werken, man!
Hij was daar zelf ook van overtuigd. In zijn lange leven was hij nooit één ogenblik
inactief geweest. Steeds was er een probleem op te lossen, een tactiek uit te denken,
een gevecht te leveren.
Maar telkens als hij nu probeerde in de pas te geraken met zijn medewerkers,
kwam er een ogenblik dat het hem te moede was alsof, achter de oppervlakte van
zijn gedachten, in het donkerste van zijn binnenste, iemand of iets de blik op hem
gevestigd hield. Dan verloor hij de draad van zijn gedachten, zijn imperatieve
zelfzekerheid begon te wankelen... hij zag het in de ogen van zijn gesprekspartners.
Dan vluchtte hij in zijn bureau en sloot zich op. Daar wilde hij zonder getuigen
het gevecht met de obsessie ten gronde uitvechten. Het moeilijkste probleem van de
laatste fusie trok hij naar zich toe en verbeten begon hij zich te concentreren. Hij zou
opnieuw in de greep van de zaak komen.
Maar hoe meer hij er zich inwerkte, hoe meer hij noteerde en schreef, hoe meer
alles vervluchtigde onder zijn gespannen aandacht. Het was of hij verzonk in troebel
water, dat eindelijk helder werd als hij er dwingend in staarde en dan zag hij... dat
mooie, treurige gelaat...
...
‘U hebt natuurlijk een schuldcomplex. U moet zelf de oorzaak daarvan opsporen.’
‘Goed! Ik was met de fabriek getrouwd - haar vader trouwens ook - en ik heb haar
dus wat verwaarloosd... Maar dat helpt niet, dokter!’
‘Als dat de oorzaak was, moest de obsessie verdwijnen, aangezien u die schuld
beseft! Er moet iets anders zijn, dat u in het onbewuste hebt teruggedrongen. Iets dat
u aan uw vrouw onthouden hebt en dat haar, volgens uw diepste rechtsgevoel,
toekwam. Misschien is uw paarvormend vermogen ergens buiten uw vrouw blijven
hangen?’
‘Er was nooit een andere vrouw!’
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‘Denk eens goed na. Hebt u nooit iets meegemaakt, dat u vergeten bent omdat u het
wou vergeten? Een jeugdervaring misschien, die u eerst hebt vermooid en dan uit
uw herinnering verdrongen... U zou die plaats, of die persoon, of eventuele getuigen
moeten terugzien met de ogen van nu! Dan zou u de ervaring ontmythologiseren en
uw schuldgevoel zou verzwinden. Hebt u nooit zo'n amourette gehad?’
Zij lag in zijn armen en door de reuk van haar haar rook hij de bloemen en de adem
der aarde. Een zoete bedwelming kwam over hem. De hoge franjes van de grasstengels
rond de bloemenkuil begonnen te wemelen en de zwijmelende gestalten van de
appelbomen hernamen hun onderbroken dronkemansdans. Het bloed begon in zijn
hersens te hameren met een geraas alsof een stormvloed in aantocht was...
Een gejuich van heldere stemmen brak los. De school was uit. Die stond dus toch
nog op haar plaats. Maar het gebouw was nieuw, maar nu ingesloten door trossen
sociale woningen. Kinderen stormden de school uit of reden weg op fietsen of
brommers. Destijds liepen zij blootsvoets, soms met hun klompen in de hand.
Hij zag mensen die hun kinderen afhaalden. Daartoe had hij nooit de tijd gevonden.
Hij passeerde een oude man die zijn kleinzoon had opgewacht. De grootvader pakte
en zoende verrukt het jongetje, dat opgewonden riep: ‘Grootva, nu moet ik jou eens
iets vertellen!’
Zijn kleinzoon hield niet van hem. Vroeger wou hij nooit een handje geven. Nu
eindigden zijn met tegenzin gelezen nieuwjaarsbrieven steeds op een huilpartij, omdat
hij halverwege bleef steken.
Neen, die kleine moest niets van hem hebben. Maar moest hij iets van de jongen
hebben? Het was nochtans zijn bloed: de zoon van zijn dochter die haar vader niet
liefhad en van die onbeduidende schoonzoon, die hij misprees.
Eindelijk ging hij de bocht in. Nu zou hij zien. Hij zag een groot, langwerpig
gebouw, dat stond te hijgen en te krochen waar zijn grootvaders hoeve had gestaan.
Vrachtwagens vol zware stopen reden aan. Vrachtwagens vol flessen melk, vol kaas
en boter reden weg. Een zuivelfabriek! En de weide van vroeger was een betonnen
vlakte geworden met loodsen en smeerputten, waar de vrachtwagens tankten en
nagezien werden.
Verderop herkende hij het huis van de juffrouwen, met wie zijn grootouders zo
lang en zo redeloos in een vete gelegen hadden. Het verwonderde hem dat het zo
klein, zo grauw en zo vervallen was. In zijn herinnering was het gegroeid tot een
kasteeltje, gebed in een prachtige tuin, met lommerrijke
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bomen, grasvelden en plantsoenen. Nu stond het schamel en ontbloot, vlak bij de
asfaltweg, die waarschijnlijk de voortuin had opgeslokt. Naast het huis stond een
garage en de wonderbare tuin was een autokerkhof geworden.
Waar waren de getuigen van vroeger? Ze waren met hem mee veranderd. Daaraan
had die dokter niet gedacht. Er waren geen sporen meer, die konden getuigen dat hij
ooit had liefgehad.
Zo oud was hij als dat huis en de warande van zijn kinderjaren was nu gevuld met
bedrijvigheid en produktie, met business en money-making. Net als zijn leven.
Waar was die kuil vol bloemen, waar hij zijn paarvormend vermogen verloren
zou hebben? Prietpraat en apekool! Had die ooit wel bestaan?
Toch wandelde hij naar de grens van het maneuverterrein, waar vroeger de tuin
van de juffrouwen in een winkelhaak doodliep. Nu zag hij vlak op de autowrakken.
De afsluiting bestond uit betonplaten. Vroeger was dat toch... een ligusterhaag...
Plots verscheen zij in het loof boven de haag. Hij keek haar aan en deed zijn armen
open. En zij sprong in zijn armen en samen tuimelden zij op de grond en rolden als
één kluwen in de oude bommentrechter, die nu vol bloemen stond...
Verrast door de plotselinge herinnering bleef hij staan. Hij drukte zich tegen de
betonplaat, kneep de ogen dicht en concentreerde zich met alle geesteskracht op het
beeld in de bloemenkuil. Hij moest en zou dat vergeten gezicht zien.
Hij zag het gras, de bloemen, groen, geel, wit, tegen het blauw van de hemel. En
plotseling werd alles blauw en hij zag het gelaat van zijn dode vrouw.
En met een schok begreep hij haar laatste boodschap. Het was lijden, medelijden...
met hem! Met de man aan wie zij haar liefde verspild had en die nu door niemand
meer zou bemind worden. Met de harde man, die de tuin van zijn jeugd herschapen
had in een betonnen woestenij, vuil, met plassen stookolie en grote vlekken smeervet.
Daarin had hij alleen steeds rondgedoold, wroetend als een bezetene, om die
woestenij maar groter en machtiger te maken. Waarvoor? Voor wie? Voor haar!
Voor niemand anders! Nu zij dood was, had zijn drijven geen zin meer. Zijn ambitie
was geweest haar te tonen wat hij kon. Maar nu haar ogen er niet meer waren om
hem te bewonderen, was hij niets meer.
Met haar had hij een paar gevormd, met niemand anders! Nu was die andere helft
van hem, die hem voedde en koesterde met haar liefde, weg-
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gevallen: zijn wortels waren afgesneden.
Hij had haar niet getroost als zij leed, nooit had hij deelnemend aan haar bed
gezeten, zijn levenspartner was gestorven terwijl hij op kapitalen joeg. Maar het
grootste en mooiste kapitaal, haar zwijgende liefde, het kapitaal dat zij roekeloos in
hem belegd had, had hij renteloos ten gronde laten gaan! En nu was het te laat!
Hij merkte dat hij stond te huilen tegen de smerige betonplaat. Grimmig maakte
hij zijn gezicht schoon en haastte zich weer naar de wagen.
Het jongetje en zijn grootvader stonden daar nog. Blijkbaar was de jongen aan het
hoogtepunt van zijn verhaal gekomen, want hij had zich voor de grootvader opgesteld
en gesticuleerde met beide armen. Het gezicht van de oude man glunderde; het was
één stralenbundel van verrukte lachrimpeltjes.
Even kwam een gevoel van afgunst in hem opzetten.
Hij was zo alleen, zo alleen als in de kerk bij de katafalk, en alle anderen waren
ver weg.
Maar hij was niet alleen! Ook toen niet! Er stond iemand naast hem. Een klein,
onbeduidend figuurtje, een kind!
Er werd iets wakker in hem. Hij moest zich haasten voor het te laat was. Vlug
stapte hij door.
Zijn chauffeur hing rokend tegen de wagen.
Hij zei: ‘Weet jij in de stad een winkel, waar ze meccano's verkopen? Rij er vlug
heen. Vanavond komt mijn kleinzoon!’
En terwijl hij instapte, hoorde de chauffeur hem mompelen: ‘Hij moet mijn getuige
zijn!’
Zie: Zomer te Zilverberg.
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Clem Schouwenaars / Gedicht
Jonger uit dit heidendom van maanden
stijg ik, deze liefde heilig dragend.
In mijn bloed, mijn ogen en mijn zwijgen,
door mijn vloek en hopen vloeit zij aan en
zalft mij, gijzelaar en balling samen.
De weg die ik te banen waande
mij doorkerfde in blinder zwerven.
Maar mij kwam zij weer, mijn vrouw, mijn wonder neigend
over mij, gewonde.
Ik zal ontstijgen
aan het sterven,
jonger uit dit heidendom van maanden.
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Reginald de Schryver / Frans van Cauwelaert in zijn gedenkschriften
over de jaren 1895-1918
Als historisch geschrift behoren memoires of gedenkschriften - naar de benaming
van de in 1970 overleden Nederlandse historicus prof. J. Presser - tot de
ego-documenten, d.w.z. documenten in de ik-vorm gesteld. In deze groep van
historische bronnen treft men, naast de memoires, o.m. ook nog de autobiografie
aan, waarin de auteur zijn leven vertelt, en het dagboek, met zijn dag voor dag
opgetekende belevenissen.1. In gedenkschriften gaat het niet om alles wat de auteur
in zijn leven heeft meegemaakt, noch om op het ogenblik of onmiddellijk na de feiten
opgestelde nota's, maar om later op papier gezette herinneringen aan eigen voorbije
tijd of een deel hiervan. Vanzelfsprekend is hierbij de ik-figuur van wezenlijk belang,
maar deze hoeft niet eens als hoofdpersonage op te treden; ze kan ook tweederangs
zijn, of enkel als figurant bij of als getuige van belangrijke of meer gewone
gebeurtenissen aan het vertellen gaan. Afgezien van de heel verschillende plaats die
de ik-figuur in memoires kan innemen, dient er ook op gewezen te worden hoezeer
deze op een heel verschillende manier en in een heel verschillende geest tot stand
kunnen komen. Hierbij signalere men de hele gamma die loopt van een
objectiefwetenschappelijke uiteenzetting met eigen getuigenis als eersterangsbron
tot een eenzijdige apologie of vervalste voorstelling van eigen werk, optreden of tijd.
Ook kunnen memoires worden geschreven na ernstige documentenstudie, maar
evenzeer meer impressionistisch vanuit het geheugen met alle charme maar ook met
alle gevaren vandien. Ter wille van de grote variatie in totstandkoming en opvatting,
maar uiteindelijk vooral omdat de auteur op de een of andere wijze - als medespeler
of getuige - toch een centrale positie in het verhaalde gebeuren inneemt, roept het
genre der herinneringen, als historisch geschrift of bron, voorbehoud op, en wordt
het door al wie ‘objectiviteit’ nastreeft, met argwaan bekeken.
Dat dit de reden zou zijn waarom tot nu toe zo weinig Vlaamse politici - politici
vormen immers een bekende categorie van memoirenschrijvers - over hun politiek
verleden herinneringen hebben nagelaten, kan natuurlijk bezwaarlijk worden
aangenomen. En dat ons volkskarakter daar iets mee te maken zou hebben, ware wel
een verklaring vol brave zelfoverschatting.
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De afwezigheid van memoires van Vlaamse (d.w.z. Nederlandstalige) politici komt
kennelijk daarvandaan, dat de voorwaarden ervoor nog niet, De afwezigheid van
memoires van Vlaamse (d.w.z. Nederlandstalige) poof tot voor kort nog onvoldoende
waren vervuld. Het hangt wel in hoofdzaak samen met de positie die de Franse taal
in het negentiende- en twintigste-eeuwse België in het algemeen en in het politieke
leven in het bijzonder heeft bekleed. Niet alleen tot Wereldoorlog I, maar in een
belangrijke mate nog tot na Wereldoorlog II verliep het politieke leven in de Wetstraat
in het Frans. Voeg daarbij de Franstaligheid van een niet onbelangrijk en vooral
invloedrijk deel van de sociale bovenlaag in het Vlaamse landsgedeelte, en de
bovengenoemde afwezigheid is wel reeds grotendeels uitgelegd. De Potter, Malou,
Beernaert, Woeste, e.a. zijn klinkende namen in het Belgische politieke leven van
de vorige eeuw, en volgens onze huidige normen gaat het hierbij om Vlamingen.
Maar het is toch ondenkbaar, gezien de hele historische context, dat uit de pen van
deze ‘Vlamingen’ Nederlandstalige memoires zouden gevloeid zijn.
Als oorspronkelijk Nederlandstalige memoires van Belgische politici zijn, van
vóór het verschijnen van die van Frans van Cauwelaert, alleen die van Philip van
Isacker te vermelden.2. De Herinneringen van Hendrik De Man zijn een vertaling.
Deze Vlaamse politicus deelt mee, het boek in het Frans te hebben uitgegeven ‘om
de technische voordeelen van deze taal met het oog op vertalingen’; en verder:
‘Terloops zij opgemerkt, dat ik ten slotte besloot boeken in het vervolg slechts in het
Fransch te zullen schrijven, daar de ervaring mij had geleerd, dat men bij het gebruik
van een Germaansche taal, wegens haar ingewikkelder zinsbouw en haar rijkeren
woordenschat, bijna onvermijdelijk het slachtoffer wordt van gebrekkige vertalingen.’3.
En wat te zeggen van de herinneringen van Achille van Acker? Toch wel
oorspronkelijk Nederlandstalig werk? Akkoord, maar geen memoires van de politicus
Van Acker. De huidige kamervoorzitter schreef over zijn kinderjaren en jeugd, in
anekdotische en gewild eenvoudige trant, twee boekdelen die hij in zijn inleiding al
evenzeer een bijdrage tot de folklore;4. zijn politieke memoires ontbreken vooralsnog.
Wij mogen derhalve vaststellen: vóór Van Cauwelaert alleen Van Isacker. Deze
heeft in 1938 vroegtijdig - hij was toen tweeënvijftig jaar oud - de politiek en de
Wetstraat verlaten. Op die wijze vervulde deze oud-minister, die bovendien niet
alleen in de rechten maar voordien ook reeds in de geschiedenis was gepromoveerd,
nog een andere voorwaarde om memoires te kunnen schrijven: zich voldoende van
de actieve politiek ontdaan te hebben. Men hoeft niet alleen een medespeler of getuige
van niveau te zijn
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geweest, niet alleen over voldoende schrijverstalent en -geduld te beschikken, men
dient bovendien ook voldoende tijd én leeftijd te hebben.
Nog meer dan Van Isacker vervulde Frans van Cauwelaert al deze voorwaarden,
toen hij in de jaren vijftig aan zijn herinneringen over de Vlaamse Beweging en de
Belgische politiek begon te werken. Met betrekking tot deze beide thema's had hij
een halve eeuw veelzijdig en geladen ‘publiek leven’ achter de rug; de man had veel
meegemaakt, en had zeer veel te vertellen. Zijn taalvaardigheid heeft hem nooit voor
problemen gesteld. Van nature een groot redenaar, is hij zijn leven lang ook als
journalist bedrijvig geweest. De factoren ‘leeftijd’ en ‘tijd’ leken eveneens vervuld:
hij was de zeventig voorbij, en sedert 1954 geen voorzitter meer van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Na herhaalde verzoeken van vrienden, en mogelijk ook wel omdat hij er smaak
in begon te vinden, was Van Cauwelaert er in de jaren vijftig toe gekomen, voor
twee memoriale geschriften materiaal te verzamelen. De beide werken - zowel dat
over een halve eeuw Vlaamse Beweging als dat over de algemene Belgische politiek
- en vooral het eerstgenoemde, zijn onaf gebleven. Ze reiken, jammer genoeg, niet
verder dan 1918; er blijft voor de jaren 1921-1961 echter wel een uitvoerige
briefwisseling bewaard, naast talrijke dagboeknotities, zodat men ook voor Van
Cauwelaert over ego-documenten beschikt die op de hele loopbaan slaan. De
onvolledige memoires leken ongetwijfeld betekenisvol genoeg - en dit niet alleen
omdat Van Cauwelaert er de auteur van is - om met een in Wereldoorlog I
onregelmatig bijgehouden dagboek te worden gepubliceerd.5. Op het leven van Van
Cauwelaert hoeft hier niet te worden ingegaan. Er zij alleen, met betrekking tot de
in de gedenkschriften behandelde tijd, herinnerd aan zijn middelbaar onderwijs in
het aartsbisschoppelijk Klein-Seminarie te Hoogstraten, waarna hij in Leuven in
1904 kandidaat werd in de natuur- en geneeskundige wetenschappen en in oktober
1905 tot doctor in de thomistische wijsbegeerte promoveerde. Van eind 1906 tot in
de zomer 1910 was hij buitengewoon hoogleraar te Fribourg (Zwitserland). Daar in
eigen land de weg naar een academische loopbaan was afgesneden, werd hij opnieuw
student te Leuven, waar hij in 1913 in de rechten promoveerde, nadat hij bovendien
sedert mei 1910 - en dit tot het einde van zijn leven - katholiek
volksvertegenwoordiger was geworden voor het arrondissement Antwerpen.
Aan het eind van Wereldoorlog I was Van Cauwelaert pas achtendertig jaar oud.
Merkwaardig hoe deze jonge Van Cauwelaert toen reeds een opmerkelijk en veelzijdig
‘publiek leven’ achter de rug had. Ook indien hij na Wereldoorlog I niet meer op het
forum was verschenen, zouden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

421
zijn bedrijvigheid en invloed in de annalen van onze geschiedenis een blijvende
plaats hebben verworven. Om tot dit inzicht te komen hebben we zijn memoires
natuurlijk niet nodig,6. evenmin als men zich voor zo'n besluit alleen daarop zou
mogen baseren. Maar dit belet dan weer niet, dat men zich over het bestaan van deze
geschriften mag verheugen. Op de vraag of zij eerder apologie dan wetenschap zijn
- wat overigens niet noodzakelijk een contradictie is - dient vooraf te worden
geantwoord, dat men bezwaarlijk een afbraak van eigen levenswerk kan verwachten;
dit doet normaal niemand. Van Cauwelaert verdedigt - bewijzen is uiteraard moeilijk
- zijn opvattingen en stellingen, wat zijn goed recht is. Dit gebeurt evenwel zonder
opwinding, op enkele uitschieters aan het adres van activisten of fransdollen, tijdens
Wereldoorlog I, na. In pijnlijk egocentrisme of eigenlof is hij al evenmin vervallen.
Hij heeft toegepast wat hij in zijn Woord Vooraf schreef: ‘Een schrijver van
Herinneringen vervalt onvermijdelijk in ik-voorstellingen - velen deden het zelfs
met opzet, - en ik heb voor deze toneelvorm een grondige afkeer. Mijn verlangen
was enkel, aan de hand van mijn eigen beleving, (enz.)’ (p. 66). Weliswaar kunnen
de interpretaties, naargelang van de standpunten die men inneemt, betwistbaar zijn,
maar de betrouwbaarheid van het bijeengebrachte feitenmateriaal moge alsvast
worden onderstreept. En dit brengt ons dan meteen tot een ‘eerste’ Van Cauwelaert
in zijn gedenkschriften.
Van Cauwelaert is inderdaad oorspronkelijk een wetenschapsman; een
wetenschappelijke carrière aan een universiteit ware het normale vervolg geweest
op zijn eerste studie in de thomistische wijsbegeerte en de geneeskunde. Over deze
studie te Leuven en het verblijf nadien te Leipzig (bij Wilhelm Wundt) en te München
- zoals over de studententijd in het algemeen - verneemt men in de gedenkschriften
nauwelijks iets. Wel kan men uit de trant van het verhaal en de wijze van uiteenzetting
een wetenschappelijke aanpak en instelling afleiden. Sommigen vinden overigens
dat Van Cauwelaert in zijn optreden en spreken steeds door iets professoraals en
academisch (volgens een bepaalde definitie van deze woorden) werd gekenmerkt.
Als een waar wetenschapsman heeft Van Cauwelaert zich aan zijn memoires ‘gezet’.
Het zijn geen impressionistische herinneringen geworden, noch een geschrift waarbij
het geheugen als voornaamste bron werd gebruikt. Evenmin werden ze in anekdotische
trant gesteld. De auteur heeft zich heel wat opzoekingen getroost, in zijn uitgebreid
archief en elders; met grote nauwgezetheid werd eigentijdse documentatie opgespoord.
Afkerig van onjuistheden, wilde hij waarheidsgetrouw werk bieden. Vandaar de
behoefte om oorspronkelijke documenten na te kijken; vandaar ook, in de marge van
zijn manuscript, de vraag om nadere verificatie zonder
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welke de passus niet mocht worden afgedrukt. In dit alles herkent men de zin voor
wetenschappelijk onderzoek. Om redenen die met wetenschap niets te maken hadden
- zijn vlaamsgezindheid - werd het professoraat in eigen land tegengewerkt en
voorkomen. H. Borginon ziet hierin zelfs de teloorgang van de echte Van Cauwelaert,
de briljante professor wiens invloed moest worden vermeden.7. Vier jaar lang heeft
Van Cauwelaert, in het buitenland, experimentele pedagogie en psychologie
gedoceerd. Zijn verblijf te Fribourg bood hem ‘alle reden tot tevredenheid’ en hij
denkt dankbaar terug aan ‘de welwillendheid met welke ik door de kantonnale regering
tot hoogleraar werd benoemd en door de academische overheden in de schoot van
het professoraal corps van de universiteit werd opgenomen. Maar mijn hart bleef in
Vlaanderen.’ (p. 68). Hij verlangde naar een leerstoel in eigen land, vooral toen te
Luik twee filosofische leerstoelen vrijkwamen; hij hoopte ‘een van deze plaatsen te
veroveren (...) om achteraf naar Gent over te zeilen, wanneer met de vervlaamsing
van ons hoger onderwijs zou worden begonnen’ (p. 68). Maar hiervan kwam niets
in huis: ‘Het was voor mij, laat ik het bekennen, een grote ontgoocheling.’ (p. 68).
Er moet hier een diepe wonde geslagen zijn, als er bijna vijftig jaar later, nog met
zulke uitdrukking, na een briljante politieke carrière, wordt aan herinnerd. Ten slotte
treft men de wetenschapsman Van Cauwelaert ook aan bij de inrichting in 1910 van
de eerste Nederlandse Vakantieleergangen te Leuven, waar hij bovendien lessen over
zielkunde heeft gehouden, zoals hij ook nog vaak op andere ‘weken’ wetenschappelijk
geformuleerde referaten heeft voorgedragen. Men permittere ons een sprong vooruit:
in januari 1939, na de oprichting van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België (Brussel) werd Frans Van
Cauwelaert haar eerste voorzitter, nadat hij reeds het jaar voordien bestuurder was
geweest van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent).
Zulke functies mogen al iets te maken hebben met het prestige van deze
vlaamsgezinde politicus, ze vloeien niettemin ook direct voort uit de wetenschapsmens
die in Van Cauwelaert steeds levend was gebleven.
Heel wat duidelijker dan met de wetenschapsman wordt men in de gedenkschriften
geconfronteerd met Van Cauwelaert de sociaal-bewogene, een dimensie die bovendien
bij hem niet kan worden losgemaakt van zijn flamingantisme en ook onverbreekbaar
verbonden blijft met zijn optreden als politicus. Van Cauwelaert herinnert eraan hoe
hij op 28 juni 1910 als spreker is opgetreden op de ‘Nationale Betoging tegen het
Alcoholisme’. Herhaaldelijk treft men hem aan op de Leuvense ‘Sociale Week’, in
1909 met als onderwerp ‘Volksontwikkeling’, het jaar nadien met ‘Volksontwik-
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keling en Volkswelvaart’. Zeer groot is de bezorgdheid voor de sociale verheffing
van ons volk, die in zeer ruime zin ook als Vlaamse Beweging kan worden
gedefinieerd, en er zeker, we herhalen het, nauw mee verbonden is, maar als dusdanig
toch niet in zijn toenmalige definitie van Vlaamse Beweging expliciet geformuleerd
staat. Een opvallende interesse gaat naar de schoolwetgeving in het lager onderwijs;
het ging daarbij om een verlangen ‘om onze volksontwikkeling, welke
niettegenstaande alle vooruitgang van de voorafgaande jaren bij deze van vele staten
van het Europese westen was tenachter gebleven, op een hoger peil te brengen.’ (p.
102). Toen minister Schollaert voor zijn door Van Cauwelaert als zeer sociaal
geprezen ontwerp op het lager onderwijs de nederlaag leed, gewaagt de auteur
opnieuw van ‘het onvoldoende besef (...) van de steeds dreigender behoefte van het
volk aan meer ontwikkeling. (...) De nederlaag heeft echter ook haar goede zijde
gehad. Zij heeft vele ogen geopend over de noodlottig geworden ontoereikendheid
van de politiek, welke door de katholieke partij, onder de overheersende invloed of
ten gevolge van de weerstand van zijn conservatieve vleugel, op het maatschappelijk
en op het onderwijsgebied was gevoerd geworden. Zij gaf een spoorslag aan het
doorzettingsvermogen en de werfkracht van haar democratische leden.’ (p. 1110-111).
Een belijdenis meteen van zijn christen-democratische aanhankelijkheid.
Oorspronkelijk, na het mislukte professoraat in eigen land, werd Van Cauwelaert
door de Brusselse groep van de Jeune droite (H. Carton de Wiart e.a.) gevraagd, de
democratische vleugel te versterken als de man ‘die de taal van de arbeiders en van
de buitenmensen van het arrondissement Brussel volkomen machtig was.’ (p. 70).
Eerder toevallig kwam hij achteraf in Antwerpen terecht, maar ook daar behoorde
hij tot de steeds sterker wordende democratische vleugel van de katholieke partij.
Ook in het vraagstuk van het algemeen stemrecht vinden we Van Cauwelaert terug
in het democratische front. Maar hier, zoals dat meestal het geval is, veroordeelt hij
niet en vraagt hij begrip voor de tijdsomstandigheden en -mentaliteit: ‘Men moet in
de politieke en maatschappelijke sfeer van toen hebben geleefd om te begrijpen hoe
het mogelijk geweest is, dat vanwege de rechterzijde zulke hardnekkige weerstand
werd geboden tegen het verzoek om het vraagstuk van het algemeen stemrecht (...)
aan een onderzoek te onderwerpen. (...) Men moet de bekrompenheid en de
hoogmoedige vooringenomenheid hebben gekend met welke de toenmalige
bourgeoisie de maatschappelijke (...) toestanden beoordeelde om een politiek te
begrijpen die (...) in Minister Woeste een uitstekende maar eveneens onverzettelijke
woordvoerder heeft gevonden.’ (p. 142-143). Bij de bespreking van de kinderarbeid
is Van Cauwelaert erover ontsteld,
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dat nog beweringen worden geuit ‘die er aan herinnerden dat de onmaatschappelijke
geest, die onze nijverheid gedurende de negentiende eeuw had beheerst, nog niet bij
alle katholieke volksvertegenwoordigers was uitgestorven.’ (p. 181). Ook op het stuk
van vrouwenstemrecht en emancipatie van de vrouw in het algemeen staat Van
Cauwelaert aan de zijde der progressieven en democraten. Heel bijzonder ergerde
hij zich aan het ‘achterlijk negeren van het in de jonge vrouwen alom ontluikende
verlangen naar hoger ontwikkeling’ (p. 199).
Tot de veelzijdigheid van de jonge Van Cauwelaert behoort ook zijn optreden als
overtuigd katholiek en als katholiek strijder. Binnen het parlement is het de politicus
die ook als gelovige zeer begaan is met het schoolvraagstuk. Hieraan worden vele
bladzijden gewijd. De vrije schoolkeuze is een zaak van gewetensvrijheid. Het
ontwerp van Schollaert mislukte, maar de bespreking had dan toch ‘het
schoolvraagstuk op klare wijze voor het geweten der katholieken geplaatst, en er
voor de toekomst een der meest essentiële bekommernissen van onze partij van
gemaakt.’ (p. 111). Van Cauwelaert wijst op ‘de praktische onmogelijkheid van een
waarlijk onzijdig onderwijs. Het is wellicht de enige gelegenheid bij welke mijn
filosofische studiën mij zo rechtstreeks ter hulp zijn gekomen.’ (p. 169). Als katholiek
staat hij ook op de bres in de parlementaire debatten over Kongo, vooral wanneer de
missionarissen worden aangevallen. Het gaat bij hem dan om een rechtmatig verweer
tegen de antiklerikalen: ‘Het voornaamste doel van de anticlericale actie tegen onze
missionarissen was evenwel de vernietiging of het dwarsen van de evangelisatie door
de Jezuïeten en meer bijzonder van hun werk der kapelhoeven.’ (p. 177). Na de hulde
aan het prachtige werk van de jezuïeten volgde - 10 februari 1914 - deze zin: ‘Indien
eensdaags een van mijn kinderen als missionaris naar de kolonie wilde gaan, zou ik
me over deze beslissing verheugen, want katholieken kennen noch de vrees voor het
leven noch voor het offer.’ (p. 180). Buiten het parlement ontmoet men een Van
Cauwelaert die pleit voor volwassenheid van de katholieken tegenover het kerkelijk
gezag en hun intellectuele achterstand gispt. Heel bijzonder is hij, aan de vooravond
van Wereldoorlog I, van leer getrokken tegen de integralisten, vooral in Nederland
- in België heeft deze groep extreme katholieken nooit veel betekend -, die optreden
als ‘inquisiteurs, die met wellust naar buit snuffelen en de geloofsgenoten van de
zuiverste bedoeling van het kwijl hunner verdachtmakingen niet verschonen’ en door
wie ‘zij, die het wagen te ijveren voor het verhogen van het katholieke cultuurpeil,
stelselmatig als “kwajongens” worden behandeld’, en door wie ‘alle kunst en alle
wetenschap “een compromis met de moderniteit” worden genoemd’ (aanhalingen
uit een toe-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

425
spraak van 1913, p. 199). Ook hier weer staat Van Cauwelaert aan de kant van de
vooruitstrevenden en democraten, maar duidelijk binnen de orthodoxie, zoals hij
zich ook als politicus steeds binnen de wettelijkheid wenste te bewegen. Van
Cauwelaert was er echt de man niet naar om uit de Kerk te treden, zoals hij evenmin
tegen de Belgische staatsstructuren ten strijde is getrokken. Fanatisme en
revolutionaire geest liggen hem niet. Niet zozeer de structuren vragen verandering
als wel de mensen en hun geestesgesteldheid.
In zijn gedenkschriften komt Van Cauwelaert ook, zij het op een onvolledige
wijze, als journalist aan zijn trekken. Alleen al over deze Van Cauwelaert kan een
boek worden geschreven. Als jong parlementair en student in de rechten - o.m. ook
om den brode - schreef hij heel wat artikelen in de dagbladen Gazet van Antwerpen
en La Presse, na voordien zo vaak aan studentenbladen te hebben meegewerkt. Over
de vooroorlogse journalistieke bedrijvigheid - men denke ook aan Ons Volk Ontwaakt
- verneemt men echter niets uit de memoires; ook nauwelijks iets over de stichting
van De Standaard, waarvan hem de politieke leiding zou worden toevertrouwd;
wegens de oorlog echter kwam het eerste nummer niet op 22 november 1914 maar
pas enige weken na de wapenstilstand van de pers, zodat de geschiedenis van de
eerste jaren van De Standaard, waar de naam van Van Cauwelaert zo onafscheidelijk
mee verbonden blijft, niet meer tot de inhoud van deze gedenkschriften behoort.
Daarentegen maken we, in de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, de stichting
mee van Vrij België, het weekblad voor de Vlamingen in Nederland, waarvan de
verantwoordelijke leiding bij Van Cauwelaert en Julius Hoste jr. berustte. Het moest
aan de Vlamingen passende politieke leiding geven, na de activistische koers van
De Vlaamsche Stem, en Van Cauwelaert heeft er enorm veel tijd in gestoken: talloze
artikelen zijn van zijn hand, en er wordt in de gedenkschriften gretig uit geciteerd.
Van Cauwelaert heeft altijd gehouden van en geloofd in de journalistiek: bladen
waren belangrijke en onmisbare wapenen. Na de oorlog werd het De Standaard, en
nog later het weekblad Elckerlyc. De meester van het gesproken was er tevens een
van het geschreven woord, al doet de stijl ervan voor ons soms wat bombastisch of
maniëristisch aan. Maar dit raakt niet in het minst de grond van de zaak.
Met dit al is er reeds een veelzijdige Van Cauwelaert in de gedenkschriften
teruggevonden. Er is echter nog heel wat meer. Er was ook de advocaat, maar hierover
verneemt men niets, tenzij de volzin waarin eraan herinnerd wordt hoe hij, op 16
oktober 1913, nadat hij het doctoraat in de rechten had behaald, ‘onmiddellijk een
samenwerking begon met mijn broeder
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August zaliger, die reeds drie jaar bij de balie te Antwerpen was ingeschreven en die
bij mij te Antwerpen inwoonde. Het eerste jaar van deze gelukkige collaboratie was
zeer hoopgevend (...).’ (p. 204). Vooral echter is er, het hele boek door, de ontmoeting
met de politicus Van Cauwelaert, die hij toch in de allereerste plaats een halve eeuw
lang is geweest. Van Cauwelaert behoorde van meet af en ondubbelzinnig tot de
katholieke partij, en wel tot haar democratische vleugel, die aan het begin van deze
eeuw nog een uitgesproken minderheid vormde. Over de christen-democratische
gezindheid van Van Cauwelaert werd hierboven reeds gesproken. Wat zijn karakter
als politicus betreft, zijn politieke tegenstanders kon hij fel bestrijden. Niettemin
stelde hij zeer prijs op verdraagzaamheid en samenwerking, waar deze mogelijk was.
Gettomentaliteit of dogmatisme waren hem vreemd, maar daarnaast kon hij zeer
beginselvast zijn en in zijn opvattingen en oplossingen een sterk geloof blijven
hebben. Hij was zeer gehecht aan recht, wettelijkheid, gelijkheid en vrijheid. De
binnenlandse vraagstukken waar hij een bijzondere aandacht aan besteedt in de
gedenkschriften, zijn ook wel die welke hij het belangrijkst achtte en die zijn interesse
van Belgisch staatsman, althans in de besproken tien jaren, typeren: het
schoolvraagstuk, de Vlaamse kwestie, Kongo, de sociale problematiek en het
algemeen stemrecht. Ook grote aandacht voor het internationaal statuut van België
en de onafhankelijkheid en soevereiniteit van zijn klein vaderland; zoals een koning
Albert dat tijdens de oorlog nog lange tijd bleef, was ook Van Cauwelaert wel
voorstander van een feitelijke neutraliteit en bleef hij geloven in de bijzondere rol
van de kleine naties. Deze ‘jonge’ Van Cauwelaert blijkt niet grondig te verschillen
van de latere. Dit lijkt inzonderheid ook het geval te zijn voor zijn vlaamsgezinde
beginselen en opvattingen.
Tot nu toe werd nog niet gehandeld over Van Cauwelaert als flamingant, al wordt
hij meestal vooral en in de eerste plaats als dusdanig getypeerd. Uit wat voorafgaat
blijkt reeds hoezeer Van Cauwelaerts persoonlijkheid veel breder te definiëren is
dan als flamingant alleen. Voor de beoordeling van Van Cauwelaert is dit van groot
belang. Het ware volledig fout hem te herleiden tot de flamingant alleen, laat staan
al zijn activiteiten een essentieel flamingantische kleur te geven. Wie flamingantisme
als enige toetssteen neemt, kan allicht een afwijzend oordeel uitspreken, maar dit
oordeel wordt ontkracht als duidelijk kan worden gemaakt, dat de toetssteen
willekeurig en abstract is. Van Cauwelaerts rol o.m. in 1911 in de vervlaamsing van
de Gentse universiteit is bekend, maar in zijn realisme stelt hij relativerend vast: ‘De
strijd rondom de Gentse hogeschool bleef evenwel, niettegenstaande zijn emotieve
aandoeningen, een nevenstuk in
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de eigenlijke politieke strijd.’ (p. 101). Dit relativeren betekent dan weer niet dat hij
de Vlaamse kwestie zou hebben geminimaliseerd; er is echter meer dan dat geweest
in zijn leven, al zal de flamingant Van Cauwelaert steeds een grote aandacht blijven
vergen en... stof tot discussie blijven leveren. Wegens zijn aandeel en invloed, aanhang
en opties in de Vlaamse Beweging is het lezen van zijn gedenkschriften ook onder
dat oogpunt van belang. Vooraf zij nog onderstreept dat voor Van Cauwelaert, zoals
voor andere Vlaamse christen-democraten, inzonderheid de daensisten, Vlaamse
Beweging en christen-sociale beweging nauw met elkaar verbonden waren. Sociaal
bewogen als hij was, wilde hij de algehele opgang en ontwikkeling van het Vlaamse
volk, en hierin schuilt dan wel zijn definitie sensu lato van de Beweging. Waar hij,
althans in zijn memoires voor de tijd tot 1918, Vlaamse Beweging en Vlaamse kwestie
gaat definiëren, geeft hij een meer specifieke bepaling. Hij wil de ontvoogding en
de vooruitgang op alle gebied voor de Vlamingen, maar niet al de vormen en uitingen
ervan worden als flamingantisme genoemd. Dit sluit dan weer aan bij de hiervoor
gemaakte opmerking dat men Van Cauwelaert niet tot de flamingant alleen kan
herleiden.
In de eerste plaats is het duidelijk dat, zoals dat vóór hem en sedert hem het geval
is geweest, de Vlaamse Beweging als een taalbeweging wordt gezien; het Vlaamse
probleem is een taalkwestie. Bij Van Cauwelaert zelf is het flamingantisme niet
begonnen na filosofische of historische uitdieping van de begrippen volk en staat,
maar ‘met een paar klappen om mijn ooren’ (p. 14), i.v.m. een taalkwestie. In 1895
had hij op de speelplaats in Hoogstraten in zijn moedertaal ‘laat me los’ geroepen
en daardoor dat schooljaar de prijs voor goed gedrag verloren, wat de woede van
zijn vader tot gevolg had, die zulke uitleg niet wilde aanvaarden: ‘Ik voelde dees
vernedering als een groote grief en met gewettigde verontwaardiging tegenover het
onwaardige taalregiem, aan hetwelk we toen in alle katholieke middelbare scholen
van het Vlaamsche land nog waren onderworpen.’ (p. 14). Deze en andere
belevenissen zijn hem een onrechtvaardigheid, en de miskenning van zijn moedertaal
vervulde hem met afschuw. Op deze wijze herhaalde zich in zijn persoonlijk leven
wat zich, meer macrohistorisch, in de Belgische geschiedenis had afgespeeld: de
Vlaamse Beweging is het verzet ‘tegen de noodlottige gevolgen van het taalregime,
dat sedert 1830 in België heeft gezegevierd’, en het eerste doel van de Vlaamse
Beweging was, ‘in België aan het Vlaamse volk in taalopzicht “de volstrekte
gelijkheid in rechte en in feite” met het Waalse volk te verzekeren’ (p. 68-69). De
Vlaamse Beweging is dus wezenlijk en primair een taalbeweging, een taalstrijd, een
strijd om taalgelijkheid. De misken-
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ning van de ‘Vlaamse’ taal, m.a.w. het verfranste regime, had tot een stelselmatige
achteruitgang en achteruitstelling geleid, en zodoende tot een halve eeuw enorme
zedelijke en stoffelijke verliezen. Rond 1900 was het Vlaamse volk, volgens Van
Cauwelaert, ‘niet in staat om zich een tastbare voorstelling te maken van de stoffelijke
en zedelijke verliezen, welke het gevolg waren van deze stelselmatig gewilde
achteruitstelling.’ (p. 31). Als de grote achterstand is gesproten uit taalmiskenning,
zijn welstand en geluk inderdaad gebonden aan taalerkenning, taalgelijkheid en
‘volkgelijkwaardigheid’. In dit verband wordt ook de noodzaak bepleit, om tot
taalkundige homogeniteit van de Vlaamse gewesten te komen. Hierbij spelen
taalwetten een onmiskenbare rol.
Van Cauwelaert belicht heel duidelijk de zwakke positie van de Nederlandstaligen
en van de Vlaamse Beweging aan het eind van de vorige eeuw. Ook dit is voor een
juiste waardering, begrip en beoordeling van groot belang. ‘(...) Maar een algemene
verplichting om het “Vlaams” als onderwijstaal te gebruiken werd niet als een
bereikbaar doel beschouwd. Wat het gerecht, het leger en 's lands bestuur betreft,
bleef men vrij algemeen bij hervormingen, die nodig waren voor de bescherming
van de burgers en soldaten tegen al te schreeuwende misbruiken’; tot het einde van
de negentiende eeuw kwamen de hervormingen slechts ‘als bij stoten en zonder
algemeen plan’ (p. 31). En verder: ‘De jeugd van heden kan zich onmogelijk een
voorstelling maken van de toestanden die in Vlaanderen heersten op het einde van
de vorige eeuw (...). Het meest grievende waren de wantoestanden in Vlaanderen
zelf en het misprijzen met welke onze taal en taalbeweging door onze eigen hogere
en meer begoede standen werden bejegend. Het meest ontmoedigende was de
onbillijke wijze op welke zowel door geestelijke als door wereldlijke
overheidspersonen ieder verzet tegen deze verregaande vervreemding werd
beantwoord.’ (p. 43). Daarbij is het, volgens Van Cauwelaerts betoog, duidelijk dat
vóór Wereldoorlog I de grote problemen van de Belgische politiek het
schoolvraagstuk, het algemeen stemrecht, mogelijk ook het militaire vraagstuk en
het Kongo-vraagstuk, maar niet de Vlaamse kwestie waren.
In het parlement acht Van Cauwelaert aan het begin van onze eeuw de Vlaamse
gedachte zwak vertegenwoordigd. In de rangen van de oppositie noemt hij als
flaminganten: de socialist Huysmans, de liberaal Augusteyns, en Pieter Daens, terwijl
in de Katholieke Vlaamse Kamergroep lang niet op iedereen kon worden gerekend.
Om al deze redenen wordt des te meer bewondering gevraagd voor de kleine groep
van mannen die ‘zoveel onverschilligheid, wanbegrip en verzet trotserend, de moed
hebben gehad zich aan de Vlaamse strijd te wijden en niettegenstaande de vele
tegenheden
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en geringe voldoening in hun actie hebben volhard’ (p. 50). De eeuwwisseling is een
scharnier en wordt een faze van ontwaking genoemd via het Vlaamse volksbewustzijn.
Aan de invoering van het algemeen stemrecht wordt een sanerende invloed
toegekend: ‘De democratie had inmiddels voorgoed haar intrek in het Parlement
genomen en haar toenemende invloed kwam natuurlijk ook aan onze Vlaamse
taalbelangen ten goede. Althans voor zoverre het de vertegenwoordigers van het
Vlaamse land betreft, want de arbeidersgekozenen uit onze Waalse provincies bleken,
bevreemdend genoeg, weinig begrip te tonen voor de democratische belangen die
de wezenlijke inslag vormden van de Vlaamse eisen.’ (p. 36-37). Met leedwezen
moet Van Cauwelaert echter vaststellen dat de Vlaamse socialistische
arbeidersbeweging, ‘bedwelmd door haar te strakke sociaal-economische
strijdopvattingen en belemmerd door de Vlaamsvijandige gesteldheid van de
overheersende Waalse partijleiding, voor het rechtsherstel en de bewustwording van
ons volk niet het aandeel heeft geleverd dat rechtmatig van haar kon worden
verwacht.’ (p. 53). Ook de katholieke partij krijgt een veeg uit de pan, waar de auteur
haar te conservatief noemt om een Vlaamse doorbraak mogelijk te maken: ‘Voor de
opstuwende beweging van het Vlaamse volk naar eigen cultureel leven was zij meer
bang dan meegaande. (...) In de jaren die de oorlog onmiddellijk voorafgingen, was
het echter duidelijk geworden, dat de sociale en Vlaamse doorbraak in onze
partijpolitiek nabij was.’ (p. 204). Het gaat om een strijdperiode die het ‘Vlaamse
volksbewustzijn zichtbaar en op een versnellende wijze naar een volledige ontwaking
zou brengen.’ (p. 160). Er wordt gewezen op de samenwerking onder de flaminganten
van verschillende politieke gezindheid en op de voordelen van verdeling van
flaminganten over de verschillende partijen. Heel duidelijk - maar daar breekt het
verhaal af - wordt de rol van de studentenbeweging onderstreept, waaraan ook hier
een eresaluut wordt gebracht.
Met dit al is het reeds duidelijk dat Van Cauwelaert, hoezeer hij de Beweging ook
primair als een taalbeweging ziet, deze toch niet louter als dusdanig kan definiëren.
Er is iets belangrijkers dan ‘loutere taalpropaganda met politieke inslag, hoe dringend
ook een actieve en doortastende medehulp van de wetgevende en bestuurlijke machten
van node was. De politiek kan hinderpalen wegnemen, zij kan ruimte schaffen, zij
kan hulp verlenen, maar zij kan het leven zelf niet vervangen en slechts in bijkomende
mate aanwakkeren.’ (p. 57). Waarmee meteen gezegd is dat de Vlaamse Beweging
voor hem geen politieke beweging was, maar dat hij de politiek slechts als middel
wilde gebruiken. Wat is ze dan uiteindelijk wel? Het
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antwoord wordt gegeven: ‘De grote en meest eisende taak van de Vlaamse Beweging,
zelfs in de periode van haar opkomst, was Vlaams leven te scheppen, in de huiskring,
in de samenleving, in de uitoefening van het beroep en het bedrijf.’ (p. 57).
‘Voorlichting en opleiding van het volk’ en de ‘vorming van een eigen stand van
ontwikkelden’ worden de uiteindelijke en beslissende overwinningen genoemd van
de Vlaamse Beweging. Op vele plaatsen komt men uitdrukkingen tegen als
‘vervlaamsing van ons volksleven’, ‘verlevendiging van het Vlaamse volksgevoel’,
de pers die bijdraagt tot ‘ontwaking van Vlaamse geest’ of tot ‘liefde voor de eigen
taal- en volksgemeenschap’. De Vlaamse liederavonden en de
Hogeschooluitbreidingen worden onvervangbaar geacht in de ‘vervlaamsing van ons
maatschappelijk leven’. Als ‘meest ingrijpende en afdoende krachtvormen in onze
Vlaamse heropleving’ worden genoemd de studentenbeweging en de ‘progressieve
vervlaamsing van ons hoger onderwijs’: ‘Zonder de studentenbeweging had wellicht
Vlaanderen, zelfs met de hulp van de zegevierende democratische gedachte, nooit
zijn volledige geestelijke herwording bereikt noch zelfs voor ogen genomen.’ (p.
58-60). De vervlaamsing van de Gentse universiteit is het hoogtepunt van de Vlaamse
Beweging en daarmee is de heropleving van het hele volk gemoeid (p. 90). Waar in
‘heropleving van het Vlaamse volk’ in principe alles vervat ligt, is het toch duidelijk
dat Van Cauwelaert, in zijn gedenkschriften, bij nadere explicitatie spreekt van
Vlaams bewustzijn, van Vlaamse pers, van Vlaamse hogeschool en
wetenschapsbeoefening. Vlaamse Beweging is vervlaamsing. Om deze reden wordt
hij terecht als een overigens schitterende exponent genoemd van het
cultuurflamingantisme.
Bij zijn onderzoek en ruimere of engere definiëring van de Vlaamse Beweging is
het opvallend dat ‘België’ of ‘Belgisch’ onvermeld blijven. Met de term Vlaams
volk heeft Van Cauwelaert helemaal geen moeite; hij is zo vanzelfsprekend als het
maar kan, terwijl ‘Belgisch volk’ niet wordt aangetroffen. Anderzijds zullen termen
als nationaal, vaderlandsliefde, of vaderlandse eendracht per definitie op de Belgische
staat slaan, en ook daarvoor is hij niet bang, wat niet belet dat het Belgisch patriottisme
en annexionisme van tijdens Wereldoorlog I zonder medelijden en ongenuanceerd
belachelijk worden gemaakt en afgewezen. De Vlaamse Beweging wil het Vlaamse
volk ‘zijn eigen beschavingsleven verzekeren’ (p. 188); wellicht omdat hij ze niet
als een politieke beweging ziet is de Belgische staat en zijn eenheid een axioma. Een
Vlaamse staat heeft hij steeds afgewezen; mensen zijn belangrijker dan structuren.
De Vlamingen hebben geen politieke autonomie nodig om zichzelf te worden of te
zijn. Van Cauwelaert brengt wel begrip op voor Vlamingen die zijn gaan wanhopen
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om ‘met eerbiediging van 's lands eenheid de geestelijke gezondmaking van onze
Vlaamse volksgemeenschap en de verwezenlijking van een gehele gelijkheid op
taalgebied met deze van de Walen te bereiken.’ (p. 46-47), maar de oplossing ziet
hij in culturele tweeledigheid. Altijd opnieuw zal hij betogen, niet het minst ook in
zijn strijd tegen de Vlaamse activisten, dat het volledig herstel van het Vlaamse volk
kon worden bereikt ‘zonder afbreuk te doen aan de staatkundige eenheid van België
en zonder bestuurlijke scheiding’; wel bepleitte hij een ‘bestuurlijke aanpassing die
logisch de gevolgen zou trekken uit het “onaantastbaar natuurfeit”, dat Walen en
Vlamingen twee eigene cultuurgroepen vormden (...).’ (p. 294). Met dit laatste wordt
duidelijk de cultuurautonomie bedoeld. Voor Van Cauwelaert is federalisme en
politieke zelfstandigheid een defaitistische idee, een gebrek aan zelfvertrouwen en
aan geloof in eigen kracht, hoezeer hij ook inziet dat de oorzaak van het ‘Vlaams
extremisme’ voortvloeit uit ‘de tragische miskenning van de Vlaamse gedachte’ en
‘het onverdiende lijden en het onherstelbaar onrecht’, dat inzonderheid de Vlaamse
jongens aan het front werd aangedaan (p. 342).
Terecht kan H.J. Elias op de Van Cauwelaert van tijdens de oorlog niet de
uitdrukking ‘passief’ toepassen; met de uitgave van het weekblad Vrij België en de
oprichting van het Vlaamsch-Belgisch Verbond, resp. in 1915 en 1917, heeft hij
inderdaad voor actie gekozen, zij het dan op een andere manier dan de eigenlijke
activisten, zodat de uitdrukking ‘actieve passieven’ voor de groep rond hem en Julius
Hoste jr. erg gelukkig kan worden genoemd. Kennelijk is deze actie het gevolg zowel
van het activisme als van de franskiljons en ‘patriottische mondhelden’. De zgn.
minimalisten wilden na de bevrijding ‘langs de wegen van ons eigen wettelijke
gezagsuitoefening “de gelijkheid in rechte en in feite” verwerkelijken. (...)’ Deze
gelijkheid berustte ‘op het beginsel dat het Vlaamse volk alleen door een al zijn
standen omvattende taaleenheid zijn volle geestelijke en stoffelijke ontwikkeling zal
kunnen bereiken’ (p. 310-311). Het minimumprogramma dat op de
stichtingsvergadering van het Vlaamsch-Belgisch Verbond door Van Cauwelaert
werd ontwikkeld, heeft na de oorlog een grote invloed uitgeoefend; het heeft toen
als leidraad gediend voor de parlementaire actie van de katholieke Vlamingen. Op
deze wijze sluit de naoorlog onmiddellijk aan bij de gebeurtenissen der laatste
oorlogsjaren en is hij er organisch mee verbonden. Wie de oorlogstijd niet kent, kan
ook de politiek van de jaren nadien onvoldoende begrijpen. Voor het optreden van
Van Cauwelaert is dit al evenzeer van belang, zoals men ook moet weten, dat hij
verwijst naar en wortelt in de negentiende eeuw. Ook dit wordt door zijn memoires
duidelijk in het licht gesteld.
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Voor de lezer worden de gedenkschriften van Frans van Cauwelaert de ontmoeting
met een rijke persoonlijkheid, waarbij weliswaar de staatsman het leeuwedeel inneemt,
maar waarbij men ook zonder dat ‘deel’ - men denke aan de sociale en katholieke
voorman, aan de wetenschapsman, aan de journalist - een verrassende en briljante
veelzijdigheid overhoudt. De memoires werden in een voor zijn tijd zwierige taal
geschreven, waar men ook de redenaar Van Cauwelaert blijvend opnieuw in aanhoren
kan. Ze bevatten weinig anekdoten noch ‘petite histoire’, maar confronteren ons
voortdurend, in een bijna wetenschappelijke uiteenzetting, met de grote vraagstukken
van een kwarteeuw Belgische geschiedenis.

Eindnoten:
1. Zie het bijzondere nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis, 1970, aflev. 2, gewijd aan
Ego-documenten. Een bijzonder genre van historische bronnen. (Ook afzonderlijk verschenen
onder de gelijknamige titel, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 181 blz.)
2. Ph. van Isacker, Tussen Staat en Volk. Nagelaten Memoires, Antwerpen, 1953.
3. Herinneringen van Hendrik de Man, Antwerpen, tweede uitgave, 1941, p. 8 en 155.
4. A. van Acker, (I) Herinneringen-Kinderjaren; (II) Jeugd in Oorlogstijd, Antwerpen, 1964 en
1967.
5. Uit het Archief van Frans Van Cauwelaert. 1. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en
Belgische politiek. 1895-1918. Inleiding en aantekeningen door Reginald de Schryver, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 362 blz. Gebonden 445 fr., ingenaaid 395 fr.
6. Zie hiervoor inzonderheid het prachtige essay van H.J. Elias over Frans van Cauwelaert
(1880-1961), in: Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte. Vierde deel: Taalbeweging en
Cultuurflamingantisme. De groei van het Vlaamse bewustzijn. 1883-1914, Antwerpen, 1965,
p. 105-117.
7. ‘De taak die hij (F.V.C.) voor zichzelf gedroomd had, waar hij als het ware toe voorbestemd
was, en waar hij zich door jarenlange noeste studiearbeid op voorbereid had, was die van een
professor aan een hogeschool, meer bepaald te Leuven. (---) Wat een loopbaan had dat kunnen
worden!’ H. Borginon, Er had een andere Van Cauwelaert kunnen zijn..., in: De Maand, V, nr.
5 (mei, 1962), p. 275.
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Roger Devriendt / Gedichten
Elijah
En laten wij niet zeggen:
het graan van de wereld is uit Gods hand gewaaid
over de kluiten aarde zucht de boer
door weer en wind getergd
hij ranselt de dagen af met een kwade stok
en op zijn rug groeien de 4 jaargetijden
maar laat ons worden als de mens
die lucht en aarde eert in een woordeloos beschouwen
dat over vredige landouwen dwaalt
en ook de kleine vogels in de bomen niet vergeet
dan zal de dag zijn zorgenkleed van zich afschudden
en hoe zal geluk ons deel worden!
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Hij was de lans
Mijn broer, hij was de lans
die in het harde vlees de wonde plant
en distels schoten op, geronnen bloed
en vogels nestelden zich in zijn kuif
en licht en glanzend als een vis
steeg hij boven de boten van het licht
door een bos pygmeeën, de leeuw
geschaduwd en geschuwd, de schreeuw
die klinkt klinkt vals niet uit
een stervensmond maar kervend
kerft het kind het leven in.
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Anny Matti / Discussieperikelen
Onze werkgroep, bestaande uit achttien studenten, zit op de zolder van het instituut.
Dit is een kale, rechthoekige ruimte onder de nok van het dak. Aan de linkerwand
van het halfdonkere vertrek bevindt zich een houten rek. Het reikt tot aan de
dwarsbalken van de zoldering en is volgepakt met stapels stencils over methodologieen wetenschapsopvattingen. Daartegenover staat een oud, langwerpig schoolbord
schuin tegen de muur geplaatst. Het lezen op het bord wordt bemoeilijkt door een
klein, vierkant raampje ernaast. Maar niemand komt op het idee het bord ergens
anders neer te zetten als er gebruik van wordt gemaakt. Aan de enigszins hellende
zijwand hangt de ‘Dansende Marokkaan’ van Delacroix. Deze reproduktie zonder
omlijsting is slechts in de bovenhoeken met punaises vastgeprikt. De onderkant krult
een beetje op. Als er in de buurt heen en weer wordt gelopen, wappert de plaat op
en neer, waardoor de Marokkaan, gekleed in wijde kniebroek, werkelijk lijkt te
dansen.
‘De methodologie heeft haar wortels, zoals vrijwel iedere wetenschap, in de
filosofie’, leest de student-assistent hardop voor. ‘Socrates koos als model voor de
methodologie een dispuut van vraag en antwoord. Hierop gaat de dialectische methode
van Hegel terug, die stelde, dat een synthesis ontstaat uit een thesis en een antithesis.’
De student naast me stoot me aan met een dik pak stencils.
‘Doorgeven.’
Ik neem een stapeltje papieren, voor zover het aan elkaar is geniet, eraf en geef
de rest aan mijn buurman.
‘Marx heeft deze methode gebruikt bij de verklaring van het maatschappelijk
gebeuren. Deze dialectische methode is nader uitgewerkt in de communistische
wereld’, vervolgt de assistent.
De steeds dunner wordende stapel stencils gaat van hand tot hand.
‘Kunnen we niet beter eerst zelf de stencil lezen’, stelt een student met bril voor.
De assistent stokt. Hij was juist goed op dreef, maar nu iedereen in het bezit van
de tekst is gekomen die hij voorleest, is zijn tijdelijke machtspositie weer vervlogen.
De anderen wachten niet eens of het voorstel wordt
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aangenomen, maar beginnen ijverig de stencil door te nemen.
‘Het doorlezen alleen al duurt minstens een half uur’, protesteert de assistent
zwakjes.
Het blijft een tijdlang stil. Iedereen is verdiept in het ‘Historisch Overzicht van de
Methodologie’, waarin we met rasse schreden via de dialoog van Socrates, de wereld
der ideeën van Plato, de inductieve methode van Aristoteles naar de deductieve
methode van Descartes worden geleid en vandaar pardoes in het causaliteitsprobleem
tuimelen.
De assistent voelt zich plotseling overbodig. Hij bladert wat in zijn stencil en gaat
dan boven op de leuning van zijn stoel zitten, de voeten op de zitting. Deze houding,
waarbij hij dus van bovenaf op ons neerkijkt, moet blijkbaar zijn door de stencils
ontfutselde functie compenseren.
De ontwikkeling van de causaliteitsgedachte hangt nauw samen met die van het
wetenschappelijk en wijsgerig denken, lees ik. Deze gedachte staat in verbinding
met het gezichtspunt van de wetmatigheid van het wereldgebeuren in het algemeen
en het al of niet volkomen gedetermineerd-zijn daarvan. De samenhang tussen oorzaak
en gevolg wordt van oudsher gedacht als een noodwendige samenhang. Hume leidde
de aanname daarvan echter af uit de gewoontevorming. Kant daarentegen...
‘Zeg Albert, hoe zit dat nu met Kant?’ vraagt een studente met paardestaart, ‘gelooft
die nou in de causale structuur, ja of nee?’
De assistent, blij dat hij weer in functie kan treden, schiet van zijn stoelleuning af
en begint voor te lezen: ‘Kant stelt, dat de causale structuur van de buitenwereld, die
aan ons verschijnt als het ware een projectie van ons causale denken is.’
De studente schudt geïrriteerd haar paardestaart heen en weer.
‘Jaja, dit staat ook op mijn stencil. Maar wat houdt het nu precies in?’
De assistent steekt zijn vlakke hand als een presenteerblaadje omhoog.
‘Nou, dit houdt niet meer in dan er staat. 't Is glashelder.’
‘Dus wij verbeelden ons volgens hem, dat verschijnsel B veroorzaakt wordt door
verschijnsel A’, dringt de paardestaart aan.
‘Ja, zo zou je het kunnen stellen.’
De student met bril haakt hierop in.
‘Dus als water na verhitting verdampt, dan is dit verschijnsel volgens Kant een
projectie van ons causale denken.’ Hij fluit tussen zijn tanden: ‘Ik heb nooit geweten,
dat Kant zo'n stommeling was.’
‘Zo zie je maar weer’, breng ik in het midden. ‘Hier valt tenminste nog wàt te
leren.’
De assistent kijkt me argwanend aan.
‘Wat bedoel je daarmee?’
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‘Niet meer dan ik zeg’, antwoord ik. ‘'t Is glashelder.’
Sommigen beginnen te grinniken. De assistent blijft me in zijn wiek geschoten
aankijken.
‘Nu spreken we in plaats van de strenge gedetermineerdheid over een statistische
regelmaat, die door kans- en waarschijnlijkheidsberekeningen kan worden bepaald’,
lees ik gauw hardop.
De assistent knikt me toe.
‘Zou je dit kunnen toelichten?’
‘Verklaar je hiermee de discussie voor geopend?’ vraag ik onschuldig.
‘In dit geval wel’, zegt hij nijdig.
‘De kern van het causale gebeuren, de procesgedachte, is niet empirisch te
verifiëren,’ begin ik. ‘Dit is de reden, waarom het begrip causaliteit niet wordt gebruikt
door een aantal filosofische en wetenschappelijke scholen.’ ‘Goed, goed. En die
kans- en waarschijnlijkheidsberekening dan? Hoe komt die tot stand?’
‘De werkelijke verifiëring bestaat uit het vaststellen van een verband. Wanneer
dit verband aan bepaalde eisen voldoet, wordt de gevonden relatie als causaal gezien’,
zegt een student met baard.
De assistent steekt een sigaret op. Verboden te roken, staat met zwarte letters
binnen een rode cirkel naast het raampje.
‘Wie is het ermee eens?’ vraagt hij aan de kring.
‘Het moet kloppen’, verdedigt de student met baard zich. ‘Volgens deze stencil
tenminste.’
‘Wie heeft deze stencil eigenlijk samengesteld?’ informeer ik. ‘Moet dit er niet
bij staan?’
‘Op het eind staat de literatuurlijst. Is dit niet genoeg?’
‘Volgens mij niet.’
‘Dan verschillen we hierin van mening.’
‘'t Is toch een legitieme vraag’, houd ik aan.
De assistent verheft plotseling zijn stem.
‘Wat maakt 't verdomme voor een verschil of de naam van de een of andere goser
eronder staat!’ roept hij uit.
‘Dus het is van een student,’ concludeer ik.
‘Zal wel en nu wil ik er geen woord meer over horen.’
Hij loopt kwaad heen en weer. De Marokkaan van Delacroix danst sierlijk omhoog.
Ik erger me eveneens. Mijn ergernis borrelt steeds opnieuw uit dezelfde bron op: we
worden op de universiteit vergeven met student-assistenten, die de functie van docent
overnemen. De stof die ze geacht worden te behandelen, ligt hun zelf nog te zwaar
op de maag. Ze weten die onverteerde stof niet te hanteren. Bovendien wordt door
hen elke kritiek
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persoonlijk opgevat. En voor dit soort ‘docenten’ wordt ook nog verhoging van
collegegeld in het vooruitzicht gesteld.
‘Wie kan de drie noodzakelijke voorwaarden voor het begrip causaliteit opnoemen?’
De assistent staat stil en kijkt de kring rond. De dansende Marokkaan komt tot rust.
‘Die staan toch in het stencil’, zegt de studente met paardestaart.
‘Ze horen in je hoofd te staan’, zegt de assistent.
Op deze manier valt niet te discussiëren. Ik leg de stencil op tafel en laat me languit
in mijn stoel zakken.
‘We kunnen beter eerst de stencil thuis grondig bestuderen, eer we gaan
discussiëren’, zegt de student met baard.
‘Wat gaan we dan nù doen?’ vraagt de assistent.
‘Naar huis’, zegt de student met bril. Hij gooit zijn tas op tafel en schuift het
Historisch Overzicht van de anonieme samensteller erin. Daarna staat hij op en verlaat
het vertrek. Dit voorbeeld wordt door de anderen gretig nagevolgd. De Marokkaan
danst óp van vreugde. Apathisch verzamelt de student-assistent de achtergebleven
stencils. Hij kan het ook niet helpen, dat ze niet meer docenten beschikbaar hebben.
We stommelen de steile wenteltrap af. Vanwege de smalle treden ben je genoodzaakt
je voeten evenwijdig ermee neer te zetten. Beneden komt de student met bril naast
me lopen.
‘Waardeloos,’ mompelt hij droefgeestig, ‘waardeloos.’
‘Wat doe je eraan’, zeg ik met een toenemend gevoel van onbehagen.
‘Zullen we samen even het causaliteitsprobleem doornemen?’ vraagt hij.
‘Even?’ Ik kijk hem bedenkelijk aan. ‘Ja, waarom niet.’
Het cafeetje om de hoek is stampvol studenten. Alleen op de afgedekte biljarttafel
zijn nog enkele plaatsen vrij.
De student met bril begint:
‘Volgens Kant zijn onze causale overtuigingen a priori gegeven. Dit houdt in...’
Om ons heen worden allerlei stellingen geponeerd en aangevallen. Misschien heeft
Kant nooit met bengelende benen op een biljarttafel over het causaliteitsprobleem
gediscussieerd. Anders zou hij het verband wel hebben vastgesteld tussen het drinken
van koffie en kalme redenatie of het drinken van bier en heftige redenatie. Is dit
verband een projectie van onze verbeelding? Vraag 't maar eens aan onze ober. Die
kent het onderscheid tussen verbeelding en werkelijkheid ondertussen wel. Dit is
hem in de dagelijkse praktijk hardhandig bijgebracht.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

439

Kroniek
Marcel Janssens / Verhalen van F.C. Terborgh
F.C. Terborgh (pseudoniem van dr. Reynier Flaes) kreeg onlangs de Constantijn
Huygensprijs voor zijn hele oeuvre, dat naast een studie over zijn vriend J.J. Slauerhoff
en een dichtbundel hoofdzakelijk korte verhalende prozateksten omvat. De auteur
is in Vlaanderen vrijwel onbekend. Dank zij een nieuwe bundeling van zijn Verhalen,
door de schrijver zelf geselecteerd (Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep,
1971, 266 blz.) kan zijn werk nu hopelijk wat meer weerklank vinden. De oudste
bundels verhalen werden niet zo vaak herdrukt; het werk uit de jongste jaren lag in
tijdschriften verspreid. De auteur, die lange tijd in den vreemde verbleef, heeft zijn
aanvankelijk in het buitenland gedrukte oeuvre een beetje eenkennig voor de
openbaarheid verstopt. Heel omvangrijk is zijn produktie (vanaf 1932) overigens
niet geweest. Wat Terborgh zelf als het beste beschouwt, staat nu in Verhalen: de
nagenoeg volledige bundel De Condottiere, een andere bundel van een tiental teksten
onder de titel Het gezicht van Peñafiel, en nog vier verhalen uit de jaren 1954-1967.
Is dit oeuvre niet zo omvangrijk, het is evenmin divers in thematisch opzicht. Een
of andere evolutie van de teksten uit De Condottiere (eerste bundeling in 1940) naar
de laatste uit het tijdschrift Raster kan ik er ook ternauwernood in zien. De thematiek
van dit werk vertoont een monomanie, die wellicht het creatieve evenbeeld is van
de psychologische eenkennigheid van de auteur. Liep de schrijver liever van zijn
lezer, zijn landgenoten en het literaire leven weg, dan munten zijn teksten ook niet
door vertrouwenwekkende mededeelzaamheid uit. Terborgh maakt het zijn lezer niet
gemakkelijk. Hij stelt hem niet gerust door hem expliciet de zin van zijn teksten aan
te reiken of ten minste te suggereren, al vermoedt de lezer wel dat die zin symbolisch
geïnterpreteerd moet worden. Een tekst van Terborgh is meestal een harde noot om
te kraken: weigerig en weerbarstig, ambigu tot op de rand van het hermetisme. Bij
de lectuur van al deze verhalen komen wel een paar constanten naar voren, zowel
thematisch als structureel, maar de lezer blijft ietwat verward en twijfelend staan
voor de vele creatieve openingen in dit nochtans monomaan opgebouwde universum.
Een universum dat evenzeer een labyrint genoemd mag worden. Terborgh vertaalde
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in 1958 een novelle van Borges. Welnu, het is niet ongepast zijn werk met dat van
Borges te vergelijken: bij beiden constateren we een voorkeur voor een sterk
gecomprimeerde, symbolisch geladen schriftuur, die neigt naar de parabel en de
mythe; bij beiden vinden we de beleving van de werkelijkheid als labyrint, een
beleving waarvan hun depayserend exotisme een symptoom is; beiden confronteren
graag verschillende cultuursferen, zowel synchronisch als diachronisch, in een
kosmopolitische geest die van alle markten en nergens thuis is. Misschien werd de
vergelijking met Borges mij vooral ingegeven door de overwegend Spaanse en
Portugese (of Latijns-Amerikaanse?) ingrediënten in Terborghs teksten. De
overeenkomst zit wellicht dieper: het romanisch exotisme, de zwerfdrift, de
uithuizigheid, de vervreemding, de monomane fixatie op het kapitale probleem van
de dood maken ook het werk van Terborgh tot een cryptische bijbel van de
labyrintmens.
In thematisch opzicht is de alomaanwezigheid van de dood de meest opvallende
constante in Terborghs teksten. De dood verschijnt onder twee even sombere
gedaanten: de eenmalige fysische dood als brutale blokkering van leven, daarnaast
het meer duratieve sterven dat in het merg van elk leven zit en zich uit in de motieven
van wanhopig wachten, zoeken en zwerven. De meeste verhalen uit De Condottiere
liggen in deze toon. Het gaat bij Terborgh in de regel over zeer typische topics als
een dodenwake, een laatste afscheid of vertrek, de laatste overgang, het laatste gezicht,
zelfmoordgedachten, verval, schipbreuken, in het niet verdwijnende expedities
waarvan nooit één lid werd teruggezien. Het duratieve sterven is even erg, zoals
blijkt uit dit symbolisch te lezen fragment over afbladerende bloemen: ‘Ontbinding
volgt op rijpheid, dood bergt reeds elk ding, nog voor zijn kringloop is volbracht verval en verderf is het doel. En welk een haast! blad na blad, als druppels tijd’ (Een
brief, 21). De titeltekst De Condottiere, amper twee en een halve bladzijde lang, kan
gelden als een parabelachtige modeltekst die de dominerende toon in deze hele
bundeling Verhalen aangeeft: een man rijdt eenzaam uit op ‘een grijs, traag dier’,
beelden uit het verleden trekken ‘als een dodendans’ aan zijn geest voorbij, hij
trotseert alleen het gevaar, wordt geveld en sterft met ‘de stad op de rots in de verte’
voor zich... Ook de proloog tot de bundel Het gezicht van Peñafiel comprimeert in
een paar zinnen de Terborgh-thematiek. Motiefwoorden daarin zijn: ontevreden grauwe leegte - de slepende verwording van trage sleur - reeds verstard - mistroostig
- met wankelende zekerheid en versleten ontzag - met lege handen - een verstreken
jeugd - mijn leven minachtend en mijn doen - mijn vroeger mager geluk - waarachtige
grootheid - den eenvoud voor een oprecht en nederig bestaan.
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De laatste zin van deze proloog is zowel in thematisch als in stilistisch opzicht echt
van Terborgh: ‘De avond nadert, en de uren vergaan, de laatste goede, voor wie de
dag niet heeft kunnen grijpen’ (89). De verhalen uit deze bundel zijn narratief wat
meer gebonden door de aanwezigheid van het centrale personage Ferrer, maar de
levensloop van Ferrer volgt weer hetzelfde patroon: hij wordt in de eenzaamheid
gedreven, is ongedurig onderweg in steeds woester en ijler wordende streken, gelokt
en gedreven door het visioen van Peñafiel, buitenwerelds streefdoel van zijn queeste,
maar wordt gedood vóór hij het verlossende licht heeft aanschouwd.
De ongedurige zwerfdrang van vrijwel alle figuren bij Terborgh blijkt nauw samen
te hangen met het thema van de dood. Onmiddellijk valt op dat zijn personages, door
wie weet welke prikkel gedreven, de straat op moeten lopen, uithuizig zijn, gaan
slenteren en zwerven, steeds verder trekken, hoger klimmen, groter gevaren trotseren,
altijd in de barre eenzaamheid geconfronteerd met een ondefinieerbaar appèl dat hen
opvordert, lokt, en ten slotte doodt. Dit thema is al aanwezig in De Condottiere, het
wordt het duidelijkst symbolisch veraanschouwelijkt in de lotgevallen van Ferrer
die, uit zijn veilige rust weggelokt door het visioen van Peñafiel, een queeste naar
de kern onderneemt. De geschiedenis van Ferrer is een soort initiatie- of
openbaringsverhaal: hij vermoedt de andere, ‘onzichtbare werkelijkheid’ (103), die
hier geconcretiseerd wordt in het droombeeld van een onbereikbare stad in het
Portugese grensgebied. Om die andere werkelijkheid, tegelijk verschrikkelijk en
verlokkend-groots, te bereiken heeft hij alles veil. Hij verzaakt elke geborgenheid
en trekt weg met zijn ‘wrevelig gemoed’ (131) door Iberische landschappen die altijd
woester, verlatener, onherbergzamer worden, eerst nog begeleid door het obsederende
gesnerp der cicaden, dan roerloos in de ijle stilte waar de fysische dood het heroïsche
ontzelvingsproces komt voltooien. Ferrer, zoals de Condottiere en andere figuren,
bestijgt met de mannelijke moed van de conquistador de trappen van de louteringsberg
tot hij op mystieke hoogten oog in oog staat met de Leegte. De figuren van Terborgh
haken als Wandelende Joden naar een onbereikbaar bovenaards doel. Zoals de
Condottiere stierf met de onbereikbare droomstad op de rots in de verte voor zich,
zo is Ferrer op weg naar ‘de gouden stad’ (155), die hij evenmin bereikt als hij het
verlossende antwoord vindt op zijn vragen naar de kern der dingen.
Terborgh veraanschouwelijkt deze intens geladen dramatiek in meesterlijk
gesuggereerde onwereldse landschappen. Het romantische exotisme komt in zijn
teksten de wilde vaart der gedachten en droombeelden ondersteunen. Het trof mij
hoe Terborgh bij voorkeur werkt met harde, volle kleuren als
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paars, blauw, groen. Een gelaat kan geelgroen of olijfgroen zijn, een lucht groen of
blauwgroen, een gletsjer zeegroen, enzomeer. Overal stoten wij tegen de steenvaste
hardheid, waarmee de figuren van Terborgh zich pantseren tegen het onbehagen van
hun existentie. Met dat radicalisme zwerven ze ook uit, verlaten ze de begane wegen
van het burgerdom, zoeken ze holen en kimmen op en leveren ze zich over aan de
nacht van de Leegte waar de dood hen wacht. Ik zou niet aarzelen in deze teksten,
die meestal een queeste als stramien hebben, symbolische dramatiseringen te zien
van een zeer diepe metafysische problematiek. Zijn figuren (op één uitzondering na
zijn de hoofdfiguren allemaal mannen) zoeken de harde kern van hun existentie op;
ze zijn rustelozen die de ontlediging van alle begeerten opzoeken. Zelveloze berusting
op de barre mystieke hoogte wordt voorgesteld als ‘de enige uitweg uit wat zinloos
leek, ongerijmd, niet te doorgronden’ (220). Dat is wel de onderliggende sensatie in
de meeste van deze Verhalen: de heldhaftige grootheid van het bestaan ligt in het
waagstuk van de compromisloze zoektocht, waarvan met zekerheid geweten is dat
hij in het stadium van het begeerteloze niet-weten moet stilvallen. De laatste zin van
deze Verhalen luidt: ‘Meer is men niet te weten gekomen’ (260) - Terborghs eerste
en laatste woord.
Naast dood en zwerfdrang is er nog een derde constante: de herinnering. In De
schipbreuk staat dat het heden slechts ‘de som van herinneringen’ is (69), maar het
komt me voor dat ook de toekomst in dit universum vaak ervaren wordt als
herinnering. De motieven van zoeken, zwerven en wachten worden in verband
gebracht met een herinnerd, maar verloren verleden. Figuren worden voortgedreven
en opgejaagd, voorwaarts in de tijd en opwaarts in de ruimte, maar ze worden ook
‘teruggerukt’ in de herinnering aan wat verloren moest gaan. Het leven bestaat uit
brokstukken herinnering, die nooit meer kunnen worden gelijmd. Herinnering is de
essentie van ons waarachtig bestaan (De Condottiere, 85). Voorwerp van dergelijke
herinneringen achterna te hollen als om ze te ontvluchten. Aan de verste thuis; de
herinnering van ook beklemmend zijn, zoals wanneer alle vroegere ervaringen van
herfstelijk verderf en verval zich in een wrevelig gemoed ophogen. De figuren van
Terborgh gaan zwerven ten dode, zowel om die herinnering achterna te hollen als
om ze te ontvluchten. Aan de verste einder wenkt de gouden stad, het
paradijs-zonder-naam waar de nederige begeerteloosheid wacht. Dit gedroomde
Peñafiel herinneren zij zich. Het is niet zozeer een ergens te materialiseren oord,
maar een toestand van begeerteloze geborgenheid in de schoot der Dingen. Hopelijk
is het zinvol aan te stippen dat in deze context van het verloren paradijs een paar ker
in het verhaal van Ferrer het herinneringsbeeld van de moeder opduikt (142, 154).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

443
Misschien houdt de thanatos-drift van Terborghs zwervers over land en over zee
verband met een regressief verlangen naar de eerste geborgenheid?
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Kroniek
Lieve Macken / Frederik van Eedens spiegel van ‘eigen fabrikaat’
Frederik van Eeden: Dagboek 1878-1923, voor het Frederik van Eeden
Genootschap uitgegeven en toegelicht door dr. H.W. van Tricht, met
Register door dipl. ing. Hans van Eeden. Deel I (1878-1900), 500 + XXIII
blz., 34 ill., geb. f 35, -. Deel II (1901-1910), 664 + XX blz., 24 ill., geb.
f 45, -. Uitgeverij Tjeenk Willink - Noorduijn N.V., Culemborg.
Dr. H.W. van Tricht, voorzitter van het Frederik van Eeden-Genootschap, had moeilijk
een meer opportune periode kunnen treffen voor de heruitgave van F. van Eedens
dagboek.1. Een aantal jaren geleden getuigde het in Nederland nog van literaire smaak
Van Eedens werk niet gelezen te hebben. Nu is het getij gekeerd en staat Van Eeden
opnieuw in de belangstelling. We willen niet nalaten enkele stadia aan te geven van
dat merkwaardige ‘réveil’.
Twee studies van psychiaters hebben Van Eedens originaliteit en veelzijdigheid
naar voren gebracht met een objectiviteit die zijn tijdgenoten zelden of nooit voor
hem opbrachten. In 1963 publiceerde Van den Berg een studie met als titel: Leven
in meervoud. Een metabletisch onderzoek. Van den Berg gaf daarin aan de psychiater
Van Eeden wat hem toekwam.2. In 19643. verschijnt een essay van H.C. Rümke over
Van Eedens Van de Koele Meren des Doods, een roman die dateert van 1900 en die
onmiddellijk bij zijn verschijnen een heftige polemiek uitlokte. De critici vroegen
zich af of het boek wel een literaire creatie was. Stond men niet eerder voor het
minutieuze relaas van een ziektegeschiedenis die Van Eeden als psychiater had
geboeid? Rümke benadert het omstreden werk vanuit psychiatrisch en literair
standpunt met veel respect en pleit uitdrukkelijk voor de ‘echtheid van de creatie’.
Rümke's opmerkelijke essay en de heruitgave van de roman in 1969 in een
aantrekkelijke paperbackeditie bij de Wereldbibliotheek, creëerde bij een ruimer
publiek opnieuw interesse4. voor de auteur van Van de Koele Meren.
Verder heeft er zich een sociologisch klimaat ontwikkeld dat haast bedoeld lijkt
om Van Eedens woorden: ‘Dat is de martelaar, de mensch die zijn tijd
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te ver vooruit is’5., te illustreren. Zijn commune op Walden, zijn interesse voor het
Oosten, zijn vegetarisme, zijn afkeer van het verstarde christendom, zijn spiritistische
experimenten, zijn droomonderzoek, blijken zovele redenen te zijn om hem op het
ogenblik als voorloper en profeet te zien. Zijn utopische droom van een ‘blijde
wereld’, van ‘de lichtstand’, een niet-agressieve maatschappij waar alle mensen
broeders zouden zijn en waar er harmonie zou heersen tussen lichaam en geest, tussen
mens en natuur, biedt een wel bijzonder aantrekkelijke schuilplaats voor wie wil
vluchten uit een maatschappij die vecht met problemen als oorlogsgeweld,
massificatie, pollutie... Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat Van Eedens
Welt-Eroberung durch Helden-Liebe6. pas opnieuw uitgegeven is. In zijn voorwoord
tot de heruitgave schrijft Esteban López over Van Eeden: ‘De betekenis die hij voor
ons heeft - zijn aktualiteit -, stijgt boven zijn tijd en taal uit, wordt door de
ontoereikendheid van zijn pogen ons tot voorbeeld. Van Eeden heeft de precedenten
geschapen waarnaar wij ons kunnen richten.’ (Arcanum-uitgave, p. 24). Simon
Vinkenoog gaat nog verder in zijn appreciatie: in een vrij recent artikel7. noemt hij
Van Eeden in één adem met Jezus Christus, Krisjna, Gandhi...
Nu de eerste twee delen van het Dagboek verschenen zijn, doet de gelegenheid
zich voor om het ‘moderne’ beeld van Frederik van Eeden te confronteren met wat
hijzelf gedurende lange jaren, in een al te intense betrokkenheid op het eigen bestaan,
heeft neergeschreven. Het resultaat van die confrontatie kan men verder toetsen aan
wat Van Eedens tijdgenoten zoal van hem dachten. We laten ter herinnering twee
vrij gematigde stemmen uit Van Eedens tijd horen. Mevrouw Sinclair, zelf gehuwd
met een onverbeterlijk utopist, zag Van Eeden zo: ‘... in geheel Europa bekend als
psychiater, dichter en romanschrijver. Behalve Hollands, zijn moedertaal, sprak hij
vloeiend drie andere talen. Hij geloofde vurig in een revolutie, die van boven af
begon. De moderne machines hadden gezwoeg overbodig gemaakt, en als onpraktisch
filantroop was hij begerig dit te bewijzen, zelfs op zijn eigen kosten. Hij had in
Noord-Carolina8. een gemeenschap gesticht en gefinancierd, die op coöperatieve
basis functioneerde.’9.
Van Loon heeft zijn visie op Van Eeden in de loop der jaren sterk gemilderd. In
1912 schrijft hij: ‘Van Eeden was ongetwijfeld een bijzonder en fijn besnaard,
dichterlijk, wijsgeerig en wetenschappelijk aangelegd mensch, maar... hij ging onder
in zijn veelzijdigheid, de eene eigenschap verstikte de ander, en de mooie aanleg
bleef... in aanleg, omdat hij, ook op maatschappelijk terrein zoekende, strevende ziel,
verdwaalde in het labyrinth van zijn eigen, als een vrouw gecompliceerde, als een
vrouw ook
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schijn met wezen verwarrende, vrouwlijk-ijdele persoonlijkheid, die den profeet en
den satan in zich borg.’10. Het lijkt me boeiend die drie beelden van Van Eeden uit
te zuiveren tot een enkel beeld, dat iets zou bevatten van die onveranderlijke
werkelijkheid Van Eeden zoals men die aanvoelt in de olieverfschilderijen door Van
Looy (Dagboek, illustratie 15) en Jan Veth (idem, 24) en in foto's als die uit de jaren
1900 (idem, 37) en 1908 (1909?) (idem, 51).
Op 6 september 1881 noteert Van Eeden in zijn dagboek: ‘Wat heb ik niet verlangd
naar een Mentor, een werkelijk wijs verstandig man vol ondervinding en vol liefde,
zonder vooroordelen en prikkelbaarheden.’ Een verlangen dat hij in de loop der jaren
zal herhalen. Toch vraagt men zich af of Van Eeden wel een wérkelijk raadgever
zou hebben geduld. ‘Niets is mij onplezieriger dan het gevoel dat iemand je heel
anders ziet dan je werkelijk bent’, schrijft hij op 15 mei 1891. Het is nu wel zeer
onwaarschijnlijk dat iemand ons héél anders ziet dan we werkelijk zijn. Misschien
toch had Jan Veth zich daaraan bezondigd? ‘Jan Veth ergert mij dood. Dezer dagen
haat ik hem. Een benepen en grof-ploertige burgermansziel die met mij om wil gaan
als met zijn gelijken.’ (Dagboek, 9 juli 1891).
In september van datzelfde jaar voelt Van Eeden zich niet bijster geneigd om Kloos
en mevrouw Van Hoogstraten bij te treden in hun mening over hem: ‘Vreemd, nu
ik mij deemoediger voel dan ooit, nu ik werkelijk heel los ben van alle eerzucht, nu
ik meer dan ooit vrijheid wil voor elk, en mijn invloed totaal niet begeer over anderen.
Nu word ik eerst door Kloos, nu door haar aanmatigend genoemd.’ (Dagboek, 4 sept.
1891)
We willen deze passages niet meer laten zeggen dan ze bevatten, maar ze schijnen
er toch wel op te wijzen dat het dagboek voor Van Eeden een gevaarlijke spiegel
was om in te kijken. Gevaarlijk, omdat de man in de spiegel hem al te dikwijls
geruststellend toeknikte en verzekerde dat... Lieven Nijland het recht aan zijn kant
had. De onverkwikkelijke Lieven Nijland-geschiedenis is wel bijzonder typerend
voor Van Eeden. Op 3 januari 1892 lezen we in het dagboek:
‘Ik heb deze week een stuk geschreven tegen mezelven onder den pseudoniem
Lieven Nijland (L.N. “Ellen”) en dat door Jeanette Voorbeytel laten copieeren en
versturen uit den Haag, Malakkastraat 23. Ik heb getracht het strengste oordeel over
mijn publieke persoonlijkheid te vellen dat zonder grove onrechtvaardigheid geveld
kon worden. Ik heb dit gedaan omdat ik vond dat het eens gebeuren moest, voor het
publiek en voor mijzelven. En ik ben er zelf het beste toe in staat, om het scherp,
hard en toch niet onrechtvaardig te doen. Ik wilde mijzelven overtuigen dat ik van
een kritiek de onrechtvaardigheid en niet de hardheid hinderlijk vind. En ik
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heb er veel plezier in, geen spoor van gêne. Dit valt mij mee. Doch heel zuiver is 't
misschien niet, omdat dit ten eerste mijn trots niet treft, die niet zou dulden dat een
ander mij vernedert maar wel dat ik het zelf doe. En ten tweede omdat er een zekere
Schadenfreude bij komt. Want ik verkneuter me in de half vergenoegde, half
meewarige gevoelens mijner vrienden. Ook heb ik al een flauwe voorsmaak van mijn
satisfactie, als het eens uitkomt wie L.N. is, en de gemengde gevoelens van verbazing,
teleurstelling en admiratie die daardoor zullen ontstaan. Dat deugt natuurlijk niet.’
Dit lange citaat geeft een voorsmaakje van de betreffende zelfanalyse,11. die in de
lezer dezelfde ambivalente gevoelens wakker roept als de lectuur van het dagboek.
Men vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zoveel luciditeit en zelfinzicht kunnen
samengaan met zoveel zelfverblinding en gemis aan feeling voor de reacties van
anderen. Na de Lieven Nijland-stunt, waarmee hij feitelijk Kloos en zijn
mederedacteuren van de ‘Nieuwe Gids’ hopeloos belachelijk had gemaakt, beklaagt
Van Eeden zich in het dagboek over ‘... de infamie van Kloos. Het gedoe over 't stuk
van Nijland. Zijn onhebbelijkheid tegen Jeanette Voorbeytel. De stukken in
studentenbladen. De brief van Etha Fles. Een gehaspel en gesol met mijn
persoonlijkheid tot wee-worden.’ (Dagboek, 8 maart 1892)
De alternatie van zelfvernedering en zelfophemeling die men in Van Eeden steeds
weer zal ontmoeten, is een typische uiting van zijn gespleten verhouding tegenover
zichzelf en de anderen. Als kind en jongen is hij hopeloos verwend en opgehemeld
door zijn moeder. De foto's van Neeltje van Warmelo spreken een vrij duidelijke
taal, vooral zoals ze in de huidige uitgave van het dagboek afgedrukt staan naast een
foto van Frederik Willem van Eeden sr. (Dagboek, illustraties 5, 6 en 7). Van Eedens
moeder is zeker niet het type van de onderdanige ‘huisvrouw’. Haar possessieve
liefde zou Frederik van Eeden zeer lang begeleiden.12. Ook na zijn huwelijk bleef hij
nog reizen met zijn moeder ondernemen, onder meer in 1905: ‘Ik verlang naar de
reis. Het lange spoortraject, de hotels, het schrijfwerk, de lange kalme dag alleen,
afgebroken door mooie schouwtooneelen en maaltijden, anders niet en de goede
moeder. Als ze maar gezond blijft.’ (Dagboek, 2 maart 1905)
Als mevrouw Van Eeden al 75 jaar is, verzet Frederik zich nog altijd tegen haar...
bazigheid: ‘Ik zou niets liever dan haar vereeren, en ik doe alles om haar te sparen.
Maar ze dwingt me tot harde woorden, door haar telkens weer terugkomen op
hetzelfde en gelijk willen hebben, door haar bazigheid en verblinding.’ (Dagboek,
20 juli 1909)
Het feit dat Van Eedens moeder haar liefde te sterk op haar jongste zoon
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heeft geconcentreerd, sloot hem levenslang op in een egocentrisch universum, waar
hij droomde van een plotselinge en alles overtreffende ‘vertrouwelijkheid’ met een
ander mens. Uit het Dagboek kan men zonder moeite aflezen hoe complex zijn
liefdeleven is geweest. In een parabel van 4 november 1879 vindt men al de meest
kenmerkende aspecten van zijn verhouding tot de vrouw. Er is het distantiegevoel:
zijn liefdebeleving is niet gewoon, ze distantieert hem van de massa. Zolang hij naar
liefde verlangt, is hij gelukkig. Maar de overgang van aanbiddend ‘aanschouwen’
naar bezitten, roept een destructieve angst op. De parabel staat in verband met Van
Eedens jeugdliefde voor Henriëtte Ortt: ‘... bij Henri, bij de duinen. Daar waar mijn
leven iets had van een rustigen droom, vol poëzie.’ (Dagboek, 16 okt. 1878) - Maar
hij is even toepasselijk op zijn liefde voor ‘Ellen’, mevrouw Betsy van Hoogstraten.
In haar trof hij alles aan wat een oedipaal man fascineert. Ze was gehuwd, ouder dan
hij, en ze zocht hulp. Later zal Van Eeden aan Lady Welby over zijn kennismaking
met Ellen schrijven: ‘Then I met a woman, in my practice (o dangerous practice, see
“Deeps of Deliverance”). She had a strong religious sentiment and great refinement,
was very fascinating, a woman like Hedwig,13. but somewhat more morbid and
melancholy.’14. Maar precies deze vrouw heeft Van Eedens emotionaliteit volledig
in beweging gebracht en zijn literaire creativiteit sterk gestimuleerd: werken als Ellen
(1891), Johannes Viator (1892), Lioba (1897), Van de Koele Meren des Doods (1900)
zijn alle door zijn verhouding tot Ellen geïnspireerd. De conceptie, groei en geboorte
van die werken kan men in het Dagboek volgen in de vele notities over de
ontwikkeling van Van Eedens gevoelens voor Ellen. Het is een tijd van exaltatie en
schuldgevoelens, van aantrekking en afstoting, van liefde en pijn, van ‘hartstochtelijke
sombere gesprekken’ (Dagboek, 27 sept. 1889), eindeloze ontrafelingen van hun
gevoelens, onmacht, verwarring, misverstanden, ellende en ‘elatie en dankbaarheid’.
(Dagboek, 23 juli 1893)
Het lijkt mij niet overbodig bij dit alles de chronologische volgorde van een paar
feiten in herinnering te brengen. In april 1886 was Frederik van Eeden gehuwd met
Martha van Vloten, een vrouw die hij levenslang zou blijven appreciëren.15. Toch
noteert hij op 5 april 1887 al in zijn dagboek: ‘Ik heb een ellendige tijd. Een uiterlijk
volmaakt geluk, dat mij drukt als een eeuwige strakblauwe hemel.’16. Op 16 augustus
1889 drukt hij de zekerheid uit dat hij voor 't eerst voelt wat hartstochtelijke liefde
is, liefde die ‘alles in ons beweegt’. Ellen heeft dat gevoel in hem gewekt: ‘Die passie
is door mijn ziel gekomen, als een sterke, reine stormwind - alles zuiverend. Mijn
oude vijanden zijn verstoven / geen kleine sensueele gedachtetjes, geen laffe
neigingen, geen zwakheden - ik ben zooals ik mijn
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leven lang begeerd heb en zooals ik nooit heb kunnen zijn, ondanks de sterkste
wilsinspanning - volkomen rein in denken en gevoelen.’ (Dagboek, 16 aug. 1889)
In 1908 schrijft hij dan weer vol vertrouwen neer dat Truida Everts hem eindelijk
‘... het echte, ware, gelukkige huwelijk’17. heeft laten ontdekken. Maar geen enkele
vrouw zou in staat blijken Van Eeden blijvend te redden van hemzelf.
We hebben met opzet Van Eedens verhouding tot de vrouw zo sterk belicht omdat
ze zijn niet-aflatend bezig-zijn met de thematiek van liefde en haat in zijn werk
verklaart en omdat ze in laatste instantie ook de verklaring inhoudt van zijn droom
van een maatschappij waar geen haat en geen destructie zou zijn maar wel
vertrouwelijkheid en liefde. Als men Van Eedens dagboek leest en zijn werk overziet,
denkt men onwillekeurig aan de woorden van Johannes Viator: ‘Ik zie uit (...) over
de groote landen vol van het bewegende levende, dieren en menschen - en voor mij
staan de gestalten van haat en liefde, - en het zingt om mij in velerhand geluiden.’18.
We hopen dat deze benadering van het Dagboek (I en II) de toekomstige lezer
enigszins zal helpen om zich een beeld te vormen van de ‘man achter het boek’. Een
man die ‘voortdurend op 't kantje van melancholie’ liep en desondanks toch ontzettend
veel heeft gepresteerd. De eerste twee dagboekdelen geven een trouw relaas van alles
wat hij in de jaren 1878-1910 op zichzelf bevochten heeft: geslaagde doktersstudies,
mede-oprichter van De Nieuwe Gids, auteur van De Kleine Johannes (ondanks
zwakke punten toch een blijvend cultuurmoment in de geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde), belangwekkende prestaties op gebied van de psychotherapie,
sociale acties in Nederland, ‘kruistochten’ naar Amerika, een niet aflatende literaire
produktie...
Van Eeden verdient bewondering omdat hij ondanks de psychische spanningen,
die ten slotte zijn resistentievermogen volledig zouden uithollen, geleefd en gewerkt
heeft, zo goed hij kon. Zijn dagboek kunnen wij wel als een gevaarlijke en onklare
spiegel bestempelen, maar het heeft zeker een belangrijke rol gespeeld als
spannings-‘ontlaster’, als houvast in het leven van iemand die steeds geplaagd werd
door innerlijke onrust. Schrijven in het dagboek, was zijn ‘lieve, mooie laten-gaan’,
terwijl vele andere dingen ‘alles zelfbedwang en energie waren (Dagboek, 29 april
1889).
De heruitgave van Frederik van Eedens dagboek was dringend noodzakelijk gezien
de gebrekkigheid van de Van Munster-editie. Het ontstaan van die eerste uitgave
(1931-1934) en de wording van de nieuwe uitgave,
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behandelt de editeur in zijn Inleiding. Verder geeft hij de geschiedenis van de tekst,
en een beschrijving van de handschriften. De onderscheiden dagboekdelen bevatten
een kort chronologisch overzicht en ook aantekeningen bij de tekst. Voor die
aantekeningen heeft de uitgever kunnen rekenen p het excellente geheugen van
Frederik Van Eedens oudste zoon, Dipl. Ing. Hans van Eeden. De nieuwe editie is
een typografisch buitengewoon verzorgde publikatie geworden met talrijke foto's.
Als de dagboekdelen III en IV verschenen zullen zijn,19. zullen we eindelijk beschikken
over een tekst zonder coupures en zonder onsystematische namencamouflage. Het
is wel jammer dat om financiële redenen de jeugddagboekjes in Deel I ontbreken:
‘De eerste en laatste van de 35 dagboekdeeltjes worden niet in de uitgave opgenomen,
omdat het subsidiëren van deze omvangrijke kopij niet gerechtvaardigd wordt door
de inhoud. De jeugddagboekjes zijn in de eerste editie voldoende tot hun recht
gekomen; de laatste van de vroeg verouderde schrijver bevatten te veel herhalingen.
De uitgave begint met september 1878 en eindigt met 31 december 1923.’ (Inleiding,
p. 23).
Het is voor de uitgever beslist geen aangenaam ogenblik geweest toen hij zich
verplicht zag van twee kwaden het minste te kiezen, want, ondanks het feit dat de
weggelaten teksten minder belangrijk zijn, vormen ze toch interessant studiemateriaal
voor psychologen en psychiaters. De tijd lijkt wel rijp voor een nieuwe utopist die
onbeperkte subsidies voor edities als de onderhavige zou propageren.
De editeur heeft het verder de lezer soms al te gemakkelijk willen maken. Het
wegwerken van Van Eedens ‘talrijke slordigheden’ waar het de spelling van courante
woorden betreft, veraangenaamt de lectuur van het dagboek maar veegt tegelijk een
miniem en toch typerend trekje in het zelfportret van Van Eeden uit. Ook het
wegwerken van de -n, ‘waarmee hij niet-zelfstandig gebruikt meervoudige adjectieven
meestal afsluit’ (Inleiding, p. 23), en die ‘zinstorend’ werkt, vinden we een onnodige
ingreep op de tekst. Deze details nemen niet weg dat het Frederik van
Eeden-Genootschap, dan zij zijn voorzitter, dr. H.W. van Tricht, opnieuw een
bijzonder stijlvolle en interessante publikatie heeft verwezenlijkt.

Eindnoten:
1. Het dagboek werd eerst voor een groot deel gepubliceerd in het weekblad ‘Opgang’ 1929-1934).
In 1931 verschenen de vier eerste delen van Mijn Dagboek bij Van Munster. Delen V-VIII
verschenen in 1933 en 1934. In 1941 verscheen, steeds bij dezelfde uitgever, een IXe deel met
als ondertitel Viator defessus. Het was een keuze door H. van Eeden en H.W. van Tricht uit de
nog resterende 2000 bladzijden kopij.
2. Onder meer de vondst van de term ‘dubbel-ik’, die Van Eeden al in 1888 als titel voor een
brochure gebruikt.
3. In datzelfde jaar verscheen een uitgave die voornamelijk belang had voor neerlandici: in opdracht
van het F. van Eeden-Genootschap verzorgden H.W. van Tricht en H.G.M. Prick De
briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
4. Sprekend in dit opzicht is wel het feit dat de VARA De Heks van Haarlem, een van F. van
Eedens beste toneelwerken, dit jaar op het scherm bracht. Geslaagde produktie, die trouwens
op 5 april door de Vlaamse t.v. werd overgenomen.
5. Frederik van Eeden, De Nachtbruid. De Gedenkschriften van Vico Muralto, MCMXXXV, p.
250.
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6. Oorspronkelijk in het Duits geschreven door Van Eeden en Volker (ps. van E. Gutkind). Deel
I: Helden-Liebe was Van Eedens aandeel. In 1933 bezorgde H. Borel hiervan een vertaling: De
geestelijke verovering der wereld. Een oproep van Frederik van Eeden. De huidige uitgave,
Arcanum 1971, heeft als titel: Frederik van Eeden. De geestelijke verovering der wereld.
7. Vinkenoog, S., in Snoeck's Almanak, 1970.
1970.
8. Voor het relaas van Van Eedens drie reizen naar Amerika, zie Dagboek, jaren 1908 en 1909.
9. Mary Craig Sinclair in: Upton Sinclair's wereldberoemde Werken, Band I, Boek 1, Mary Craig
Sinclair: Upton Sinclair: Ridder zonder vrees en blaam, Den Haag, Servire (s.d.), p. 100.
10. Van Loon, in Ons Tijdschrift, 1912, I, p. 102.
11. Het artikel en de documentatie erover vindt men in: 's-Gravensande, G.H., Het conflict tusschen
Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie ‘Lieven Nijland’, 's-Gravenhage, 1947.
12. Van Eedens moeder overleed in 1919.
13. Hoofdpersoon uit Van de Koele Meren des Doods.
14. Briefwisseling met Lady Welby, in Mededelingen XIV van het F. van Eeden-Genootschap,
1954, p. 69.
15. In volle Ellen-periode, schrijft Van Eeden over Martha aan Lady Welby: ‘There never was a
nobler heart or a less narrow mind than hers. I never met a person in my life that missed so
absolutely all sentiment of hatred or ill-will against anybody, even who most injured her. She
is kind-hearted to weakness towards every being. (....) But as she is extremely sensitive, she is
shy and reserved with antipathetic people. Her fault is her want of belief. Belief in herself, belief
in men, belief of amelioration, belief in the use of self-restraint, in the joy of sacrifice.’
Mededelingen XIV, p. 5.
16. Cfr. Dagboek, 20 september 1887: ‘Mijn leven wordt als een nachtmerrie, als een bange droom
- waarin ik meen op de rails van een spoorbaan te liggen, de trein te hooren aankomen en mij
niet te kunnen bewegen.’
17. Dagboek, 8 april 1908. Van Eeden had zich van Martha van Vloten laten scheiden en was in
1907 gehuwd met Truida Everts.
18. Frederik van Eeden, Johannes Viator. Het Boek van de Liefde, 1906, p. 12.
19. Deze delen zijn aangekondigd respectievelijk voor najaar 1971 en najaar 1972.
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De laatste ronde
Erratum
In het opstel van Frans de Haes over Maurice Blanchot (mei 1972) zijn enkele fouten
geslopen.
Op blz. 285 heet Françoise Collin ten onrechte François. Op blz. 286 moet
‘zingende eenheid’ gelezen worden als ‘zingevende eenheid’. En op blz. 82 is ‘la
manque’ een drukfout voor ‘le manque’.
Zoveel Frans kent onze medewerker wel.
Redactie

Brussel
Moi, je suis d'avis qu'on doit être bilingue, zegt mij mademoiselle De W.,
zevenenzeventig, die mij alleen nog in de taal van burgemeester Cooremans te woord
kan staan.
Ik knik, want wat zul je zeggen? Met Frans de Cort (1834-1878) zing ik inwendig
op Florimond van Duyses melodie:
O mijn Neerlandsch,
ja mijn Neerlandsch,
dat houd ik steeds in eere!

Immers, mademoiselle De W. is Frans De Corts kleindochter.
Ludo Simons

Tekst 9
Als hij aan zijn jeugd terugdenkt, schiet hij vol namen. Net een folklore.
Maar zichzelf ziet hij er zelden onder.
Heehee, weer kind te zijn.
Een paar dochters van hem zwieren door de bomen, ze jagen de duiven op,
plunderen de bessestruiken.
En komen binnen, kijken hem onderzoekend aan. Kijken naar hun folklore.
Luc ter Elst

Tekst 10
In talloze woorden kruip ik weg. In de stilte kruip ik, hoezeer zij ook fluistert over
mij die eigenlijk wel grappig eenzaam ben.
Dit zijn de nadelen van de schelp: je hoort er de stilte in ruisen, je hoort er talloos
jezelf.
Schelpen kan je nuttig stuktrappen.
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Tekst 11
Hij ging om het hoekje. Ik hem achterna. Hij is er in zeven haasten gestorven. Ik heb
aan haasten een broertje dood. Het was dan ook mijn broertje die ik daar vond.
Ik heb hem gewetensvol begraven. Put leeg, put vol. Put omgekeerd waarop ik
zitten ging, ellebogen op de knieën. Mijn knieën. Het hadden de zijne kunnen geweest
zijn. Ik doe alles oppervlakkig. Maar ik had hem op de buik gelegd.
Ik mijmerde. Vooreerst: waar blijven de grafdelvers met de resterende aarde?
Secundo: mijn broertje beweerde dat het steeds anderen zijn die sterven. (Hij zat dan
op een hek, spuugde mispelpitten naar een loze schaduw.)
- Dit keer deed jij het, zei ik en ging achteroverliggen.
- Wie zelf sterft, is er meteen niet meer bij, antwoordde hij ondergronds.
- Nù zijn we toch samen?
Hij lachte.
Het werd heel stil hier om het hoekje.
Zo hebben ze ons gevonden.
Luc ter Elst

Lees je niet te pletter
Je kunt nog moeilijk aan de cultuur ontsnappen tegenwoordig. Zelfs autorijden kan
een culturele dimensie krijgen, als je tenminste tankt bij BP, want die geven
pocketboeken als premie. Wat moet je nu eigenlijk doen: juichen om de promotie
die het boek gegeven wordt, of grienen om het feit dat boeken voor deze verlakkerij
gebruikt worden?
In elk geval moet men zich verwonderen over het feit dat boeken als lokmiddel
blijkbaar interessant zijn. BP ging niet over één nacht ijs. In beide taalgebieden
werden telkens een 2000-tal interviews afgenomen en de conclusie was dat boeken
misschien zelfs nog interessanter waren dan de long-drink glazen die vroeger zulk
groot succes bleken te hebben! Dat wordt dubbel verwonderlijk als men weet, uit
het onderzoek van het ‘Universitair Instituut voor Opiniepeiling’, dat in België 1 op
3 mensen nooit ofte nimmer een boek leest. En ze zullen wel allemaal drinken,
veronderstel ik.
Vlamingen hoeven, tussen haakjes gezegd, niet in zak en as te zitten om hun aantal
boekheidenen. Het is elders niet beter. In ‘Le Courrier de l'Unesco’ van januari 1972
geeft Robert Escarpit in zijn interessant artikel ‘Le faim de lire’ nog enkele cijfers:
in Italië leest 40 pct. van de bevolking nooit een boek, net zoals in Hongarije, in
Nederland verklaarden 40 pct. dat ze niet graag lezen en in Frankrijk, het cultuurland
bij uitstek, zoals in alle schoolboekjes en in de memoires van De Gaulle te lezen
staat, neemt 53 pct. van de bevolking nooit een boek vast.
En laat het nou juist in Frankrijk zijn dat verleden jaar een ander benzinemerk
(Elf) dergelijke boekenactie lanceerde! En met succes blijkbaar.
Voor het bepalen van de te selecteren titels heeft BP in België vijf studies
uitgevoerd. Eerst werden de lectuurgenres naar hun populariteit onderzocht. Op basis
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daarvan werd, voor elk taalgebied, een lijst van zeventig titels opgesteld, en die werd
dan langzaam en zorgvuldig uitgefilterd tot men voor elke taal tien
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titels overhield.
Hierbij moest uiteraard rekening gehouden worden met de mogelijkheden van de
meewerkende uitgeverijen, in dit geval Het Spectrum met de Prisma-reeks voor
Vlaanderen en Marabout voor Wallonië. Vlaanderen bleek bijvoorbeeld belangstelling
te hebben voor ‘Het menselijk tekort’ van Malraux, maar dat ging niet door, want
‘Het Spectrum’ kon de copy-rights niet krijgen. Er werd beslist geen rekening
gehouden met de reeds behaalde omzetcijfers bij het samenstellen van de collecties.
En die zagen er dan uiteindelijk, in volgorde van voorkeur, zo uit:
Voor Nederlandstaligen:
- Beroemde gevallen van gerechtelijke dwaling (H. Mostar)
- Vlaamse verhalen
- Het geheim van Dr. Warren (G. Graig)
- Ruimtevaart vandaag en morgen (W. Petri)
- Het Ardennenoffensief (R.E. Merriam)
- Pieter Bas (G. Bomans)
- De zaak Lindbergh (O. Demaris)
- Een kogel voor de generaal (P. Turnbull)
- De verliefde butler (Wodehouse)
Voor Franstaligen:
- Les grands proces d'Assises (M. Montarron)
- Le front noir contre Hitler (O. Strasser & V. Alexandrov)
- Jeux interdits (F. Boyer)
- La tulipe noire (A. Dumas)
- Le retour du Dr. Solard (E. Seifert)
- Omnibus pour l'espionnage (K. Singer)
- Salambo (G. Flaubert)
- A perpétuité (Zeno)
- Le lys dans la vallée (H. de Balzac)
- Malpertuis (J. Ray).
En nu kunnen de puzzelaars aan de slag. Deze twee lijstjes moeten toch wel iets
vertellen over een zo boeiend en actueel onderwerp als overeenkomsten en
verschilpunten van de twee taalgemeenschappen.
Er zijn beslist overeenkomsten: elk lijstje wordt aangevoerd door een
processenboek. In beide reeksen zijn 6 op 10 boeken fictie, w.o. telkens een
doktersroman en een horror-verhaal. En in beide verzamelingen komt de oorlog best
aan zijn trekken. Dus dat zit wel snor, we kunnen alsnog overeenkomen, en tot een
burgeroorlog besluiten.
Er zijn natuurlijk ook opvallende verschillen. Bij de Vlamingen ontbreken de
klassiekers, die bij de Fransen aardig voor de dag komen (Dumas, Flaubert, Balzac).
Maar dat komt, vermoeden de BP-enqueteurs, door de invloed van de televisie. En
dat zou ook de verrassende tweede plaats van de Vlaamse verhalen verklaren: er
zitten schrijvers in als Claus, Streuvels, Teirlinck, ook wel bekende namen dank zij
t.v. (en film). En bovendien blijkt duidelijk dat de Vlamingen meer zin voor humor
hebben (Bomans en Wodehouse). Wie had dat nu ooit kunnen denken? We kunnen
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de toekomst monkelend, lachend, schaterend, gierend, schuddebuikend tegemoet
zien.
Fernand Auwera

Euforismen
* Een echte literaire uitgeverij heeft soms meer schrijvers dan lezers.
* Kleine mensen staan soms in een grote schaduw.
* In al dat lawaai van de oorlog hoort men zijn eigen schoten niet meer.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

455
* Het zijn dezelfden die graag mannen slaan, die graag vrouwen strelen.
* Officiëlen leggen altijd de eerste steen, nooit de laatste.
* Wie op zijn voorste tenen wordt getrapt, durft wel eens op zijn achterste poten
te gaan staan.
Willy Sneeuw

Radicaal vereenvoudigen
Wij lazen in de verzenbundel van een jongere de volgende strofen, die ons toch
verrast hebben. Niet omdat zij ons aan een vroegere periode in de Afrikaanse spelling
doen denken, wel omdat zij aantonen over welke mogelijkheden ons Nederlands
beschikt zodra men besloten heeft de weg van de hernieuwing en de vereenvoudiging
radicaal ten einde te gaan. Wie de dichter is doet niets ter zake. In ieder geval blijkt
zijn poëzie meer waard dan zijn orthografie.
Zij weten de hand
di heerst het oog dat boort:
gebaren, noojt
komen ze het laagland te boven.
Een huis is mij je huid je ogen
mijn warme vogels voorgoed
Zi de mewen vligen op zo laat ze zweven
in onbedaarlek evenwicht.
Rechtvaardeg wijd zich de linkerhand
aan dit bedrijf en vordert,
vordert jou beweegt
je grondege sappen gunt je geen betijen.
Dit na het viren vries en vreselek
bijwijlen buigzaam in dit noorden heers
op handen draag ik breng ik haar
het beeld waarin ik ons herdenk en eneg
eens tot leven dwing tot spreken toe.

Om ons niet gelaten, dat ieder vrij zijn eigen spelling heeft. Vooral degenen die het
gaarne gemakkelijk hebben. Dan zullen er geen fouten meer gemaakt kunnen worden
en het Nederlands zal de eenvoudigste taal van de wereld geworden zijn. Een taal
voor analfabeten, voor creatieve, ludieke en ongecomplexeerde hernieuwers. Maar
zullen er dan geen contesteerders zijn, die om dwars te kunnen zitten, naar de spelling
van Siegenbeek terug willen?
André Demedts

Four-letter word
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Misschien zal het grote gat onder foto 5 opvallen aan wie het nieuwe fotoboek
Antwerpen Provincie ter hand neemt. Foto 5 stelt de beroemde Vlaaikensgang voor,
het smalle bochtige slop achter de Antwerpse kathedraal, waar des zomers het
beiaardspel van de toren het zuiverst te horen is.
Dat gat is niet bedoeld. Simons, die de bindteksten voor het fotoboek verzameld
heeft, vond dat hij juist op die plaats het ideale stukje gedicht gevonden had om
Gilbert d'Haens foto te illustreren. Op de drukproef stond daar nog Gilliams' vers:
De stenen engel aan de Cathedraal
heft zijn balans te middernacht voor die bezwijken.
Het heir der luizen kraakt. De katten zijken
in kromme gangen waar geen tocht door jaagt.

Maar op het afgedrukte boek staat daar niets meer.
Ludo Simons
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Boekbesprekingen
Literatuur voor schoolgebruik of daarbuiten
In de reeks Literaire Verkenningen onder leiding van M.J.G. de Jong zijn een paar
nieuwe deeltjes verschenen.
Met waarachtige zorg door Dr. E. de Jong handelt over De toneelschrijver Herman
Heijermans. Na een heel korte schets van de evolutie van het toneel tot ‘statisch’
drama omstreeks 1900, met als exponenten Maeterlinck, Strindberg, Tsjechov, komt
de auteur bij Heijermans terecht, een van de geslaagde vernieuwers in verband met
dit ‘statische’ toneel. Na deze korte introductie, helder en didactisch van opzet, volgt
een keuze van teksten. Een typische schooluitgave zonder veel pretenties.
Heel wat boeiender, ook voor de liefhebber buiten schoolverband, is de uitgave
Hugo Claus, experiment en traditie, verzorgd door Prof. Dr. J. Weisgerber, met een
mooi analytisch-synthetisch opstel over de carrière van Claus en vooral over de
belangrijke facetten van zijn werk, die hier heel intelligent tot een geheel worden
verbonden. De aantekeningen en de bibliografie die het werkje besluiten, zijn
werkelijk de moeite waard. Zeer verzorgd werk.
Landen, steden... mensen, van de hand van M.J.G. de Jong gaat over R. Blijstra,
Literatuur en architectuur. Een heel klein snuifje inleiding, vijf theelepeltjes interview,
en daar wordt de lezer alvast maar op het consumeren van de teksten losgelaten. Nu
bestaat er in onze letterkunde wel heel wat beters dan het hier gebloemleesde. Hebben
verjaarde kritische opstelletjes, gezapig polemisch, en ver van briljant of origineel
van vorm - denk bijv. aan het achterhaalde stuk over Van het Reve, De avonden of
over Van Schendel - een andere dan documentaire waarde? Hoe men met zulke voze
rapen in deze tijd van televisie en ontspanning, engagement en sociale problemen,
nog een paar zieltjes tot Vrouwe Letterkunde zou kunnen lokken, is me niet erg
duidelijk. Maar ja, misschien zijn er andere meningen?
L. Scheer

Van Veldeken-symposion
Wie Gabriele Schiebs in 1965 verschenen beknopte, maar door zijn volledigheid
prachtige monografie - een allesomvattende status questionis van de Veldekenstudie
- gelezen heeft, weet dat over de Maaslandse dichter het
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laatste woord nog niet gezegd is. Het kan ons dan ook niet verbazen dat Prof. Dr.
G.R. de Smet er in 1970 in geslaagd is een vijftigtal belangstellenden in de
Veldekensproblematiek te Gent samen te brengen, voor wie niet minder dan een
twaalftal geleerden uit het Nederlandse, Duitse en Franse taalgebied hun laatste
bevindingen bekendgemaakt hebben. Deze bevindingen betreffen de meest
verschillende facetten van het onderzoek: naast daterings- en uitgavekwesties werden
invloeden, poëtische en algemeen-culturele aspecten uitvoerig behandeld en
besproken. De referaten en discussies werden thans door de organisator bij de
Nederlandse Boekhandel te Antwerpen (Henric van Veldeken. Symposion Gent 23-24
oktober 1970, Verslagen en lezingen, 206 blz., 225 fr.) gepubliceerd.
De uitgave bevestigt ten volle de woorden van Prof. J. van Dam die door Prof. De
Smet met instemming in zijn inleiding worden aangehaald: ‘Na dit symposion zal
er geen Veldeken-probleem meer zijn; men zal alleen nog maar van
Veldeken-problemen spreken.’ Wat niet belet dat met dit symposion de studie van
onze (?) oudste dichter weer een flinke stap vooruitgeholpen werd.
Lode Roose

Bredero's kluchten
Bijna gelijktijdig met een editie van de kluchten van Bredero door Dr. C. Kruyskamp
in het ‘Klassiek Letterkundig Pantheon’ brengt de reeks ‘De Werken van G.A.
Bredero’, die onder de hoofdredactie van Prof. G. Stuivelink in 1968 bij Tjeenk
Willink-Noorduyn te Culemborg werd opgezet, een uitgave van dezelfde teksten
door Dr. Jo Daan. Deze heeft zich vroeger reeds op het terrein van de Bredero-studie
verdienstelijk gemaakt door de gecommentarieerde tekst van de Klucht vande Koe
te bezorgen. In haar uitvoerige inleiding behandelt Jo Daan verschillende aspecten
die de vier door haar uitgegeven teksten (Vande Koe, Symen sonder soeticheid, Den
Molenaer, en Den Quacksalver) gemeenschappelijk vertonen en bespreekt zij ook
elke klucht in het bijzonder. G. Stuiveling voegt hierbij een grondige studie over de
bouw van de kluchten, waarin hij aantoont hoe de zo-natuurlijk-aandoende teksten
een weloverwogen compositie bezitten.
Hoewel ook Den Quacksalver een aantal van de kenmerken die men in de andere
spelen aantreft, schijnt te vertonen, blijft men toch sceptisch tegenover de toekenning
van deze tekst aan de Amsterdammer. De eerste uitgever Cornelis van der Plasse
heeft de klucht als werk van Bredero laten doorgaan. Latere onderzoekers hebben
het auteurschap betwijfeld. Ook wij zijn geneigd het werk van Bredero's nalatenschap
af te schrijven, vooral omdat de grofheid en het volkomen gebrek aan goede smaak
in dit spel geenszins met de aard van Bredero's overige geschriften overeenstemt.
Wie de boertige liederen van onze dichter overloopt - en wij hebben ze bij deze
gelegenheid nogmaals gelezen - vindt nergens onder deze teksten een uitlating die
zich in onwelvoeglijkheid met Den Quacksalver kan meten. Bredero is beter dan
zijn faam; deze reputatie van zich weinig-generend auteur berust ongetwijfeld vooral
op Den Quacksalver en niet op de lie-
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deren in het genre dat zich nochtans gemakkelijk tot ontsporingen in de richting van
het scatologische had kunnen lenen - men denke aan de rederijkersrefreinen in het
sotte - en waar Bredero, die zo fel protesteerde tegen de uitgave onder zijn naam van
niet door hem geschreven ‘oneerlycke en ontuchtige Liedekens’, steeds aan genoemde
verleiding weerstaan heeft. Tegenover onze twijfel staat het getuigenis van de
tijdgenoot Van der Plasse en het probleem zal wellicht nooit opgelost worden.
Jo Daan besluit haar editie met uitvoerige ‘aantekeningen’ die bij de tekstverklaring
onder de verzen geen plaats konden vinden en levert ons ook in ‘bijlagen’ de tekst
van het Antwerpse kluchtboek waaraan Bredero waarschijnlijk zijn stof voor de
klucht van de koe ontleend heeft, somt daarin ook de werken op die bronnen voor
Den Molenaer kunnen zijn geweest, behandelt er enkele taalverschijnselen en geeft
tot slot een ‘beknopte bibliografie in chronologische volgorde’.
Een geslaagd en mooi uitgegeven deel, in een reeks waarvan wij de voltooiing
met ongeduld tegemoet zien.
Lode Roose

Twee Clauwaert-boeken
Bij de Clauwaert te Leuven verscheen een korte roman van Prosper de Smet, In het
partijlokaal (166 blz.). Het gegeven deed mij denken aan kunstenaarsromans van
Theun de Vries, die ideologisch met Prosper de Smet verwant moet zijn. De Smet
schetst de situatie in een Gentse arbeiderswijk ongeveer een halve eeuw geleden.
Deze situatieschets komt naar mijn gevoel heel goed over, vooral daar de schrijver
het tijdsbeeld herschept in een sfeervolle, af en toe poëtische toonaard. Hij geeft niet
toe aan miserabilistische effecten, maar legt in zijn verhaal over arme mensen in het
heetste van hun strijd voor een materieel en cultureel menswaardiger bestaan, een
grondtoon van sympathie, deernis en weemoed. In dat milieu van uitgebuite paupers
staat een muzikaal begaafd jongetje op, Siegfried, het kind van Wôgenirre, de
revolutionaire syndicalist uit het partijlokaal en Wagner-fan. De moeizame opgang
van de violist Siegfried symboliseert naar ik meen in de geest van de schrijver de
mogelijkheden en moeilijkheden van de culturele ontplooiing van een klasse die
allereerst voor haar sociale en economische ontvoogding moest vechten. Door de
verstrengeling van deze twee motieven, die in de letterlijke en figuurlijke zin
samenkomen ‘in het partijlokaal’, suggereert de schrijver wellicht dat de sociale
ontvoogding van de verdrukten der aarde maar half werk blijft, indien zij er niet in
slagen te participeren aan cultuurgoederen die enkel binnen het bereik van de sociale
elite zouden blijven. Anderzijds laat hij zonder getheoretiseer en alleen met epische
middelen uitschijnen dat het eerste de noodzakelijke onderbouw blijft van het tweede.
Hier geraakt een begaafd kind van het volk, met middelen van het volk en gesteund
door een solidaire buurtgemeenschap, aan zijn eerste viool... Misschien een te
romantisch en utopisch idee? Prosper de
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Smet heeft het geval echter nooit onverdeeld roze uitgebeeld. Het boek eindigt even
weemoedig als het begon. Daartussen, zo zou Achterberg zeggen, ‘valt een ideaal
aan scherven’. De auteur illustreert impliciet het failliet van een mooie droom die in
de eerste jaren van de socialistische beweging in alle partijlokalen door enthousiaste
zendelingen luidkeels werd verwoord, maar waarvan de realisatie gedwarsboomd
werd door historische omstandigheden, en ook door de inertie van de achterop
blijvende massa zelf. Inmiddels behandelde Prosper de Smet een paar thema's die in
de mode zijn: sociale belangstelling, protest tegen de verdrukking, integratie van de
kunst in de maatschappij. Een paar fleurige feuilleton-taferelen (bijv. rond de bijfiguur
Raymond de Worstelaar, de sterkste man van Gent) schaden m.i. de gaafheid van
zijn boek. Maar over het algemeen blijft dit een lezenswaardig verhaal dat, hoe
melodramatisch ook soms in bepaalde fragmenten, geciteerd mag worden in onze
huidige maatschappijgerichte literatuur.
Jaak Stervelynck, die door zijn eigen produktiviteit dreigt voorbijgebeend te worden,
schreef ook een nieuwe roman, Bach, cognac en rozen (191 blz.), een
psychorealistisch verhaal over een jonge vrouw in een psychische en ethische
crisissituatie. Dergelijke onderwerpen gaan de auteur heel goed af en hij spint dit
telkens weer uit met rijk psychologisch doorzicht en veel feeling voor het verborgen
drama. Met zin voor poëzie ook, want er is in zijn schriftuur een neiging naar
poëtische versiering die hem doet vergulden of opkrikken wat in se te rauw of te
banaal zou blijven. Ook hier is er weer de schilder Simon die de
kunstenaarsproblematiek in het psychodrama mengt, en de drieledige titel (Bach,
cognac, rozen), die als leidmotief in het ik-verhaal van de hoofdpersoon optreedt,
suggereert ook wel die intimistische en artistieke belijdenisatmosfeer van het boek.
Met deze roman heeft de schrijver zijn thematiek wel verruimd.
De aanwezigheid van de broer-kloosterling Theo introduceert de hedendaagse
geloofsproblematiek in de roman. De gewetensvragen van de vrouw worden
geconfronteerd met de dramatische geloofstwijfels van de broer. Over het hele boek
hangt een weeïg klimaat van menselijk falen, waarmee de zelfvertroetelende
vertroosting van Bach, cognac en rozen een wankel tegenwicht vormt. De kracht van
de auteur ligt in zijn fijnzinnige observatie van psychische en ethische knelpunten
die de hedendaagse lezer ongetwijfeld diep kunnen raken, maar de vlotheid die hij
zich eigen maakte, lijkt mij in zijn geval evenzeer een gevaar als een zegen. Zijn
vorig boek, Het tuinfeest, vond ik beter. Misschien is hij nu in staat, eens een boek
te laten rijpen, waarvan wij gaan zeggen: ja, dàt is het!
M. Janssens

Aster Berkhof over Zuid-Afrika
In coëditie met de Standaard Uitgeverij verscheen bij het Davidsfonds een lijvige
roman van Aster Berkhof, Het huis van Mama Pondo (354 blz.). Het boek heeft
waarschijnlijk zijn lengte tegen zich, anders heeft het alle eigenschappen om een
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bestseller te worden: het hete hangijzer van een actualiteitsvraagstuk, een
overweldigende centrale figuur (mama Pondo), ingrediënten van gruwel en sensatie,
een buitengewoon levendige epische stijl.
Na een reis door Zuid-Afrika heeft Berkhof zich over het apartheidsprobleem
gebogen. Hij laat het fictieve personage David Tegula vertellen over de uitroeiing
van zijn zwarte familie, gevestigd in Sophiatown, het zwarte getto van Johannesburg.
De gebeurtenissen (geromanceerde historische feiten) spelen zich af in het begin van
de jaren 1950. Achtereenvolgens worden de leden van de familie in een
close-up-hoofdstukje voorgesteld: enkele zonen die hun manhaftig verzet tegen de
officiële politiek duur moeten betalen, de dochter Sandra, die met de Antwerpse
journalist Pierre Van Bergen huwde, en vooral Mama Pondo, die tot haar dood het
boek beheerst. Vooral via de blanke journalist schetst Berkhof in het eerste derde
van zijn roman de situatie van de zwarten. Discussies over de rassensegregatie komen
geregeld op gang, we wonen meetings bij en horen speeches van historische figuren.
In dit deel komt het boek voor als probleemroman. Het dient gezegd dat Aster Berkhof
de situatie en het probleem uiterst vlot en altijd ingebouwd in narratieve structuren
uit de doeken doet. Na een paar hoofdstukken wordt de roman op de eerste plaats
gebeurtenissenverhaal. Ik heb de indruk dat Berkhof in het tweede deel van zijn boek
niet vies is van schokkende taferelen, zoals ik me er enkel herinner uit onze
Dipenda-literatuur. De bestiale uitdunning van de familie Pondo en van een hele
volksgemeenschap met hen, grenst aan het onwaarschijnlijke en ongeloofwaardige.
De onderwijzer Anthony Sezela zegt over de deportaties van zwarten: ‘Wij zullen
nooit de buitenwereld kunnen laten geloven wat hier gebeurt (...) Het is zo lelijk, zo
onvoorstelbaar lelijk, dat je 't gewoon niet kan geloven. Als je 't vertelt, zeggen ze:
neen, dat is niet waar.’ (blz. 228). Dergelijke twijfel en wrevel waren ook mijn deel
tijdens de lectuur van dit bij momenten ondraaglijk-gruwelijke boek. Is het verhaal
net iets té sensationeel? Wordt de ongetwijfeld reële tragiek van dit volk niet goedkoop
afgedekt door een stapel griezelanekdoten, opjuttende redevoeringen, sentimentele
klachten, zowel van de personages als van de verteller David en de schrijver zelf?
Vereenvoudigt Berkhof niet over-simplistisch? Idealiseert en veroordeelt hij ongepast?
Mensen die het kunnen weten en dit boek al lazen, antwoordden mij: nee. Of met
de woorden van Anthony Sezela: het is zo onvoorstelbaar gruwelijk dat je 't nooit
kan geloven. Het zal dan wel zo zijn, tot schande van de blanke. En wie dit boek
leest, zal wel geneigd zijn geloof te hechten aan deze geromanceerde reportage. Hoe
een verhaal deskundig in elkaar te steken, hoeft niemand Berkhof nog te leren. Handig
varieert hij pauzen met toppen, bericht met dialoog, sentiment met thrill, lyriek met
relaas. Door de opeenstapeling van gebeurtenissen in het tweede deel wordt het
verhaal wel brokkeliger, maar de bindende functie van de ik-verteller en meebelever
David Tegula is sterk genoeg. Wie niet opziet tegen 354 blz., zal dit geboeid uitlezen
en moeten toegeven aan dat gevoel van schaamte en onbehagen dat beklijft.
M. Janssens
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4 X Andermaal
De Standaard Uitgeverij te Antwerpen brengt samen met Moussault in Amsterdam
een nieuwe literaire reeks, Gemini genaamd, op de markt. De reeks wil op de eerste
plaats ‘leesbare boeken’ brengen - wat in de huidige literaire constellatie een
symptomatisch programma is. Over de leesbaarheid van teksten, bijvoorbeeld
narratieve zoals deze reeks er wil bezorgen, kan eindeloos gediscussieerd worden.
Een vraag zou kunnen zijn: leesbaar door wie? Gemini wil in elk geval teksten bieden
die een wat breder publiek dan dat van de happy few kunnen bereiken. Dat wil de
uitgever realiseren door auteurs te laten inspelen op actuele problemen. Of de Gemini's
in die sferen zullen blijven toeren, valt nog te bezien. Om de reeks te lanceren werden
een paar teksten van gevestigde namen als Gerard Walschap, Johan Daisne, Ward
Ruyslinck en Jos Vandeloo gebundeld onder de titel 4 x andermaal (166 blz.). Deze
bundel, die min of meer als publicitair trekpaard fungeert, situeert de reeks wel in
de literaire context.
Een zeer goed verhaal is het eerder in dit tijdschrift verschenen Twaalf miljoen
Gaatjes van Ward Ruyslinck. Met deze tekst schrijft hij door in de
maatschappijkritische en satirische richting die hij al sinds De ontaarde slapers is
ingeslagen. Hij is op dit moment zeker een van onze beste satirici. Hier gaat het
andermaal over de mechanisering die de mens verknecht en vervreemdt en de creatieve
zelfrealisatie in de weg staat. De gaatjesmanie die een werkman tot op de rand van
de waanzin dreef, slaat over op de verteller die ook gaat delireren. Zo is de cirkel
rond, zo grijpt de olievlek van de robotisering om zich heen in een technologische
samenleving waarvan Ruyslinck niet nalaat de ingebouwde risico's bloot te leggen.
Zijn tweede tekst in de bundel, Het onderhoud, die ik niet zo sterk vind, is weer
gewijd aan de onttakeling van de individuele creativiteit, nu geïllustreerd met de
bedilzuchtige afbouw van een manuscript.
Het verhaal van Jos Vandeloo, De man met de gorilla's, behandelt zowat dezelfde
thematiek van het onbevredigbare geluksverlangen, echter meer op het psychische
dan op het sociale vlak. Het gegeven wekte bij mij reminiscenties aan andere teksten
en scenario's. Een jonggezel die op een beeldschoon circusmeisje verliefd wordt,
moet tot gorilla gemetamorfoseerd worden, opdat hij altijd bij haar zou kunnen zijn.
Het gegeven ligt in de sfeer van de surreële wensdroom en doet mij denken aan Kafka
en aan ‘La Belle et la Bête’. Een goeie tekst, in elk geval.
Van Johan Daisne werd een bekend verhaal Venezy onder de nieuwe titel ZAZA,
of het eiland in de Stille Zuidzee opgenomen. Het wordt opgedragen aan een paar
kunstvrienden die er model voor stonden. Het verhaal is in de thematiek en de
schriftuur van de eeuwige Daisne gemakkelijk te plaatsen, maar het is naar mijn
gevoel nogal lang en romantisch-sentimenteel.
Gerard Walschap ten slotte situeert zijn tekst Nu liggen hier nog wat keitjes in het
kader van het aggiornamento en de priestercrisis in de katholieke kerk. Een man laat
zich zonder veel enthousiasme priester wijden, geraakt op de sukkel in de
vernieuwingsperikelen van
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de kerk en eindigt in de armen van de vrouw die zijn eerste vriendinnetje was.
Walschap oefent niet direct kritiek uit op de mutaties binnen de kerk en de clerus,
hij observeert eerder en rapporteert een gebeuren dat weinigen nog als aanstootgevend
zal voorkomen. Misschien steekt er toch tussen de regels een zeker leedvermaak, dat
wij van Walschap konden verwachten en hem gul moeten vergeven.
M. Janssens

Beruchte radioteksten
Het geeft wel een eigenaardig gevoel, teksten uit een door de directie van de BRT
stopgezet radioprogramma te mogen lezen in boekvorm. De BRT hevelde het
middagprogramma Dagboek van Jan Geysen over naar een veel ongunstiger luisteruur,
wat evenveel betekende als een stopzetting van hogerhand. Inmiddels gaf de
BRT-directie dan toch weer toestemming om de teksten uit te geven. Deze teksten
een jaar later door een ander laten drukken wordt wellicht als minder gênant aangezien
dan ze op eigen verantwoordelijkheid via de eigen zender in een goed gefikst
programma en op een uitstekend uur te laten omroepen. Nu het allemaal voorbij is,
zijn de gedrukte teksten van het radioprogramma Dagboek en Mengelwerk wellicht
een schadeloos entertainment geworden. Jan Geysen, producer van die satirische
programma's, kon er een chronologische bloemlezing uit samenstellen en vrijuit
citeren uit de correspondentie van luisteraars en uit de reacties in de pers uit de tijd
toen het programma liep en vooral uit de tijd toen bekend werd dat het een
laatavonduitzending moest worden. Het moet zijn, dat een gedrukt Dagboek minder
gênant is dan radiofonisch. Dat is ook mijn indruk na de lectuur van de bloemlezing
die Jan Geysen samenstelde onder de titel Beruchte Radio Teksten uit ‘Dagboek’
(Amsterdam / Brussel, Paris-Manteau, 1972, 159 blz.). Ik kan best begrijpen dat vele
luisteraars in de maanden januari-juli 1971 tussen kwart over 12 en 1 uur aan Dagboek
verhangen waren, dat het programma in Nederland goed gevolgd werd, dat het door
de kritiek en de luisteraar werd geprijsd en geprezen, dat zelfs de Franstalige Belgische
pers ervoor in de bres sprong. Zoals het vroegere zondagnamiddagprogramma Toost,
heeft het doordeweekse Dagboek het middagmaal in gezinnen waar wegens de
schooltijd van de kinderen wat vroeger gegeten moest worden, zeker op plezierige
wijze gestoord. Dagboek zat mee aan, er werd meer geluisterd en gegniffeld dan
gelepeld. Dagboek en Mengelwerk brachten nu eens tedere, dan weer fikse
anarchistische satire die over BRT 1 nog niet zo vaak en niet zo vaak meer te horen
was. Soms goedkoop en potig, maar door de band vinnig en raak mikten zij op tere
plekken. Dagboek was een démasqué van het cliché, van de valse ernst, van de
fraseologie, van de hoge borst en wat al meer dat ons belachelijk maakt. Dagboek
had bovendien journalistieke kwaliteit, en dat maakte het wellicht zo gênant, zoals
de journalist Alain Germoz opmerkte. Met vakkundige beheersing van het medium
werd elk uurtje gemixt met tal van ingrediënten die er een soort radiofonisch
totaalspektakel van maakten. Daarvan is na-
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tuurlijk in de lectuur van de gedrukte teksten heel veel verloren gegaan. Zeker, het
blijven ook léésteksten die nog overkomen, maar de pittigheid die uit de radiofonische
montage voortkwam, is er toch wel af. De stemmen zijn weg, de timing op de band,
de kostelijke collage van geluiden, de verrassingseffecten die niet op een bladspiegel
te realiseren zijn. Dat is een groot verlies. Het boek komt zoveel matter en minder
snedig voor. Het zal toch waar zijn dat het Dagboek op papier minder berucht is
geworden.
M. Janssens

Kwaak- en kruipdieren
Het succes van het prozaboek Bultaco 250 cc heeft blijkbaar dce prozaschrijver in
Paul Snoek wakker geroepen. Of misschien zag alleen maar z'n uitgever er een
gelegenheid in om vroeger gepubliceerd proza op te diepen en onder een nieuwe titel
aangevuld uit te geven. In de jaren 1954-58 stelde Paul Snoek het bundeltje Reptielen
en Amfibieën samen, een verzameling mini- of paraproza zoals Gust Gils er destijds
schreef. Het genre is inmiddels wat uit de mode en sindsdien publiceerde Paul Snoek
de vermakelijke en fijne kortverhalen van Bultaco 250 cc. Ik kan zijn aarzeling om
Reptielen en Amfibieën opnieuw uit te geven onder de titel Kwaak- en Kruipdieren
(Marnix Pocket 76, 1972, 110 blz.) begrijpen. In de collectie Nederlands paraproza
mag het bundeltje gezien worden, maar Bultaco 250 cc komt uit een meer belegen
vat. De korte prozastukjes die de nieuwe bundel voor het grootste deel vullen, teren
meestal op nonsensicale invallen en komen door hun absurde logica in de buurt van
de groteske. Snoek werkt met een aantal vaste rekwisieten als daar zijn: de burgerman,
de overheden, de clerus, de welgevormde dame, een paar dieren die in het bizarre
raderwerk van logica en nonsens gevangen worden. De meeste trucjes zijn ronduit
nonsensicaal, sommige gaan satirisch of parodistisch te werk, enkele leveren staaltjes
van zwarte poëzie. De humor spruit voort uit een speelse deformatie van de realiteit
die wel niet helemaal wordt losgelaten, maar waarmee de schrijver aardig een loopje
neemt. De toon is naar mijn gevoel meer snaaks en gekscherend dan humoristisch,
de effecten liggen er vaak nogal dik op en gaan in nadrukkelijkheid teloor. Een paar
keer verslapt de spankracht van de burleske vondst door retorische langademigheid.
Wel zou het interessant kunnen zijn vanuit dit proza de raaklijnen te volgen met de
poëzie uit die jaren. Die zullen er wel zijn, zeker met Snoeks humor, ook in zijn
verzen. De genietbaarste stukken in Kwaak- en kruipdieren zijn m.i. de nieuwe. Ik
vermeld speciaal Paul Snoeks commentaar bij zijn eigen kikkergedicht Only for
poets. Daarbij levert hij niet alleen een wetenschappelijke verklaring en een literaire
analyse, hij geeft er ook nog een Franse vertaling van. Echt een subliem staal van
nonsensicale humor! De letterkundige analyse is een montage van teksten die in het
nieuwe tekstmilieu waarin Snoek ze onverhoeds plaatst, een onvoorziene komische
kracht blijken te hebben. Dit stukje Only for poets verdient een plaats in een
uitstekende
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bloemlezing van nonsense-teksten. De wellicht even speels bedachte titel van de
derde afdeling van de bundel, Letterkundig aanhangsel, wekt de indruk dat de vorige
twee afdelingen, dus de sectie Only for poets en het paraproza, niet tot de letterkunde
zouden behoren. Dat is een understatement te meer van de kwaak- en kruipdiervanger
Snoek. Misschien bedoelt hij er ‘literairhistorisch aanhangsel’ mee. Zijn bekend
opstel over De waarheid van de dichter, zijn Balans van de experimentele poëzie
uit 1963 en vooral zijn speelse speech Over de verscheidenheid tussen Noord en
Zuid, die hier nog net aan de staart van al die reptielen hangen, vervolledigen dit
heterogeen samenraapsel van teksten. Maar de kikkerdril, het snijdend lis, het loerend
oog van de reiger...: het is allemaal even snoeks.
M. Janssens

Ideeen van Multatuli
Gerrit Komrij bloemleesde 184 Ideeën uit de zeven bundels Ideeën van Multatuli
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971, 156 blz.). Er bestonden al wel een paar
bloemlezingen, samengesteld volgens verschillende ordeningsbeginselen. Gerrit
Komrij groepeerde de ideeën liever niet thematisch, wat om te beginnen moeilijk te
doen zou geweest zijn en bovendien een vals beeld zou hebben gegeven van
Multatuli's beweeglijke, uiterst impulsieve en zigzagrijke ‘denken’, dat zich kon
noch wou binden aan de een of andere systemerij. Komrij volgt gewoon de
chronologie van de zeven bundels en pikt eruit wat hem geschikt lijkt, blijkbaar
zonder strikte selectiecriteria. Niet direct voor filologisch gebruik bestemd, maar
gepresenteerd als kennismaking met de dwepende redeneermachine die zich Multatuli
noemde, heeft deze bloemlezing zeker haar nut. De bundel biedt stalen van allerlei
soorten multatuliaanse ideeen, zowel van puntige aforismen als van standpunten die
korte verhandelingen dreigen te worden. Daartussen zitten nog parabelachtige
fragmenten, explosieve anekdoten, dialogen of spotverzen, zoals de 39 grafschriften
voor Thorbecke. Over dit alles ligt een sfeer van zure bitterheid, de tot tegenspraak
opvorderende mentaliteit van een geniaal betweter die tegen alles was, behalve tegen
Multatuli. Ik denk aan het ranzig herkauwen van de Havelaargeschiedenis, of aan
zijn uitvallen tegen al de eerbiedwaardige dingen die het Volk van Nederland met
hoofdletter schreef. Deze bloemlezing demonstreert dat hij als satiricus in onze 19de
eeuw geen tegenvoeter had. Misschien heeft hij deze meedogenloze agressiviteit
zeven dikke bundels lang volgehouden, omdat hij, met de sublieme zelfkennis die
zijn geschriften kenmerkt, in de grond niets anders deed dan zijn eigen gebreken
bezweren of zijn eigen demonen uitbannen. Daarmee kon hij nu eenmaal niet
klaarkomen. Het beroep op Professor ZELF is belachelijk, aldus Idee 803 (hier blz.
93). Maar wat zijn deze Ideeën anders dan sarcastische colleges van dé professor
ZELF bij uitstek uit onze romantiek?
M. Janssens
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Literatuur en wetenschap
H. van Gorp / Semiotische literatuurstudie
‘In het teken van het teken’
Uit de recente jaargangen van het steeds groeiend aantal literatuurwetenschappelijke
tijdschriften - sinds 1970 zijn er weer een vijftal bijgekomen! - is de term ‘semiotiek’
niet meer weg te denken. In het raam van deze informatieve kroniek willen we
hieronder enkele van de belangrijkste bijdragen op dat gebied even signaleren. Maar
vooraf een korte toelichting over het begrip in kwestie zelf.
Semiotiek of semiologie (uit het Grieks sèmeîon = teken) is de leer of wetenschap
der tekens; meer gepreciseerd betreft het een overkoepelende discipline die het wezen
en de soorten van tekens, de diverse tekensystemen (relaties tussen de tekens) en de
be-tekenisprocessen (wetten die de relaties beregelen) wil bestuderen. De vernieuwde
belangstelling voor deze nog uit te bouwen wetenschap - de pioniers zijn natuurlijk
de Griekse filosofen en, heel wat dichter bij ons, geleerden als Peirce, de Saussure
en Cassirer - is wellicht toe te schrijven aan het feit dat de mens van vandaag er meer
en meer bewust van raakt dat hij in grote mate geleefd wordt, ‘gemanipuleerd’ door
allerhande tekens en tekensystemen, en dat het meer dan tijd is de onderlinge
samenhang en be-tekenis ervan voor de maatschappij te gaan onderzoeken.
Dat de gewone omgangstaal als tekensysteem bij uitstek (elk ander systeem wordt
uiteindelijk toch steeds weer ver-taald, vandaar de veralgemening ‘tekentaal’) in dat
onderzoek op de eerste plaats komt, hoeft geen betoog. Toch is in de laatste tijd,
vooral dan in Frankrijk, de aandacht vooral uitgegaan naar zgn. analoge tekentalen
als de mythen, de mode, de godsdienst, de kunst, en dgl.; daarnaast ook, en dat
interesseert ons hier speciaal, naar de literatuur als een specifiek tekentaalsysteem.
In de huidige tijdschriftenliteratuur gaat laatstgenoemde belangstelling
hoofdzakelijk terug op een aantal vernieuwende semiotische studies uit de jaren
zestig. We vermelden in de eerste plaats het vierde nummer van ‘Communications’
(Ecole des Hautes Etudes, Paris, Seuil, 1964), getiteld Recherches Sémiologiques,
met een selectieve bibliografie over het onderwerp en bijdragen van Claude Brémond,
Tzvetan Todorov, Christian Metz en vooral Ro-
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land Barthes, wiens daarin opgenomen Eléments de Sémiologie het latere onderzoek
sterk heeft gestimuleerd (Ned. vertaling in R. Barthes, De Nulgraad van het schrijven,
gevolgd door een inleiding tot de semiologie, Meulenhoff, Amsterdam 1970).
Daarnaast heeft ook A.J. Greimas met zijn Sémantique structurale (Larousse, 1966)
in belangrijke mate bijgedragen tot het huidige semiotisch literatuuronderzoek.
Onlangs nog verscheen onder zijn redactie een bundel Essais de Sémiotique poétique
(Larousse, 1972), waaraan o.m. hebben meegewerkt Michel Arrivé, Jean-Louis
Houdebine, Teun A. van Dijk en Julia Kristeva. Een aantal semiotische opstellen
van deze laatste waren voordien reeds gebundeld in haar Sèmèiotikè. Recherches
pour une Sémanalyse (Seuil, 1969). Kristeva heeft daarnaast ook nog een verzameling
Essais de sémiotique (Mouton, 1971) uitgegeven, waarvan hoofdstuk V gewijd is
aan de tekentalen van literatuur, schilderkunst en film, met artikels van S. Chatman,
G. Genette, B. Uspenskij, J.L. Schefer en Chr. Metz. Te vermelden zijn verder nog
de ambitieuze bundel Sign-Language-Culture (Mouton, 1970), een studie van J.
Trabant: Zur Semiologie des literarischen Kunstwerks. Glossematik und
Literaturtheorie (München, Fink, 1970) en een publikatie uit de interessante reeks
‘Grundfragen der Literaturwissenschaft’ van het Bayerischer Schulbuch-Verlag te
München, t.w. Text, Bedeutung, Aesthetik, uitgegeven door Siegfried J. Schmidt.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat deze belangstelling, zoals uit de
bovenstaande bundels reeds blijkt, tot groepsvorming heeft geleid. In Tartu (Estland)
werden de laatste jaren een aantal congressen georganiseerd over de diverse
semiotische systemen (zgn. School van Tartu rond Jurij Lotman). Parijs wilde
natuurlijk niet onderdoen. In 1969 werd er onder voorzitterschap van E. Benveniste
‘le cercle de sémiotique de Paris’ opgericht, waarin al wie naam heeft op dat gebied
terug te vinden is: Greimas, Lévi-Strauss, Brémond, Genette, Kristeva, Metz, Schefer,
Todorov, enz. Vermelden we verder nog de overkoepelende ‘Internationale Associatie
voor Semiotische Studies’ rond het tijdschrift Semiotica en het onlangs (juli 1971)
in Urbino gehouden colloquium over literaire semiotiek.
Tegen de achtergrond van deze gegevens moet de hiernavolgende selectie van
artikels ‘uit de tijdschriften’ worden gezien. Men zal daarbij reeds gemerkt hebben
dat vooral de Editions du Seuil, Larousse en Mouton ‘het teken van het teken’ in hun
schild voeren.
De Editions du Seuil hebben wel het eerst - nomen est omen - de semiotische
drempel overschreden. In een vorige kroniek (Dietsche Warande & Belfort, juli-aug.
1971) zijn we reeds uitvoerig ingegaan op de eerste jaargangen van het aldaar
uitgegeven tijdschrift Poétique. Toch even eraan herinneren dat nummer 3 van 1970
als ‘document’ een Franse vertaling bracht van twee studies van Jan Mukarovsky,
bekend Praags estheticus en baanbreker van de structurele kunstsemiotiek in de jaren
dertig. Die periode moet op semiotisch gebied trouwens bijzonder belangrijk zijn
geweest. Poétique 8 (1971) publiceert opnieuw een document uit die tijd, deze keer
een bijdrage van de Russische formalist, etnoloog en folklorist Petr Bogatyrev over
Les signes du théâtre. Aansluitend wordt
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ook een artikel over toneeltaal van de bekende Poolse fenomenoloog Roman Ingarden
(cfr. ‘Das literarische Kunstwerk, 1931) afgedrukt. De afleveringen 7 en 9 bevatten
eveneens semiotische bijdragen. In Poétique 7 waagt Robert M. Browne een Typologie
des signes littéraires. Het opstel is toegespitst op een aantal kernbegrippen (nl. icoon,
index, symbool, beeld en diagram) uit het werk van de vader der semiologen altegader,
Charles Sanders Peirce; deze zouden, aldus S., de basis kunnen vormen van een
typologie van literaire teksten. Dit nummer 7 staat echter grotendeels in het ‘teken’
van de 70-jarige Roman Jakobson. Een bloemlezing van enkele van diens belangrijkste
opstellen wordt de franstalige lezer aangeboden door Todorov, terwijl Nicolas Ruwet
in het spoor van de meester een nieuwe poging doet tot linguïstische analyse van een
gedicht van Baudelaire. Deze laatste blijkt wel een bijzondere aantrekkingskracht
uit te oefenen op taalkundigen. Het vrij lijvige dossier van de vivisecties op ‘Les
Chats’ wordt in Poétique 9 (1972) onder de sprekende titel ‘Félices Feles’ op tafel
gelegd. In datzelfde nummer wijdt Michel Riffaterre, nog een bekende, tevens getuige
ten laste in die kattenzaak, even uit over een mededeling die hij gedaan had op het
colloquium in Urbino met betrekking tot de genreproblematiek. Hij belicht hierbij
de wisselwerking van de eigen combinatoriek van een literair werk met dat van het
genre en tracht dit toe te passen op descriptieve poëzie als onderdeel van didactische
literatuur. Vandaar de titel van zijn bijdrage: Système d'un genre descriptif. Tot zover
de bijdragen over semiotiek en literatuurstudie in Poétique.
brede, interdisciplinaire pad ingeslagen. Na Langue française (het decmbernummer
van 1969 is geheel gewijd aan de semantiek en bevat naast theorie en methodiek ook
een oriënterende literatuurlijst) en Langages (nr. 22, 1971 handelt over de narratieve
semiotiek van bijbelteksten) lezen we in de eerste aflevering van Littérature (februari
1971) de volgende beginselverklaring: ‘nous souhaitons nous situer en ce lieu
d'interdisciplinarité sans frontières stables, aux point où s'articulent la connaissance
de la littérature et les sciences humaines, en multipliant les confrontations entre les
études littéraires et les connaissances voisines, linguistique, sociologie, histoire,
psychanalyse, sémiologie...’ Datzelfde nummer is een verken- Ook Larousse is sinds
kort resoluut het ning van het grensgebied tussen literatuur, ideologie en maatschappij
met o.m. een artikel van Claude Duchet ‘Pour une socio-critique’ en een opstel van
Jacques Leenhardt over Lucien Goldmann. Aflevering 3 (oktober '71) staat onder
het motto ‘literatuur en psychoanalyse’; naast bijdragen van Jacques Lacan (zie voor
diens opvattingen over de taal van het onbewuste ook Semiotica III, 3), Serge Leclaire,
Jean-Louis Schefer, e.a. vindt de lezer hier ook een selectieve bibliografie over het
behandelde thema. Het laatste nummer dan van 1971, dat we hier wat uitvoeriger
willen toelichten, draagt de titel Sémantique de l'oeuvre littéraire, wat in een ten
geleide wordt omschreven als ‘le jeu spécifique de relations sémantiques qu'instituent
dans un tissu textuel ses associations lexicales, ses combinaisons syntaxiques, et
l'arrangement de ses unités transphrastiques’. Een hele opgave! In een eerste reeks
artikels wordt
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vooral de solidariteit aangetoond tussen verhaaltheorie en structurele semantiek (cfr.
het werk van Greimas). De aandacht gaat hier, via analyses van Proust, Diderot en
De Maupassant, naar de distributie van narratieve lijnstukken en naar de compositie
van semantische velden (men kan hiervoor trouwens ook te rade in het laatste nummer
van Littérature, gewijd aan romananalyse). Verder vinden we nog een drietal opstellen
over de relatie tussen lexicon, retoriek en ideologie, en een interessant kritisch
overzicht van het begrip connotatie(s). Boeiend is hierbij vooral de vergelijking
tussen connotatie en tekst, beide essentieel meervoudige begrippen, en het onderscheid
tussen wat we zouden kunnen noemen een ‘verticale’ connotatie (nl. met het algemene,
in de tekst niet zichtbare vocabularium) en anderzijds een ‘horitonzale’ cotonnatie
(nl. met het verdere of vroegere vocabularium van de tekst zelf). Overigens geldt dit
dubbele connotatiebegrip voor elke lectuur. Is lezen, en vooral literair lezen, niet een
activiteit die zich terzelfder tijd op die twee assen moet en normalerwijze ook zal
afspelen? Vermelden we in dit nummer ten slotte nog een kritische beschouwing van
Pierre Kuentz naar aanleiding van de Rhétorique générale (Larousse, 1970) van een
groep Luikse literatuurwetenschapsmensen, waarbij hij de titel relativeert door eraan
toe te voegen ‘ou rhétorique théorique’? Een vraag die wel eens meer gesteld wordt
in deze tijd van metatheoretische bekommernissen.
Bewegen de uitgeverijen Seuil en Larousse zich met hun jongste periodieken
duidelijk op interdisciplinair gebied, wat dan gezegd van Mouton? In de vorige
kroniek hebben we reeds gewezen op het tijdschrift Semiotica (1969), dat zich
uiteraard richt op het overkoepelend domein van de semiotiek. Ter aanvulling nog
volgende opstellen uit de jaargangen III (1971) en IV (1972), die een vernieuwde
interesse schijnen te tonen voor een vorm van ‘wechselseitige Erhellung der Künste’,
althans wat de structurele overeenkomsten en verschillen van de diverse kunsttalen
betreft.
In III, 4 heeft Janos Petöfi, van wie onlangs nog bij Athenäum in Frankfurt een
erudiete studie is verschenen over teksttheorie, een bijdrage gewijd aan The
comparative structural Analysis of different Types of Works of Art. IV, 2 brengt een
uitvoerig recensieartikel door Josette Rey-Debove over Nelson Goodmans Languages
of Art: an Approach to a Theory of Symbols. In dit verband kunnen ook een bespreking
worden vermeld in Poetica IV, 1 (jan. 1971) van de Poetik der Komposition van
Boris Uspenskij en een studie in het Italiaanse Lingua e Stile (V, 1970) gebaseerd
op diens Principles of structural Typology (Mouton, 1968). Het gaat hier om het
probleem van de typologische universalia: beantwoorden ze aan een werkelijkheid
of zijn ze louter van formaliserend-methodologische betekenis? Een vraagstelling
waarop niet zo maar een catechismusantwoord te geven is.
Naast deze opstellen met een algemeen kunst-semiotisch karakter publiceerde
Semiotica ook een aantal artikels over specifieke tekensystemen als beeldende kunsten,
film, circus, enz. Er zijn hier soms verrassende parallellen met de literatuur te
constateren. Wat de plastische kunsten betreft vermelden we
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bijv. een recensieartikel in Semiotica III, 1 naar aanleiding van de Eléments pour
une sémiologie picturale van Jean-Louis Schefer, een der bekendste
vertegenwoordigers van de huidige structurele kunstsemiotiek (cfr. ook zijn
‘Scènographie d'un tableau’); en in de eerste jaargang van Semiotica had M. Shapiro
reeds een opstel geschreven On some Problems in the Semantics of visual Art. Nadat
in diezelfde jaargang meteen gepleit werd voor The development of a Semiotic of
Film, komt de filmtaal ook ter sprake in een Entretien sur la sémiologie du cinéma
tussen R. Bellow en Chr. Metz (IV, 1). Deze laatste, reeds meermaals genoemd, mag
gerust dé filmsemioticus van het ogenblik worden genoemd. Denken we maar aan
zijn bijdragen Le cinéma: langue ou langage en Propositions méthodologiques pour
l'analyse du film in de bij de aanvang genoemde ‘Recherches sémiologiques’ en
‘Essais de sémiotique’; een aantal van zijn opstellen werd gebundeld in zijn Essais
sur la signification au cinéma (Klincksieck, 1968). Metz schreef ook de eerste bijdrage
in Communications 15 (Seuil, 1970), gewijd aan L'analyse des images. Daaraan
werkten o.m. ook mee Umberto Eco (Sémiologie des messages visuels), Louis Marin
en Jean-Louis Schefer. Zoals gebruikelijk in dergelijke speciale nummers, wordt de
lezer aan het eind nog een selectieve literatuurlijst bezorgd. Typerend is verder dat
de analyses zich geenszins beperken tot de zgn. ‘artes’: ook publicitaire slogans,
strips e.d. worden op hun tekenwaarde onderzocht. In die optiek kunnen we ook nog
een tweetal artikels signaleren uit Semiotica III die betrekking hebben op de tekentaal
van een marginale maar bijzonder fascinerende kunsttak als die van het circus.
Stond Semiotica uiteraard in het teken van het teken, Moutons jongste aanwinst
Poetics vertoont aanverwante symptomen. Geen wonder als we weten dat de
hoofdredacteur van dit ‘international Review for the Theory of Literature’ de
Amsterdamse literatuurwetenschapper Teun van Dijk is, van wie onlangs niet alleen
een boeiende inleiding verschenen is in de Moderne literatuurteorie (Van Gennep,
1971), maar ook een verzameling opstellen, gebundeld onder de significante titel
Taal, tekst, teken (Atheneum, 1971). Deze woordentitel geeft zeer goed het brede
onderzoeksdomein weer waarop Van Dijk zich beweegt, rond het kernbegrip tekst.
We kunnen hier bezwaarlijk uitweiden over dit laatste werk. Zeggen we alvast dat
het heel wat informatie en een aantal bijzonder suggestieve inzichten bevat. In het
kader van dit bibliografisch overzicht wil ik speciaal de hoofdstukken ‘Semiotiek en
Literatuur’, ‘Informatieteorie en literatuurteorie’ en ‘Teorie en praktijk van de
semantische analyse van literaire teksten’ vermelden (tevoren resp. verschenen in
Raster, Forum der Letteren en De Nieuwe Taalgids). Het eerste opstel geeft een
algemeen informatief overzicht van de semiotiek: begripsbepaling, historiek en
verhouding tot de kunst, meer speciaal tot de literatuur. Schrijver komt er tot de
slotsom dat de tekenleer of semiotiek, ondanks een aantal beperkingen, een belangrijke
rol kan spelen als overkoepelende metataal voor alle disciplines uit de
menswetenschappen die met ‘tekens’ te maken hebben (onderlinge vergelijking e.d.).
Ze kan bovendien een termino-
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logisch model verschaffen voor relatief zwak ontwikkelde disciplines als de
literatuurwetenschap en ten slotte een kader vormen waarin maatschappij- en
tekstkritiek kunnen worden geformuleerd. Het laatstgenoemde opstel gaat dieper in
op de rol van de semantiek in het themaonderzoek en bij de beschrijving van
metaforisch taalgebruik, dit in nauwe aansluiting aan het werk van Greimas. Terloops
kunnen in dit verband van toegepaste semanalyse van literaire teksten nog een paar
andere artikels worden gesignaleerd. In het reeds genoemde Sign-Language-Culture
kan men bijv. een studie lezen van M.R. Mayenowa over ‘Expressions guillemetées:
Contribution à l'étude de la sémantique du texte poétique’. Lingua e Stile brengt een
bijdrage van L. Iionescu ‘Sur l'analyse sémantique du texte poétique’ (V, 3, 1970)
en een ontleding van een verhaal van Malraux onder de titel Detection of
syntactico-semantic constants towards reading literary texts. Maar keren we terug
tot Poetics.
In een inleiding op het eerste nummer (1971) wijst Van Dijk op de specifieke
inbreng van het tijdschrift op het gebied van de literatuurstudie. Hij beklemtoont
hierbij dat, ondanks de niet te miskennen theoretiserende tendens in vrijwel alle
literatuurwetenschappelijke periodieken, Poetics zich ervan zal onderscheiden ‘by
being interested exclusively in theoretical and methodological work’. De bedoeling
zit voor, het onmisbare theoretische instrumentarium te leveren voor een
wetenschappelijke beschrijving en verklaring van teksten. De voorkeur zal uitgaan
naar studies die de recente ontwikkeling van een algemene teksttheorie vooruithelpen.
Naast deze belangstelling voor de formaliserende strekking in de literatuurwetenschap
zal echter ook de nodige aandacht worden besteed aan de historische en psycho-sociale
context die aan de basis ligt van de produktie en receptie van literaire teksten, evenals
aan de culturele, esthetische en ideologische functies van de literatuur in de
maatschappij. Voeg daarbij nog de gebruikelijke overzichtartikels en besprekingen
van recent onderzoek, en men zal grif toegeven dat hier met neofietenijver gepoogd
wordt ‘to be an international and collective attempt to establish the theoretical
foundations for the understanding of literature and texts in general.’ Voorwaar een
ambitieus programma. We wensen het tijdschrift alvast een goede start. En die zit
er wel in. Nummer 1 pakt uit met een overzicht van Tzvetan Todorov over ‘Meaning
in literature’, een onderzoek naar wat gebeurt met taalbetekenis wanneer ze in een
literaire tekst op de voorgrond wordt gebracht (Todorov is ook de auteur van de
artikels ‘sémiotique’, ‘signe’ en ‘texte’ in een zopas bij de Ed. du Seuil verschenen
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage). Van Siegfried J. Schmidt
(zie ook hierboven) wordt eveneens een bijdrage opgenomen over de relatie
tekst-betekenis, verder gespecifieerd als ‘Sprachphilosophische Prolegomena zu
einer Textsemantischen Literaturwissenschaft’.
Naast semantiek en teksttheorie komen natuurlijk ook retoriek en verhaalanalyse
aan bod. Paul Zumthor, van wie zojuist een meesterlijk Essay de poétique médiévale
is verschenen (Seuil, 1972), gaf de lezer van Poetics reeds een voorsmaakje met zijn
opstel Rhétorique médiévale et poétique, terwijl
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Maurice-Jean Lefebvre in nr. 2 de Rhétorique du récit aanpakt; niet te verwonderen
als wij weten dat hij, eveneens dit jaar, in de reeks Langages (Neuchâtel) een studie
publiceerde over Structure du discours, de la poésie et du récit. Ter perse is verder,
in diezelfde optiek, een speciaal nummer over ‘tekstgrammatica en verhaalstructuren’,
met medewerking van heel wat grote namen: o.m. Janos Petöfi, Götz Wienold en
Jens Ihwe. Nummer 4 zal een opstel bevatten van Roman Jakobson over ‘Mukarovsky
and the Semiotics of Literature and Art’. Gepland zijn verder nog speciale afleveringen
over ‘poëtiek en metriek’, ‘poëtiek en mathematica’, en ‘poëtiek en
wetenschapsfilosofie’. Voorwaar geen kleinigheid.
De op het eerste gezicht wat frivolere Lili (Athenäum) koestert al even grootse
plannen onder haar magazinetitel. De doopacte van dit nieuwe ‘Zeitschrift für
Literaturwissenschaft und Linguistik’ (uitgegeven bij Athenäum in Frankfurt), o.m.
door Helmut Kreuzer en Rul Gunzenhäuser van ‘Mathematik und Dichtung’) vertoont
trouwens heel wat gelijkenis met die van Poetics. Ook Lili wil vooral ons
methodologisch bewustzijn activeren en bruggen slaan, u raadt het al uit de ondertitel,
‘zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik, zwischen diesen beiden und der
Soziologie und der Psychologie, der Kulturtheorie und Ästhetik, mathematischen
und technischen Disziplinen’. Ook Lili zoekt het met thematische nummers te klaren.
Het eerste nummer, al direct een dubbelnummer, opent de weg met ‘Methodische
Perspektiven’. En weer dezelfde namen: Götz Wienold handelt over
‘Textverarbeitung. Überlegungen zur Kategorienbildung in einer strukturalen
Literaturgeschichte’; de informatietheoreticus Max Bense biedt ‘Systemtheoretische
Erweiterungen des Zeichenbegriffs’, Jens Ihwe levert ‘Ein Modell der
Literaturwissenschaft als Wissenschaft’ en Jakobson mocht natuurlijk niet ontbreken:
hij vereert Lili met een opstel over ‘Unterbewusste sprachliche Gestaltung in der
Dichtung’, waarin hij nagaat in hoeverre de fonetische en grammaticale textuur van
literaire werken bewust gepland wordt of op onbewuste grondslag stoelt. Treffend
is dat naast dergelijke streng theoretische en methodische studies ook de pragmatiek,
als derde dimensie van de tekenleer, aan bod komt, met nadruk op de gebruikswaarde
van de literatuur en de wederzijdse betrokkenheid van maatschappijkritiek en
literatuurbeschouwing. Schijnbaar tegengestelde bewegingen als formalisering en
vermaatschappelijking spelen hier, zoals in Poetics, het Franse Tel Quel en het Deense
Poetik (zie bijv. in jaargang II: Om Litteratur som socialt faenomen. Semiologiske
Noter) duidelijk op elkaar in. Of Lili zijn prestigieus programma waar zal kunnen
maken durven we te betwijfelen. De twee volgende nummers resp. over ‘Verssprache’
en ‘Statistik, Textanalyse, ästhetische Wertung’ lijken me niet zo overtuigend.
Tot slot van dit informatief overzicht ‘uit de tijdschriften’ toch nog een kleine
bedenking. De vernieuwde belangstelling voor de semiotiek is voor de literatuurstudie
alleszins een pluspunt te noemen. Thematisch onderzoek en structuuranalyse kunnen
er slechts wel bij varen. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat men terecht zou
komen in een betekenisloze teken-wereld. Wanneer men zich erg thuis gaat voelen
in

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

472
methodologisch weliswaar belangrijke, maar essentieel lege abstracties en rasters,
raakt men wel eens geneigd de volheid van het literaire werk - waar het in eerste en
laatste instantie toch om te doen is, of niet? - goeddeels voorbij te zien. Een literaire
tekenleer of tekstgrammatica heeft, zoals de semiotiek van andere kunsten, haar
limieten, en wel om de eenvoudige reden dat een taalkunstwerk niet enkel realisatie
maar terzelfder tijd ook contestatie van het regelsysteem impliceert, wil het niet
vervallen tot ‘holle’ retoriek. Ik zou zo durven zeggen: in literatuur (en kunst tout
court) bestaan geen uitzonderingen op de regel; de uitzondering is er de regel. In dit
‘teken’ zullen de meeste kunstenaars wel willen leven en sterven.
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Tijdschriftenrevue
Hagelslag
1ste jrg., nr. 6, nov.-dec. 1971.
Kleiner formaat en offsetdruk komen het blad zeer ten goede. Dat is geen verspilling,
want de inhoud mag voor een jongerentijdschrift uitstekend genoemd worden. Twee
zeer goede gedichten van J.M. Decorte en Wilfried Adams, naast chansonachtige,
melodieus gestructureerde Franse verzen van Laurent Deziel. Jan Uyttendaele
publiceert o.m. naar aanleiding van T.A. van Dijks ‘Moderne literatuurteorie’ een
controversieel bedoelde tekst over ‘Tekst en maatschappij’; ook binnen het gebied
van de literatuurtheorie ontleedt hij het essay van Rodenko, ‘De critikus als ingenieur’,
dat reeds vóór ca. 20 jaar de essentiële aspecten van de hedendaagse
literatuurbeschouwing programmatisch huldigde. Tjen Hammenecker schrijft over
de ‘Art Nouveau’ en Carlos Callaert reveleert enkele voorname structuurprincipes
van Piet van Akens ‘Klinkaart’. Verder een verhaal van Werner Spillemaeckers, en
rubrieken over recente poëziepublikaties, tijdschriften, pop-muziek en een
tentoonstellingsagenda.

Kentering
12de jrg., nr. 6, 1972.
Twee zeer verschillende dichters zijn blikvangers van deze aflevering: Hendrik de
Vries en Sybren Polet. Jan van der Vegt publiceert een gesprek met De Vries, over
formele en thematische aspecten van zijn poëzie, o.m. de archaïserende stijl, de rol
van droom en onderbewuste, de verwantschap met Spanje, en knoopt bij dat gesprek
aan in een beschouwing, die vooral het ‘magische aspect van zijn dichterschap’
onderzoekt. Enkele verzen van De Vries zelf completeren dit portret. In ‘Kijk, zegt
Mr. X, mijn woorden gaan op mensen lijken’ reveleert S. Polet zelf enkele belangrijke
aspecten van zijn werk, o.m. de motieven van dubbelganger en metamorfose. Verder
nog heel wat poëzie in dit nummer, nl. van Ben Wolken een zeer knappe cyclus
‘Monument voor een boom’, van Hans Andreus, Paul Snoek, Jozef Eyckmans, Tiele
Rümke, Dirk Kroon met drie mooie ‘sprookjes’, en Arnold de Vos. ‘Jantje zag eens
pruimen hangen’ is een cynische mini-eenakter van Peter van Gestel. Een nogal
steriele twist is die tussen Martien de Jong en Harry Scholten over ‘Flierefluiters
apostel’.

Restant
2de jrg., nr. 2, maart-april 1972.
‘(C)laus Stultitiae’ zet Luk de Vos als titel boven een bespreking van Claus'
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erotische gedichten ‘Dag jij’. Roland Voet bestudeert het tijdsaspect in de vroegste
‘Cantos’ van Ezra Pound en J.M. van Slembrouck introduceert in het blad de
linguïstische benadering van literaire teksten, door een recente analyse van J.
Uyttendaele in Hagelslag (over een gedicht van W. Adams) kritisch te bekijken tegen
de achtergrond van enkele principiële bedenkingen over de methode. Bij de dichters
valt vooral J.M. Decorte in positieve zin op.

Heibel
7de jrg., nr. 2.
Walter van den Broeck publiceert ‘Voorlopige memoires van een Heibelier’, waarin
hij humoristische informatie brengt over het ontstaan van Heibel, ook over perikelen
met en rond Jan Berghmans. Robin Hannelore bespreekt drie recente bundels van
Snoek (‘Gedrichten), Gaston van Camp (‘Gambiet’) en J. Marijnen (‘Integraal’), die
hij ‘poëtische zelfmoorden’ noemt. Willy Sneeuw publiceert een mini-interview met
R. Brulez, n.a.v. diens recente verhalenbundel ‘Proefneming der eenzaamheid’. De
lectuurnotities van Dries Janssen zijn over het algemeen weer kostelijk en alleszins
een ongecomplexeerde verpozing, vóór het scheldproza van Vancampenhout tegen
Depreeuw en Alstein van Witte Bladen. Al moet ik daar wel aan toevoegen dat hij,
wat de kern van de zaak betreft, m.i. gelijk heeft. En dan is er natuurlijk nog de
rubriek ‘De vloer aanvegen’, waarin de klassieke Heibelslachtoffers het moeten
ontgelden, o.m. het ministerie van Cultuur, de BRT, de kritiek enz... Tekenend voor
de welwillende sfeer van deze stukjes is een prachtzin als deze: ‘En hoe lang gaat
het publiek (of een gedeelte ervan) zich laten verlokken door een klungelige
supporterscritiek van onbetrouwbare, incompetente, moreel of materieel omgekochte
en onderontwikkelde, vooral Nederlandse of de Nederlanders naäpende
pseudo-critiek?’ Vermoedelijk heeft deze rubriek voor de auteurs ervan een sterk
cathartische werking.

Nieuwe stemmen
28ste jrg., nr. 4, febr.-maart 1972.
Jan Veulemans belicht met bijzonder veel sympathie de figuur en het werk van
Godfried Bomans. Zoals gewoonlijk in deze aflevering heel wat poëzie, alles min
of meer in het neo-experimentele genre. Zwak vind ik verzen van Marc van
Halsendaele, Julien Librecht en Albert de Longie. Zeer bekwaam, maar soms te
artificieel van beeldgebruik, schrijft Gwij Mandelinck. Wel wat onnodig opgefokt
maar toch goed is het werk van Rob Goswin. Dirk Christiaens schrijft zoals veelal
prachtige, klankrijke en boeiende, maar zeer hermetische gedichten. Twee
prozaverhalen, resp. van Roel Houwink en Aimé Bernard, blijven ver onder de maat.

Witte bladen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

2de jrg., nr. 11-12, april 1972.
Poëzie van Renaat Dirks en Rob Goswin. ‘Kanttekeningen’ van Alstein gaan deze
keer over de polemiek Speliers-Deflo, neorealisme, het nieuwe jongerentijdschrift
‘Koebel’ en een poëziebun-
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del van H. Verleyen. Alstein toont zich deze keer van zijn beste, meest evenwichtige
en geïnspireerde zijde. Zijn stokpaardje berijdt hij nog in een artikel, ‘Elitair’, over
de problematiek van schrijven voor de massa of voor de elite. Zijn visie op de kwestie
is m.i. vrij juist, maar zijn argumentatie nogal oppervlakkig. Een lang artikel van
Dirk Depreeuw handelt over het moderne theater, zijn evolutie, verschijningsvorm,
functie e.d. Interessant.

Nieuw Vlaams tijdschrift
25ste jrg., nr. 4, april 1972.
Van Daniel Robberechts een zeer knap, met ongewoon vakmanschap geschreven
maar ten slotte toch tamelijk artificieel fragment: ‘Praag schrijven’. Ander proza,
van Alijd Brink en Jo Verbrugghen, overtuigt niet. Dat is daarentegen wel het geval
met de 2de aflevering van de caleidoscopische en paradoxale ‘Fragmenten en
tekstverklaringen uit een toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel’,
door Henri Floris Jespers. Gedichten van Wim Meewis en Marcel van Maele kunnen
mij minder bekoren dan die van Marcel Coole en Dirk Desmadryl, al zijn ook daar
geen poëtische uitschieters tussen. Herman Sabbe klaagt over de muziekkritiek, die
te conformistisch en traditioneel oordeelt en daardoor elke ontvoogdende functie
verliest. In de rubriek ‘Reflex’ worden kleinere, meestal kritische of essayistische
bijdragen bijeengebracht, o.m. een lezenswaardig, zeer persoonlijk standpunt van
J.J. Wesselo i.v.m. literatuur en maatschappelijk engagement. Verder o.m. een
filmrecensie van Georges Adé, kerkelijke mijmeringen van Walschap en een stukje
over ‘Optische effecten in “De madonna van Nedermunster”’ van Lampo, door Henk
Buurman.

Tirade
16de jrg., nr. 175, maart 1972.
Een boeiend nummer. Vooreerst door een essay van Herman Verhaar over W.F.
Hermans. In een confrontatie van ‘Herinneringen van een engelbewaarder’, met
kritische en programmatische uitspraken van Hermans over het schrijverschap, brengt
hij een tegelijk ernstig verantwoord en zeer ironiserend portret van het
schrijversfenomeen dat Hermans is. Een brief van F. Schamhardt, die in de ‘Brieven
van een zeeman’ ontbrak, wordt gevolgd door een uitstekend romanfragment van
Judicus Verstegen. Ook proza van L.H. Wiener staat op meer dan behoorlijk peil.
J.H.W. Veenstra geeft zijn mening ten beste over de ophefmakende vrijlating van
‘de drie van Breda’. Ten slotte een bizar, op twee meesterlijk gecombineerde plans
spelend verhaal van de Rus Wasili Aksjonow.

Ons erfdeel
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15de jrg., nr. 2, maart-april 1972.
Relatief weinig literair georiënteerde bijdragen in deze aflevering. Frank Onnen
onderzoekt de ‘stand van Nederlands literaire zaken in Frankrijk’ n.a.v. de
tentoonstelling in het Nederlands Instituut. Hij besteedt vooral aandacht aan
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de reeks van ‘Editions Universitaires’ en de kritische reacties daarop in de Franse
pers. Jan d'Haese bespreekt het kunstboek ‘Van Ensor tot Permeke’ en heeft daarbij
vooral kritiek voor de soms belabberde teksten van de literatoren die geroepen werden
schilders te presenteren. Uitgebreid en interessant is een overzicht van de evolutie
van het Nederlandse beeldverhaal door J. Storm van Leeuwen. Maar het belangrijkste
vindt men in de literaire kroniek met bijdragen over de dichteres Maria de Groot,
over Hella Haase, Van Eeden en vooral in het artikel van Marcel Janssens ‘101 jaar
Streuvels’, waarin hij de publikaties n.a.v. het herdenkingsjaar bespreekt op de
achtergrond van een gefundeerde en evenwichtige visie op het omstreden fenomeen
Streuvels.

Raster
6de jrg., nr. 1, lente 1972.
Weer een kanjer van niet minder dan 126 blz., meestal zware en gesofisticeerde
lectuur. Er is creatief proza van Daniël Robberechts (een fragment uit ‘Praag
schrijven’, cfr. ook NVT), Lidy van Marissing, Joyce & Co (cfr. ook 5de jrg. nr. 4).
Zeer goede maar zeer moeilijke poëzie schrijft H.C. ten Berge. Ook van diens Engelse
zielsverwant, Gary Snyder, werden gedichten opgenomen, gevolgd door een
theoretische bezinning, zeer eclectisch-filosofisch gegarneerd, over ‘the real ground,
the real world of poetry’. Daarnaast een vertaalde ‘Canto’ van Ezra Pound en
fascinerend poëtisch proza van de Japanse dichter Shuji Terayama. Poëzie van Jan
G. Elburg en Arie van den Berg ontgoochelt. Dat is ook het geval voor een op nogal
goedkope effecten berekend ‘toneel’-fragment door S. Polet. Ten slotte een
introducerende bespreking van het nieuwe literairtheoretisch tijdschrift ‘Poetics’
(o.l.v. T. van Dijk) door Pieter de Meijer en een opstel ‘Over materiaal en functie in
muziek’, door J. van der Veen.

Maatstaf
19de jrg., nr. 12, april 1972.
‘Een voet die niet kan lopen’ is de tekst van de openbare les van Dr. J.-P. Guépin,
bij de aanvaarding van het ambt van lector in de vergelijkende literatuurwetenschap
aan de Leidse universiteit. Hij handelt over aard en functie van de metafoor, o.m.
over de controversiële kwestie van de rol van de ‘auteursintentie’ bij de interpretatie
van metaforen. Twee matige kortverhalen zijn van J.M.A. Biesheuvel. D.W. Fokkema
besluit zijn opstellenreeks over engagement in de Chinese literatuur van de jaren
dertig en Boudewijn van Houten had een gesprek met Marie Dormoy, literaire
erfgename van Léautaud en publiciste over die auteur. Ten slotte een interessante
analyse door Jacques Kruithof, van ‘Zelfportret, 1954’ van Leo Vroman.

Restant
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2de jrg., nr. 3, mei-juni 1972.
Hedwig Speliers springt Hermanowski naar de keel naar aanleiding van diens
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bloemlezing ‘Gedichte aus Flandern’. Goede poëzie in dit nummer komt van Luuk
Gruwez, Herwig Verleyen en Eriek Verpale. Luk de Vos analyseert de onlangs uit
het Deens vertaalde roman ‘Dokter Glas’ (1905) van Hjalmar Söderberg. Jan
Uyttendaele brengt een uitvoerige en nogal specialistische bespreking van Van Dijks
‘Taal Tekst Teken’. Verder een aantal poëzierecensies, waaronder vooral de
besprekingen door André Lefevre van Hugo Claus' ‘Heer Everzwijn’ en ‘Van horen
zeggen’, opvallen.

De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 5, mei 1972.
Fragmenten uit het vroegste experimentele proza van Lucebert en Schierbeek, onder
de titel ‘Chambre-antichambre’, worden gepubliceerd en ingeleid door Cornets de
Groot. Tegelijkertijd publiceert Schierbeek ook een reeks nieuwe gedichten, waarin
linguïstische transformatietechnieken à la Insingel de vroegere beeldenwoekering
grotendeels vervangen. Bert Brouwers geeft een overzicht van ‘De
genetisch-strukturalistische literatuursociologie van Lucien Goldmann’, en Jef Barthels
verhaalt in nogal stroef proza over een misverstane ontmoeting met zichzelf. Poëzie
van R. Jooris moet het weer vooral hebben van het procédé waarin werkelijkheid en
taalverbeelding uitdrukkelijk tegenover elkaar uitgespeeld worden. Een goed gedicht
van Frank de Crits en twee markante, hallucinante gedichten van Steven Membrecht.
Bert Verhoye ten slotte gaat na aan welke eisen een goed theaterdirecteur zou moeten
voldoen.

Soma
3de jrg., nr. 23, mei 1972.
T. Graftdijk had een vraaggesprek met Heere Heeresma, een alleszins origineel en
stilistisch zeer bedreven auteur, n.a.v. de boekpublikatie van de eerder als feuilleton
in Soma verschenen roman ‘Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp’. Na De Vlaamse
Gids nu ook hier fragmenten uit het vroege proza van Lucebert. Cornets de Groot
zoekt verbanden tussen dat proza en Luceberts poëtica in ‘Domesday book (II)’. ‘De
kaneelwinkels’ is een kafkaïaans verhaal van de Poolse schrijver Bruno Schulz (1893
1942). G.K. van het Reve zet zijn proza uit ‘De taal der liefde’ voort onder de titel
‘Het Volle Leven’: verfijnd, sentimenteel, brutaal, geposeerd en ontroerend. ‘Sint
Franciscus en de Wolf van Gubbio’ is een ‘opera’ van de Pools-Engelse schrijver
Stefan Themerson, waaruit de gesproken ouverture wordt gepubliceerd. Een artikel
van Bouke B. Jagt over Anna Bijns, leven, liefde en werk, is, naar men mij influistert,
uiterst onbetrouwbaar.

Raam
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nr. 83, mei 1972.
‘.30’ is de titel van een van de beste verhalen die Frans Depeuter tot nog toe liet
verschijnen. In een reeks flashbacks, op quasi-filmische wijze aaneengeschakeld
door fragmenten uit het heden, wordt een fragmentarisch-synthetisch beeld gegeven
van een mensenleven dat tegen de achtergrond van het oorlogsgebeuren onbetekenend
is. Merkwaardig is de tekst van een preek door
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J. van Kilsdonk, uitgesproken in de ‘Studentenekklesia te Amsterdam’, over het
godsbeeld van G.K. van het Reve. Verder niet zoveel bijzonders in dit nummer.
Enkele goede gedichten van P.A. van Gennip, een vers van Gabriël Smit, een in
memoriam voor de schilder Aad de Haas en enkele boekbesprekingen.

Kreatief
6de jrg., nr. 1, april 1972.
Dit is een zeer goed nummer, niet alleen voor wie met hart en ziel het nieuwrealisme
zou zijn toegedaan. Eerst en vooral enkele knappe, verhelderende kritieken. Lionel
Deflo bespreekt Snoeks ‘Gedrichten’ onder de titel ‘Met Edgar Allan Snoek in
Dracula's Alternatieve Drugstore’. Uiteraard juicht hij vooral ‘de grotere
realiteitsinbreng en dito kommunikabiliteit’ toe als winstpunten, maar de voornaamste
verdienste van deze recensie ligt in de klemtoon die gelegd wordt op de eigen
taalvirtuositeit die Snoek van de parlando-poëzie brengt. Lieve Scheer analyseert
een zeer mooi gedicht van Herman de Coninck en Guy van Hoof bespreekt de
assemblage en puzzeltechniek (met de daarachterliggende visie op de werkelijkheid)
in de gedichten van Bernlef en Schippers. Een andere, zeer genuanceerde stellingname,
ditmaal van buitenaf, is die van Frans Depeuter in een bespreking van de bundel
‘Met God op de schommel’ (gedichten van Daniël van Ryssel / zeefdrukken van
Joseph Williaert): ‘De charme van kitsch’. Patricia Lasoen bespreekt dan nog enkele
recente dichtbundels. Ten slotte noemt Eric de Beck Jef Geeraerts een typische
vertegenwoordiger van een ‘nieuwe romantiek’, vooral n.a.v. de ‘Tien brieven rondom
liefde en dood’. Hij brengt enkele interessante uitgangspunten voor verder onderzoek
naar voren. Dan zijn er nog de gedichten zelf, van Martien J.G. de Jong, Stefaan van
den Bremt, Hedwig Verlinde, Patricia Lasoen, Roland Jooris, Solange Abbiati, Hubert
de Vogelaere en Freek Dumarais, alle met verschillende en met wisselend succes
uitgevoerde combinaties van ingrediënten als humor, maatschappijkritiek,
verwondering, werkelijkheidsliefde, enz.

Tirade
16de jrg., nr. 176, april 1972.
Een lang en discutabel opstel van S. Tas over ‘Historie, revolutie en rel-cultuur’
wordt gevolgd door een verhaal van de Rus Sjoeksjin, vertaald door Charles B.
Timmer en op te nemen in de bundel ‘Tien verhalen uit Sowjetrusland 1960-1967’.
W. Roosenschoon onderneemt een vergelijking tussen twee dichtbundels van Chris
J. van Geel, nl. ‘Uit de hoge boom geschreven’ (1967) en ‘Het Zinrijk’ (1971). Enkele
recente publikaties over G. Orwell worden verzameld en besproken door Th.J.
Hooning, en W.A.M. de Moor vervolgt zijn onderzoek naar collaboratie van J. van
Oudshoorn tijdens de jongste oorlog: ‘J. van Oudshoorn als broodschrijver’.
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Koebel
1ste jrg., nr. 3, maart 1972.
Dit ‘literair tijdschrift’ staat onder re-
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dactie van Jan Braet, Roel van Londersele, André Vansteenbrugge en Eriek Verpale.
Een jaargang van zes nummers kost 120 fr. (prk. 545237 van Mevr. G. Timmermans
te Ninove). Redactieadres: Oude Houtlei 27, 9000 Gent. Veel proza en poëzie vol
eenzaamheid, levensmoeheid en wat dies meer zij aan puberteitse gevoelens. En dat
meestal in een beeldenjargon dat een complete afwezigheid van zelfkritiek
veronderstelt. Soberder en met meer gevoel voor structuur zijn de gedichten van
Guido Sels en Piet de Moor. Eriek Verpale wijdt een grondige bespreking aan ‘Moulin
Rouge’ van L.M. van den Brande en R. van Londersele bespreekt de roman ‘Het
gelaat’ van Claude van de Berge, waarbij een kort vraaggesprek met de auteur aansluit.

Varia
- Venus 14 brengt ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan een
jubileumnummer(tje), met werk van de voornaamste medewerkers, nl. Gerd de
Ley, Willy Sneeuw, Jozef Verhaeren, Carlos Callaert en André Philippaerts.
- In Spektator (1ste jrg., nr. 6, april 1972) een grondige vergelijking van Vestdijks
‘Meneer Visser's Hellevaart’ met het zgn. voorbeeld daarvan: ‘Ulysses’ van
Joyce. De vergelijking betreft verteltechniek, compositie en inhoud.
- Spiegel der Letteren (14de jrg., nr. 1, 1972) brengt twee interessante artikels
over moderne poëzie. Martha H. Eliassen-De Kat gaat na in hoeverre en via
welke verwerkingen het klassieke Amor-Psychemotief meespeelt in Gorters
‘Mei’. ‘Het elysisch verlangen bij A. Roland Holst’ is een thematische studie
door Jules Goffard.
- Als nr. 12 van Schrift (april 1972), uitgegeven door Daniël Robberechts, een
goed gedocumenteerde en doordachte tekst (37 gestencilde blz.) over de toekomst
van het literaire boek, voornamelijk aan de hand van een kritische analyse van
de rol van het uitgeversbedrijf.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 117e jaargang
nummer 7 september 1972
Hubert van Herreweghen / Gedicht
Met Pasen leef ik en met Sinksen,
vrede of geweld maar geen verdrag,
ik leef met Pasen en met Sinksen
als een soldaat onder de vlag,
en lam op één wei met twee hingsten,
een dove boer onder de dag.
Mijn dromen, dageraad verminkt ze,
mijn oor vertroebelt wat ik zag,
maar 'k leef met Pasen en met Sinksen.
Mijn rechter weet niet van mijn slinkse,
ze omwandelen elkaar als sfinksen
en zij slaan elk hun eigen slag.
Zie mij dan zoeken naar 't beginsel,
oud mild geduld zonder beklag,
lief die met glazen komt en schinkt ze,
't uitgegist goud met dun bezinksel,
ik hef ze naar uw oog en drink ze.
De wereld vindt dat ik niet mag
leven met Pasen en met Sinksen.
't Een is een blijde donderslag,
't ander een onverstaanbre lach,
maar 'k leef met Pasen en met Sinksen
gelijk een dier onder de dag.

28.V.72
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Marnix Gijsen / Waar, waar is Deborah?
Doorgaans heb ik geen plankenkoorts. Die avond wel want ik wist helemaal niets af
van het gehoor dat me te wachten stond en ik vreesde over het hoofd der aanwezigen
te spreken ofwel - wat nog erger zou geweest zijn - beneden hun geestelijk peil te
blijven. Ik had lusteloos door de stad, waar ik geen levende ziel kende, geslenterd,
ik had een paar aspirines geslikt om tot rust te komen en een uur vóór ik moest het
woord nemen bevond ik mij vóór het lokaal waar ik moest optreden. Het zag er
somber en deprimerend uit. Hoe was het mogelijk, dacht ik, dat straks een aantal
mensen zich van hun televisieapparaat zouden losrukken om naar een vreemdeling,
met een accent, te komen luisteren in deze massieve graftombe die Academy of
Social Sciences van St. Louis heette? Ik voelde dat het voor me tijd werd mijn
levensgeesten artificieel op te wekken.
Ik was, blijkbaar, in een volksbuurt beland, in een straat vol populaire kroegen.
Ik zocht naar een rustig lokaal. Het duurde een hele tijd vóór ik een geschikte tent
vond want overal daverden de juke-boxen hysterisch en aan de tapkast van sommige
gelegenheden stonden de klanten, twee, drie diep, opgewonden te gebaren en te
lallen. In een zijstraat zag ik eindelijk een oase, de Schwarzwald Bar, die rustig
scheen, donker en haast leeg. Aan de tien meter lange bar zaten slechts twee klanten.
Uiterst links zat een vrouw, vooraan in de vijftig, uiterst rechts een oude man die
zijn drankje met twee handen vasthield en die zijn dorre lippen vooruitstak en hoorbaar
slurpte aan zijn kelk. Uit een gevoel voor symmetrie nam ik in het midden plaats en
ook om een gesprek met de beide klanten te vermijden want er is niets zo vervelend
als een plakkerige dronkaard. Daarvan had ik overal in het land ervaring opgedaan.
De vrouw en de man waren gehaaide drinkers, dat merkte mijn geoefend oog dadelijk.
De vrouw was een wijf, geen dame ook al droeg ze een wonderbare constructie op
het hoofd, een hoed met bloemen en vogeltjes die in Ierland stellig op een zekere
sociale rang zou gewezen hebben maar die hier grotesk leek. Ze was waarschijnlijk
aan haar zoveelste Irish coffee. Dronken was ze niet maar ze had stellig de euforie
bereikt die haar elke avond zelfverzekerd maakte. Met mijn rechter buurman was
het erger gesteld, die was een heel
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aantal stadia verder gevorderd. Hij was gewoon een skelet dat geen vast voedsel
meer verdragen kon en goed op weg was naar het delirium tremens. Wanneer hij van
zijn drankje spilde, vloekte hij in het Duits. Moest ik meelij hebben met die twee
sukkels? Zelfs de grootste geesten gaan in dit land aan de drank ten onder,
Hemingway, Faulkner en zoveel anderen. In de achtergrond van het café zat een
koppeltje teenagers gewonnen verloren te smoezen. Ze waren geheel in mekaar
verloren en versmolten. In het roze licht van het achterlokaal waar een juke-box
stond, vormden ze slechts één gestalte. Troostend zicht, the whole world loves a
lover.
Achter de tapkast stond een model van een Beierse bierbuik. Ik vroeg hem een
glas witte wijn. Hij herkende me dadelijk als een lid van het ‘Herrenvolk’. Die drinken
in dit land geen gevaarlijke mengsels, geen cocktails, die wensen een edel vocht dat
van de Heimat komt en waarvan ze liters kunnen zwelgen. Overtuigd dat hij met een
nostalgiek landgenoot te doen had, begon hij de lof van een of ander Moselblümchen
te zingen, wachtend op mijn instemming. Ik knikte en toen hij de wijn inschonk, zei
ik hardnekkig: ‘Nicht verstehen, nicht Deutsch’. Dat ontstemde hem zichtbaar en hij
haalde misprijzend de schouders op. Hij had gelijk, wat had ik in de Schwarzwald
Bar verloren? Maar in welke Amerikaanse kroeg zou ik een drinkbaar glas wijn
gevonden hebben. Altijd maar compromissen.
Toen nam het Ierse wijf het woord. Ze projecteerde haar woorden lijk voetzoekers
in de zaal en wilde nu pure whisky. De oude man hief ook zwijgend zijn lege kelk
op. De Beier bediende de vrouw eerst, schoot dan naar rechts om de man te helpen
en bleef ten slotte vragend voor mij staan, ontgoocheld omdat mijn glas nog half vol
was. Ik keek ostentatief naar het jonge paartje. Het meisje verwijderde zacht de klauw
van de jongen van haar borst. In een Duitse kroeg voelde ze zich veilig. Ik hoorde
haar duidelijk tegen de jongen fluisteren: ‘I left my bloomers home.’ Ze had haar
broekje thuis gelaten. De teenager veerde recht, liep naar de juke-box en stak er
munten in want zoiets moest gevierd worden. Zijn bluejeans plakten aan zijn lichaam
en tekenden zijn geslacht duidelijk af. Ik ben geen zedenmeester en ik weet dat er
talloze geilaards en dronkaards zijn in de wereld. De eerste geloven nog in de
mogelijkheid van het geluk, de tweeden hebben het opgegeven, die beroemde ‘pursuit
of happiness’, die jacht op het geluk door de Grondwet gegarandeerd. Het muziektuig,
een kleurig monumentaal monster deed de hele kroeg daveren van stampend geluid,
recht uit Afrika. De negers mogen er trots op gaan, dacht ik, ze hebben Mozart en
Haydn en Gluck door dit bestiaal lawaai verdrongen. Het rosharig meisje lag nu
helemaal aan de jongen geplakt. De tweede
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plaat bracht een lijmerige zanger aan het woord. De Ierse begon toen hoog te gillen
om zich voor de Beier, die blijkbaar haar confident was, verstaanbaar te maken. De
ouwe man die de eerste plaat als een mokerslag op zijn verward hoofd had ervaren,
lag nu verslagen met zijn scherpe kin op de tapkast. De Ierse had een stem lijk een
gescheurde trompet en deelde aan de Beier in détail mee wat ze dien avond gegeten
had. Elke dis kreeg een soort adelbrief, want ze had niet gewoon soep gegeten. ‘I
had my soup’, zei ze, en het was duidelijk te horen dat het voor die soep een eer
geweest was door haar verorberd te worden. Ten onze gerieve voegde ze erbij dat
het dikke erwtensoep geweest was. Daarna had ze varkenscoteletten gegeten met
snijbonen en een Idaho-potato. Het waren natuurlijk geen gewone coteletten, het
waren hare coteletten, hare snijbonen, haar Idaho-aardappel. Ten slotte had ze nog
Nesselrode-taart gehad en haar koffie. De Beier zei bedachtzaam: ‘Een goed maal’.
‘Hilda O'Connor laat zich niets te kort komen’, zei het wijf uiterst zelfvoldaan. De
oude man rechts was zachtjes van zijn kruk aan 't glijden. Ik vroeg me af of ik hem
zou helpen maar niemand is vlugger beledigd dan een dronkaard en ik liet hem
begaan. Hij steunde met de handen op de barstoel en zakte toen zachtjes op de grond.
De Beier boog zich over de tapkast en vroeg of de man comfortabel was. ‘Even
uitblazen’, zei de dronkaard en schreef met zijn wijsvinger in het wit zand op de
vloer. Hetgeen ik van den beginne gevreesd had, gebeurde toen, want ik werd in het
gezelschap betrokken. De Ierse schoof naar me toe, bekeek mijn glas en vroeg wat
ik dronk. Wijn, zei ik. Waarom geen lindethee? riep ze misprijzend. ‘Wel, ieder zijn
meug’, concludeerde ze. ‘Waarmee kom je aan de kost?’ vroeg ze. ‘Met te praten’,
zei ik. ‘U moet een van die droge komieken zijn’, zei ze, ‘heb ik je nooit op t.v.
gezien?’ Nee, ik ben niet erg bekend en dan nog maar alleen in New York.’ Toen
stokte het gesprek.
Bonum vinum laetificat cor hominum, de goede wijn verheugt het hart des mensen,
staat thuis bij me op een aardige oude kruik. Dat is stellig niet het geval met me: wijn
doet me nadenken en dat loopt altijd slecht af. Ik zit hier nu slechts twintig minuten
in dit verdomd lokaal en ik haat die protserige Beier al, ik verafschuw dat wijf en ik
heb meelij met de D.T.-kandidaat die lijk een baby in zijn ren met het wit zand speelt
op de vloer. De jonge snuiter misprijs ik en het meisje zonder broek hindert me, maar
ben ik gelast op haar deugd te waken? Ik verspil mijn aandacht en mijn sentiment mijn sentimentaliteit liever - aan vijf wezens die ik nog maar enkele minuten ken en
die ik nooit hoop weer te zien. Ik loop weer zonder opperhuid rond in plaats van de
nota's voor mijn geleerde uiteenzetting nog eens na te kijken. Ik was vol zelfverwijt
en riep de Beier.
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Ik gaf hem een biljet van 20 dollar, wat indruk op hem maakte. Hij stond aan de
kassa te foeteren, toen de telefoon belde. ‘Jawohl, Schwarzwald Bar, hier’, riep hij
met de forse stem van een Feldwebel. Hij moet in Dachau ‘gewerkt’ hebben, dacht
ik. Een van die beulen die uren aan een stuk konden bevelen: ‘Mützen auf, Mützen
ab’, totdat hun slachtoffers er dood bij neervielen. De man aan het andere eind van
de draad schreeuwde luid zodat de Beier het apparaat ver van zich af hield en we het
gesprek konden volgen. De dronkaard was terug op zijn kruk geklauterd, het jonge
paar keerde zich naar de tapkast. Het is toen dat in al deze onbelangrijke vulgariteit
het drama is losgebroken. ‘Is mijn dochter daar?’ riep een dronken stem uit de verte.
De Beier keek rond. Hilda O'Connor kon best een grootmoeder zijn. Alleen het meisje
kwam in aanmerking. ‘Hoe heet ze?’ vroeg de Beier. ‘Deborah, mijn meisje Deborah’,
zei de stem klagend. De Beier riep naar het kind zonder broekje. ‘Ik heet Hildegarde’,
zei ze. ‘Hoe ziet ze eruit?’ vroeg de Beier, ‘hoe oud is ze?’ ‘Vijfendertig, ze is ros,
ze is Schots en heeft sproeten en ze draagt een bril. Ze is groot van gestalte.’ De
Beier herhaalde voor ons de persoonsbeschrijving van de verloren Deborah. Dat
verwekte een algemene hilariteit. Het Ierse wijf gnuifde. ‘Een dochter van 35 jaar,
die kun je niet thuishouden’, riep ze in de hoorn die de Beier haar toestak. De twee
teenagers zongen een liedje waarvan ze de naam van de heldin door die van Deborah
vervingen. Langzaam begonnen ze te dansen. De Beier praatte verder met de vader
die aldoor maar om zijn Deborah riep, en gaf hem de raad de herbergen in de buurt
op te bellen, The White Peacock, The Jolly Jokers, Im weissen Rössl, enz. Misschien
zit je lieve Deborah daar. De dansers brulden af en toe in het apparaat: ‘Waar, waar
is Deborah?’ Zelfs de D.T.-man nam deel in de boosaardige pret, het bespotten van
een wanhopige en dronken vader. Toen ik haastig het lokaal verliet, deed de ijzige
buitenlucht mij goed. Ik kon al die vieze wezens van me afschudden en stipt op tijd
verscheen ik op het podium om de leden van de Academy of Social Sciences van St.
Louis in te wijden in de geheimen van de Gemeenschappelijke Markt, the Common
Market. U kunt het verslag van mijn uiteenzetting erop nalezen in de St. Louis Courier
van 20 november 1962. Het was een goed onderlegd betoog, glashelder en
overtuigend, en de spreker, een ‘distinguished economist from abroad’ - wat kan een
economist anders zijn dan gedistingeerd? - had het goed gedaan. Niemand heeft
echter gemerkt dat hij, na elke paragraaf bij zichzelf mompelde: ‘Where, where is
Deborah...’ en indien het sommige toeschouwers is opgevallen dat hij bij het slot
van zijn rede méér ontroerd scheen dan zijn vrij dor onderwerp er aanleiding toe gaf,
dan heeft men dat toegeschreven aan zijn jeugdig idealisme. Wat
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de heren van het Comité wel wat verbaasde was dat hij abrupt afscheid van hen nam
en wegliep met een van de aanwezige dames die hem haarfijn ondervroeg over het
19de-eeuwse Zollverein. Maar kom, alle Europeanen zijn nu eenmaal vrouwengekken.
De waarheid is dat Miss Marsen mij niet liet ontsnappen en mij voorstelde in mijn
hotel een kop koffie te gaan drinken. Toen we samen in de gezellige taveerne zaten,
was ik opgelucht. Ik had het er fatsoenlijk afgebracht. ‘Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan’, zei ik tot de jonge vrouw. ‘Laat de Moor toch maar wat blijven’,
antwoordde ze, want Duits is in St. Louis de tweede taal, zoniet de eerste.
Toen we over de Common Market en het Zollverein uitgepraat waren, begon ik
haar nader te bekijken. Ze had haar mantel afgelegd en droeg een blouse zonder
mouwen, roze. ‘Vandaag gekocht’, zei ze. ‘In Duitsland heet dat: letzter Versuch.’
Ik protesteerde en zei iets wat een compliment moest zijn. Toen viel het me op dat
haar armen vol sproeten stonden, dat haar haar ros was en dat ze een zware bril koket
had afgenomen.
‘Mag ik je voornaam raden?’ vroeg ik. Ze knikte verwonderd.
‘Volgens mijn intuïtie, moet je Deborah heten’, zei ik.
‘Je bent geen economist’, zei ze stomverbaasd, ‘je bent een tovenaar of een
hypnotiseur of zoiets.’
Toen vertelde ik haar mijn wedervaren in de Schwarzwald Bar en hoe haar vader
aldoor riep ‘Waar, waar is Deborah’.
‘Mag ik een whisky hebben?’ vroeg ze door haar tranen heen.
‘Een dubbele’, zei ik en bestelde er twee.
‘Vader is een dronken loeder’, zo ving haar ellendig levensverhaal aan. Een paar
uren heb ik geluisterd naar haar menigvuldige misères, de ontrouw van haar moeder,
die met een man gevlucht was, het fysisch en moreel verval van haar vader die zich
in haar jeugd aan haar vergrepen had, de abortus die haar bijna het leven had gekost,
zijn permanente dronkenschap die altijd op slijmerige sentimentaliteit uitliep, de
krampachtige pogingen die ze had moeten doen om zich recht te houden, de thesis
die ze over de Common Market voorbereidde. Al dat vuil en edels waarmee haast
elk leven gevuld is.
‘Je zou het me niet aangeven’, zei Deborah na een aantal whisky's, ‘maar ik ben
kampioen judo van St. Louis. Dat ondervindt vader telkens wanneer hij weer
handtastelijk wordt.’
Kaarsrecht is ze vertrokken in de nacht.
Een jaar nadien heb ik een exemplaar van haar thesis over de Common Market
ontvangen. Deborah Marsen heeft ze aan mij opgedragen. Wanneer mijn vrienden
mij plaagden, heb ik nooit uitleg gegeven. Ik heb er alleen
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op gewezen welk een voortreffelijk conférencier ik in de Academy of Social Sciences
van St. Louis geweest was op 20 november 1962. Men kan op minder trots zijn in
het leven.
Ischgl, 12-VI-1972.
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Mgr. A. Dondeyne / Cultuurhistorische dimensie van het mens-zijn
Deze bijdrage sluit aan bij de voordrachtencyclus die door het Centrum voor de studie
van de mens te Antwerpen georganiseerd werd gedurende de jaren 1953 tot 1957.
Het opzet van de bewuste cyclus was, het fenomeen ‘mens’ cultuurhistorisch te
benaderen. Achtereenvolgens werden de volgende onderwerpen ter sprake gebracht:
de joods-christelijke basis van onze beschaving (1953-54); de wereldopvatting en
religieuze visie van het Oosten (1954-55); de primitieve mens en zijn
beschavingsmilieu (1955-56); de mensopvatting in de Westeuropese basisculturen,
meer in het bijzonder in de Keltische, Germaanse, Griekse en Romeinse culturen
(1956-57).
Uit die cultuurhistorisch georiënteerde studies is ontegensprekelijk een mensbeeld
opgerezen dat gekenmerkt is door een verbazende diversiteit, pluriformiteit en
ontwikkelingspotentialiteit. Het komt eropaan te peilen naar de grond en de zin van
dat eigenaardige feit: grond en zin die we menen te ontdekken in de wijze van zijn
die de mens eigen is. Cultuur en historiciteit zijn geen bijkomstigheden maar
wezenstrekken van het mens-zijn zelf. Vandaar onze titel: ‘cultuurhistorische dimensie
van het mens-zijn’. Die titel moet dus met een wijsgerig oor worden beluisterd. Hij
voert ons binnen in de wijsgerige antropologie, waarvan de bedoeling is naar het
diepere wezen van de mens te peilen, een poging te doen om het zijn van de mens
onder begrippen en woorden te brengen.
Wat tot het wezen van het mens-zijn behoort, is universeel en geldt voor alle tijden.
Overal waar de mens op aarde verschijnt, ontstaat cultuur. Dit wil echter niet zeggen
dat de mens zich steeds van deze cultuurhistorische dimensie van zijn mens-zijn
duidelijk rekenschap heeft gegeven. Kenmerkend voor de cultuurfase waarin wij ons
thans bevinden, is precies het feit dat de mens zich meer expliciet bewust is geworden
dat hij niet alleen door cultuur gedragen wordt maar er ook drager van is en
dienvolgens een grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de gang van de
geschiedenis. Dat is o.i. de voornaamste reden waarom wij op een keerpunt staan
van de cultuurgeschiedenis, zoals we op het einde van ons betoog zullen aantonen.
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Maar wat er ook van zij, men kan al vermoeden dat die bewustwording van de
cultuurhistorische dimensie van het mens-zijn een belangrijke verandering binnen
ons traditionele cultuurbegrip met zich brengt. Het is van belang voor het goede
verloop van deze studie, die verandering steeds voor ogen te hebben.

1. Wijziging van het traditionele cultuurbegrip
Zoals een ieder weet: ‘cultuur’ is een vertaling van het Latijnse woord ‘cultura’, dat
komt van ‘colere’, dat de algemene betekenis heeft van bewerken, bebouwen,
verzorgen (denk aan ‘agricultura’ = landbouw).
Om over cultuur in de humane of humanistische zin te spreken had het klassieke
Latijn een omschrijving nodig. De meest gebruikte uitdrukking was: ‘humanus
civilisque cultus’. Het kan niet worden geloochend dat deze manier van spreken naar
een vrij aristocratische opvatting van de cultuur verwijst. Zij doet ons denken aan
de Griekse ‘paideia’, de verzorgde en verfijnde opvoeding tot hogere menselijkheid,
die het voorrecht was van de vrije staatsburger (‘civis romanus’, waar ook
‘civilisation’ van komt). In de Griekse en Romeinse maatschappij had de slaaf geen
deel aan de cultuur en ook de vreemdeling werd voor een cultuurloos wezen gehouden.
‘Barbarus’ betekent niet alleen buitenlander, maar eveneens ruw en onbeschaafd.
Die aristocratische opvatting van de cultuur heeft op het westerse denken en spreken
een grote invloed uitgeoefend. Wat niet te verwonderen is, aangezien de westerse
cultuur grotendeels haar bestaan te danken heeft aan de ontmoeting van het
christendom met de Grieks-Romeinse beschaving.
Zo komt het dat nog steeds bij de meesten onder ons het woord cultuur spontaan
het beeld oproept van de gecultiveerde mens: iemand die hogere studie heeft gedaan,
met wetenschap en kunst vertrouwd is, een zekere voornaamheid en verfijndheid ten
toon spreidt in zijn omgang.
Het gaat zelfs zo ver dat tot voor kort de term ‘humaniora’ de benaming was voor
een onderwijs- en opvoedingssysteem dat op de studie van de Grieks-Romeinse
oudheid was gebaseerd, alsof alleen de kennis van de klassieke talen en letterkunde
in staat zou zijn iemand tot mens te vormen, hem ‘humanior’ d.i. meer mens te maken.
Nog een ander voorbeeld: toen in de loop van de vorige eeuw de etnologie opkwam,
d.i. de wetenschappelijke studie van de zogenaamde primitieve volken, werd deze
nieuwe wetenschap gedefinieerd als de studie van de natuurvolken (les peuples à
l'état de nature), alsof een primitief volk een cultuurloze mensengroep zou
vertegenwoordigen. Die manier van
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spreken is thans voorbijgestreefd. Meer en meer wordt de term etnologie vervangen
door ‘sociale en culturele antropologie’.
Wat wil dat alles anders zeggen dan dat de moderne mens de cultuur anders is
gaan zien dan de Romeinse staatsburger of onze westerse humanist uit de
renaissancetijd. Voor het moderne denken is cultuur niet een bijkomstigheid van de
mens, een luxeartikel of het voorrecht van enkele begenadigden, maar een wezenstrek
van ons mens-zijn. Primitieve cultuur betekent niet afwezigheid van cultuur, een
verstrikt blijven in ‘l'état de nature’. Primitieve cultuur is de wijze waarop de
primitieve mens zichzelf begrijpt en uitdrukt in zijn werktuigen, zijn taal, zijn poëzie,
zang en dans, zijn zeden en instellingen, zijn riten en mythen. Uit dat alles blijkt dat
we niet alleen te doen hebben met een verruiming, een soort democratisering van
het traditionele cultuurbegrip, maar met een radicalisering ervan. Er wordt naar de
wortel van de cultuur gepeild en die wortel wordt gevonden in het feit dat de mens,
in tegenstelling met het dier, zich uitdrukt in gestructureerde symboolsystemen
(werktuigen, taal, dans, riten enz.). Cultuur ontwerpen en geschiedenis maken zijn
wezenstrekken van het mens-zijn.

2. De cultuurhistorische dimensie van het mens-zijn
Om te verduidelijken wat er van de mens is, waardoor hij zich van het dode ding en
het spraakloze dier onderscheidt, volstaan we niet met het begrip natuur; er moet
eveneens een beroep worden gedaan op termen als cultuur en geschiedenis.
Kenmerkend van het mens-zijn is dat de mens slechts door cultuur, d.w.z. door het
cultiveren, het humaniseren van de natuur (natuur die hij zelf is en natuur rondom
hem) tot waarachtige en volwaardige menselijkheid komt.
In die zin kan men zeggen dat de mens van nature een cultuurstichtend en
cultuurinterpreterend wezen is.
Cultuurstichtend: om te zeggen dat eerst door de mens cultuur tot stand komt.
Cultuurinterpreterend: om erop te wijzen dat de leefwereld die de mens rondom
zich ontmoet als reeds-daar-zijnde, nooit brute natuur is, maar natuur die reeds door
de vorige geslachten gehumaniseerd werd.
Waar de mens als mens optreedt, verschijnt cultuur, zijn natuur en cultuur
onafscheidbaar verbonden: niet alleen op het vlak van het zogenaamde hogere
geestesleven (wetenschap, kunst, ethiek, religie) maar ook op het vlak van de meer
stofgebonden levensuitingen (seksualiteit, waarnemingsleven, emotioneel
gevoelsleven).
Dit komt doordat de mens noch zuivere geest noch dode stof is, maar geincarneerde
geest: ‘être incarné’ (Gabriël Marcel), ‘Corps-sujet’, (Merleau-
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Ponty), ‘Weltbildend’ (Heidegger), ‘praxis’ (Marx).
Dat de mens als ‘geïncarneerde geest’ bestaat, moet echter goed worden begrepen.
Op het eerste gezicht kan men de indruk hebben dat het hedendaagse incarnatiebegrip
slechts een vertaling is van het aristotelische ‘hylemorfisme’ (samenstelling van de
mens uit stof en vorm, of lichaam en ziel). In zekere zin is dat wel zo.
Ontegensprekelijk wil het moderne incarnatiebegrip een reactie zijn tegen een
dualistische interpretatie van het mens-zijn en in die zin, over Descartes heen, grijpt
het terug naar de scholastiek en, over de scholastiek heen, naar de aristotelische
antropologie. Opnieuw hecht men er waarde aan de nadruk te leggen op de substantiële
eenheid van de mens en de wezenlijke stofgebondenheid van het menselijke
geestesleven. Niettemin gaat het hier niet om een terugkeer zonder meer naar het
oude hylemorfisme.
Wanneer de hedendaagse antropologie de stofgebondenheid van ons menszijn
onderstreept, bedoelt zij het volgende: dat het menselijke geestesleven eerst tot
ontplooiing komt doordat het zich uitdrukt, zich exterioriseert of objectiveert in een
oeuvre. Dit is wel de vrucht van menselijke creativiteit; niettemin bezit het tegenover
die creativiteit een min of meer zelfstandig bestaan, met het gevolg dat de mens zich
op zijn oeuvre terug kan buigen, het kan interpreteren en herinterpreteren, er afstand
tegenover nemen, in het besef dat geen enkel oeuvre de menselijke creativiteit
exhaustief uitdrukt noch uitput.
Een paar voorbeelden.
Geen wetenschappelijke research zonder laboratoria en een oordeelkundig, wat
ook zeggen wil: scheppend, gebruik van de laboratoria-instrumenten.
Geen noemenswaardig kunstleven zonder kunstwerken en vrijheid van de
kunstenaar ten aanzien van zijn werk.
Geen vruchtbaar denken noch dichten zonder taal in de tweevoudige zin van:
‘langue’, d.w.z. een gestructureerd geheel van taaltekens, en ‘parole’ d.i. creatief
gebruik van de taal.
Geen rechtvaardigheid noch broederliefde zonder geschikte rechtsinstellingen,
sociale wetten, structuren en zonder het besef dat instellingen, wetten, structuren
voortdurend moeten worden bijgewerkt, desnoods radicaal herdacht en a.h.w. uit het
niet herschapen.
Precies omdat de mens zich niet alleen in lichamelijke gebaren uitdrukt (zoals
gelaatsuitdrukkingen, handdrukken enz...) maar in een oeuvre dat een min of meer
autonoom bestaan bezit, is de mens een historisch wezen, maakt hij het mogelijk dat
er af en toe iets geschiedt, iets nieuws verschijnt dat wel een zekere continuïteit met
het verleden vertoont maar toch geen slaafse herhaling van het verleden is.
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Het menselijke oeuvre is als de plaats waar mensen elkaar ontmoeten, van elkaar
vernemen, aan elkaar informaties mededelen, met elkaar, tot over de dood heen, in
gesprek treden. Dank zij het oeuvre dat Plato ons naliet, is zijn denken voor ons niet
verloren en kunnen wij ons denken aan het zijne verrijken. Het oeuvre is niet alleen
een plaats waar materie en geest samenkomen als stof en vorm, maar waar generaties
met elkaar aan het dialogeren gaan, waar de mens van tegenwoordig het patrimonium
dat door de voorbije geslachten verzameld werd, overneemt en nieuwe horizonten
opent voor de toekomst. Aldus is traditie mogelijk, hetzij in de vorm van trouw aan
het verleden, of van breuk ermee of van vernieuwing, verdieping, herinterpretatie
ervan. Ook traditie behoort tot het wezen van de geschiedenis.
***

Wat we tot nog toe hebben gezegd, was slechts een algemene benadering van het
cultuurfenomeen.
Voor een verdere analyse is het m.i. van groot belang rekening te houden met de
volgende drie kenmerken van de menselijke cultuur:
- het meerdimensioneel karakter van de cultuur;
- de polaire spanning tussen objectieve en subjectieve cultuur;
- de pluriformiteit van de culturen.

a. Meerdimensionaliteit
Aangezien het leven van de mens verscheidene dimensies vertoont, is ook de cultuur
een meerdimensionele realiteit en kan men binnen de cultuur een veelheid van
culturele waardenstrata of waardenregionen onderscheiden. Schematisch gezien zijn
er hoofdzakelijk vier.
Er zijn ten eerste de vele cultuuractiviteiten en cultuurscheppingen waardoor de
mens de wereld van de wilde natuurkrachten onder zijn macht brengt, zoals de bijbel
zegt: ‘zich de aarde onderwerpt’, ze bewoonbaar maakt, d.w.z. dienstbaar aan de
biologische noden en aspiraties van de mensheid: ‘Primum vivere’: het leven gaat
voor. Tot die eerste basissfeer behoren de werktuigen (l'outillage), de techniek,
kleding en voedselvoorziening, huiselijk comfort, gezondheidszorg. In gewone taal:
de wereld van de materiële of biologische waarden.
De mens echter leeft niet van brood alleen. Zo is er ten tweede de weidse sfeer
van de zogenaamde ‘geestelijke’ cultuuractiviteiten en -scheppingen, zoals dans,
zang en muziek, literatuur en architectuur, wetenschap en filosofie. In de gewone
omgangstaal spreekt men hierbij van ‘geestelijke’
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waarden. Waarschijnlijk hierom: omdat ze een meer uitgesproken ‘belangloos’
karakter vertonen dan de vorige en op uitzonderlijke wijze getuigen van de vrije,
speelse creativiteit van de geest. De stofgebondenheid is hier zo miniem en de
zingeving zo verrassend creatief, dat men terecht van schepping spreekt. Wanneer
men de dingen van dichterbij bekijkt, merkt men op dat men hier ten volle in de
wereld van de symboliek is beland en dus van de taal, in de ruime zin van dit woord.
Wat in de wereld van de symboliek van tel is, is niet de fysieke of biologische
efficiëntie van de aangewende materie (zoals dat wel het geval is voor technische of
geneeskundige ontdekkingen), maar de revelerende reikwijdte van de symbolische
tekens, hun ‘betekeniswaarde’, d.w.z. wat ze ons te vertellen hebben, ons laten zien.
In het woord van de dichter, de denker, de kunstenaar komen de dingen zelf a.h.w.
aan het woord, treden ze uit de verborgenheid, worden ze aanwezig gesteld: ‘Im
Wort, in der Sprache’, schrijft Heidegger, ‘werden und sind erst die Dinge.’
(Einführung in die Metaphysik, Tübingen, 1953, blz. 11).
De derde sfeer van de cultuur voert ons binnen in de wereld van de zedelijke of
ethische waarden. Opzet van alle ethiek is de interhumane verhoudingen te
vermenselijken. Dit gebeurt enerzijds door het scheppen van menswaardiger
instellingen en menswaardiger recht, anderzijds door de gezondmaking en verheffing
van de zeden en gewoonten, want zonder corresponderende zeden en gewoonten
verliezen de beste rechtsinstellingen hun bevrijdende waarde: ‘quid leges sine
moribus?’.
Deze sfeer van de zedelijke waarden is van het allerhoogste belang voor de cultuur.
Inderdaad, om van de wereld een woonplaats te maken waar ruimte en vrijheid voor
allen aanwezig is, volstaan wij niet ermee dat iedereen een dak boven zijn hoofd en
kleren aan zijn lijf heeft. Ook de interhumane betrekkingen moeten het stempel van
volwaardige humaniteit dragen. Een maatschappij waar de macht de plaats inneemt
van het recht, waar hebzucht, eerzucht en heerszucht vrije teugel krijgen, waar men
nooit kan steunen op het gegeven woord, een dergelijke maatschappij lijkt meer op
een hel dan op een tehuis waar het goed is om te wonen. Vandaar het grote belang
van gezonde zeden en gewoonten en een hoogstaand zedelijkheidsideaal. (Zoals men
weet, komt ethiek van het Grieks ‘ethos’, dat tegelijkertijd betekent: a. woonplaats,
b. zeden en gewoonten, c. zedelijkheid in de zin van bewuste gedragsordening met
het oog op een of ander zedelijkheidsideaal.)
Er is nog een vierde sfeer in elke cultuur: de sfeer van het religieuze, van wat
Wittgenstein noemt ‘het mystieke element’ (Tractatus logico-philosophicus, 6.45).
Hieronder wordt verstaan de manier waarop de mens zijn
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verhouding tot het Sacrale, het Heilige, het Goddelijke (in het bijbelse monotheïsme:
zijn geloofshouding tot God) ervaart, interpreteert en tot uitdrukking brengt in de
religieuze cultus. Ook deze mystieke dimensie is een wezenstrek van het mens-zijn
en heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de cultuur.
Op de vraag hoe die verschillende waarderegionen zich tot elkaar verhouden,
elkaar beïnvloeden, zullen we hier niet ingaan. Alleen zullen we de aandacht vestigen
op het belang, voor een gezonde cultuur, van eerlijke en onbevangen erkenning van
de boven beschreven meerdimensionaliteit. Niets is zo gevaarlijk voor de cultuur als
monodimensionaliteit, d.w.z. de reductie van de hele cultuur tot een of ander
particuliere waarde, die dan verabsoluteerd wordt en waaraan alle andere waarden
ondergeschikt worden. Dat moet noodzakelijk leiden tot fanatisme en onderdrukking
van de vrije creativiteit.

b. De polaire spanning tussen objectieve en subjectieve cultuur
Ook die spanning hoort tot het wezen van de cultuur.
Het feit dat de mens drager is van cultuur, hebben we gezien, wortelt in de
stofgebondenheid van het menselijk geestesleven, dat slechts tot ontplooiing komt
doordat het zich objectiveert in het oeuvre, d.w.z. in cultuurobjecten die een min of
meer zelfstandig bestaan leiden.
Vandaar dat het woord ‘cultuur’ zich leent tot een tweevoudige betekenis,
naargelang de aandacht eerder naar de objectieve of naar de subjectieve zijde van de
cultuur gaat.
Cultuur in objectieve zin is niets anders dan de wereld der bestaande
cultuurobjecten, of, om een woord van Hegel te gebruiken, de wereld van ‘de
geobjectiveerde geest’.
Die cultuurobjecten zijn het werk van de geest die zich in objecten uitdrukt, de
brute natuurgegevens tot cultuurvoorwerpen omvormt en ze tot een zinvol menselijk
milieu verzamelt. Tot de wereld van de objectieve cultuur behoren o.m. de vele
consumptiegoederen, die welvaart mogelijk maken; de bestaande talen, als vaste
systemen van taaltekens samen met het letterkundig patrimonium van de verschillende
taalgemeenschappen; de wereld van de geconstitueerde wetenschap (boeken,
laboratoria, onderwijs- en researchcentra); de economische, sociale, politieke
instellingen, enz.
Die bestaande cultuurobjecten zijn echter geen doel op zich. Ze zijn er voor de
bevrijding van de menselijke subjectiviteit en intersubjectiviteit. Het einddoel van
de cultuur is de menswording van de mens, individueel en collectief gezien. Onder
cultuur in subjectieve zin verstaat men juist de verfijning, waarmaking, bevrijding
van het menselijke subject. In die zin
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spreekt men bijv. van lichaamscultuur, cultuur van verstand en hart, en over 't
algemeen van een gecultiveerd mens.
Die twee-eenheid van objectieve en subjectieve cultuur is overal aanwezig waar
de mens als cultuurdrager optreedt. Men vindt ze o.m. op het vlak van de linguïstiek
in de sinds de Saussure klassiek geworden tegenstelling tussen ‘langue’ en ‘parole’;
binnen de sociale wetenschappen in de spanning tussen structuren en vrijheid; op
het gebied van de moraal in de verhouding wet en geweten.
Om die verhouding tussen objectieve en subjectieve cultuur aan te duiden hebben
we van ‘polaire spanning’ gesproken. In het begrip polaire spanning ligt een idee
van complementariteit besloten: de twee polen roepen elkaar op, kunnen niet de ene
zonder de andere bestaan. Niettemin staan ze tegenover elkaar als tegengestelde
polen en kunnen ze elkaar in de weg staan. Alhoewel de objectieve cultuur het werk
is van de menselijke creativiteit en in dienst staat van de bevrijding van de mens,
kan ze zich tegen die vrijheid keren en de menselijke creativiteit aan banden leggen.
De mens kan het slachtoffer en de slaaf worden van zijn eigen cultuurscheppingen.
Het is het grote gevaar dat onze westerse welvaartsmaatschappij thans bedreigt. Elke
dag ervaren wij hoe onze wetenschappelijke arbeid lijdt onder de vloed van
wetenschappelijke publikaties en administratieve vergaderingen. Internationale
congressen worden massabijeenkomsten, waar wel overvloedig gesproken wordt,
maar ten nadele van het echte gesprek, dat een spel is van luisteren en spreken. De
contestatie van de jongeren tegen de huidige produktiemaatschappij is niet alleen
een aanklacht tegen de onmacht der ouderen om de stijgende ongelijkheid uit de
wereld te helpen maar eveneens tegen de hardheid van een economisch systeem waar
geen ruimte meer is om mens te zijn.

c. Pluriformiteit der culturen
Een derde trek van de menselijke cultuur is dat ze in concreto slechts in het meervoud
bestaat d.w.z. in een pluriformiteit van culturen.
Zo komt het dat het woord ‘cultuur’ vatbaar is voor een sociologische en
etnologische betekenis en in het meervoud kan worden gebruikt. In die zin spreekt
men van westerse, oosterse, Afrikaanse cultuur, van antieke, middeleeuwse en
moderne cultuur, van ontmoeting der culturen.
De term ‘cultuur’ duidt dan op een sociologische, min of meer gesloten realiteit:
nl. de bijzondere manier waarop een groep mensen in een bepaalde tijd hun mens-zijn
en medemens-zijn, hun verhouding tot de natuur en hun sensibiliteit voor het sacrale
ervaren, interpreteren, in taal, letterkunde en kunst, zeden en instellingen tot
uitdrukking brengen.
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Weliswaar komt in elke particuliere cultuur de universele mens tot uiting, maar dan
volgens een bijzondere stijleenheid die de verschillende cultuurelementen doorademt
en tot een organische eenheid verzamelt. In die zin kan elke cultuur worden
beschouwd als een symboolsysteem dat van de orde van de taal is. Onder de
componenten zijn vooral van belang: het gereedschap (in de moderne beschaving:
de techniek), het regime van bezitsvorming en bezitsspreiding, het matrimoniaal en
familiaal regime, de economische, sociale en politieke instellingen, verder de mentale
structuren, de morele sensibiliteit, alsook de manier waarop het sacrale wordt ervaren
en geïnterpreteerd.
Het is juist de taak van de culturele antropologie, de diverse culturen te analyseren
en te begrijpen, d.w.z. de componenten waaruit ze zijn samengesteld op te sporen
en hun onderlinge samenhang te verduidelijken.
Een dergelijke studie kan op veel manieren verlopen, naar gelang van de methode
die wordt aangewend en het verklaringsideaal dat tot model wordt genomen.
Vandaar de grote variëteit van stromingen in de hedendaagse culturele antropologie.
Zo vindt men, naast de marxistisch georiënteerde strekking (in het kader van het
dialectisch materialisme), een psychoanalytische richting, die een dankbaar gebruik
meent te mogen maken van de Freudiaanse interpretatie van de cultuur, alsook een
existentiële richting, die zich door de Heideggeriaanse Daseinsanalyse laat inspireren
(denk aan R. Bultmann). Wat de structuralistische strekking betreft, waarvan
Lévi-Strauss de grondlegger en voornaamste vertegenwoordiger is, ze is hierdoor
gekenmerkt dat ze haar denkmodel haalt uit de structuuranalyse die in het begin van
deze eeuw door Ferdinand de Saussure werd ingevoerd om de linguïstiek te
hernieuwen.
Al die methodes hebben hun waarde in de mate dat ze ons in staat stellen een
bepaalde cultuur beter te begrijpen. Geen enkele echter mag pretenderen het
monopolie van waarheid en verklaring te bezitten.
Hoe uiteenlopend de methodes ook zijn, één zaak lijkt me uit de hedendaagse
culturele antropologie naar voren te treden: dat elke cultuur of cultuurfase door een
bepaald mensbeeld of menselijk zelfbegrip wordt gedragen. Met ‘zelfbegrip’ wordt
hier niet een of ander abstracte definitie van de mens bedoeld, maar de manier waarop
de mens binnen een bepaalde cultuurruimte en in een bepaalde tijd zijn mens-zijn
als verhouding tot zichzelf, tot de medemens, tot de natuur en tot het sacrale ervaart,
interpreteert en in zijn cultuurschepping tot uitdrukking brengt.
Dat is van groot belang voor de interpretatie van teksten en documenten, van zeden
en gewoonten die uit een andere beschaving dan de onze stammen.
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Een van de grondregels van de hermeneutiek is dan ook dat wij, om de gegevens uit
een vreemde cultuurwereld te begrijpen, moeten doordringen tot het menselijke
zelfbegrip dat aan deze cultuurwereld ten grondslag ligt.

3. De situatie van de cultuur in de wereld van nu
Niet zonder reden wordt onze tijd meestal beschouwd als een keerpunt in de
cultuurgeschiedenis, een soort overgangsperiode of een crisismoment waarvan
niemand weet waar het ons brengen zal. Alles evolueert zo snel en de wijzigingen
die in onze leefwereld optreden schijnen het traditionele denken en voelen van de
mensheid zo grondig aan te tasten dat we de indruk hebben niet zozeer van een
evolutie als van een breuk met de traditie: alles is a.h.w. aan 't wankelen gegaan.
De basisgebeurtenis die het hele proces op gang heeft gebracht, is de verbazende
vlucht die de wetenschap en de techniek in de laatste decennia hebben genomen. Een
onmiddellijk gevolg daarvan is de bruuske eenwording van de wereld, de verruiming
van de levenshorizont, de ontmoeting der culturen op wereldschaal: de
informatietechnieken (pers, radio, televisie) brengen ons elke dag in contact met de
meest diverse levensopvattingen, zedelijke systemen en religieuze denkgewoonten,
wat bij veel mensen tal van traditionele zekerheden aan 't wankelen brengt.
Tegelijkertijd heeft die eenwording van de wereld de mensheid in een soort
revolutionaire of prerevolutionaire toestand gebracht, doordat het besef is gegroeid
dat de kloof tussen armen en rijken steeds groter wordt en onduldbare proporties
aanneemt.
Een ander gevolg van de ontwikkeling van de techniek is het feit dat wij plots
ondervinden dat ook een welvaartsmaatschappij haar keerzijde heeft en het gevaar
loopt de mens op te slorpen in een meedogenloos produktie- en consumptieproces,
dat in plaats van bevrijding te bewerken nieuwe vormen van aliënatie met zich brengt.
Ten slotte, doordat de moderne techniek de macht van de mens over de natuur
heeft verhonderdvoudigd, heeft ze de desacralisatie van zijn leefwereld geweldig in
de hand gewerkt en aldus zijn verhouding tot het sacrale diep gewijzigd.
Ongetwijfeld is de cultuurfase waarin wij ons bevinden niet zonder gevaren voor
de mensheid. Keerpunten en crisismomenten zijn uiteraard ambivalent: ze kunnen
tot catastrofen leiden, maar ze kunnen ook het uitgangspunt zijn van vernieuwing,
verdieping, en nieuwe vlucht. Het ware echter verkeerd zich op de gevaren en
schaduwzijden van de huidige tijd blind te staren. Dit zou ons beletten de beloften
en toekomstmogelijkheden te zien die in het hedendaagse gebeuren verborgen liggen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

498
Welnu, de grote belofte van onze tijd ligt m.i. juist in het feit dat wij op dit ogenblik
te doen hebben met een verruiming en radicalisering van het traditionele cultuurbegrip.
De mens is zich expliciet bewust geworden van de cultuurhistorische dimensie van
zijn mens-zijn. Hij is tot het besef gekomen dat hij zelf schepper en bewerker is van
cultuur en dus verantwoordelijk voor de geschiedenis.
Het is merkwaardig hoe, in dit verband, Vaticanum II niet geaarzeld heeft te
spreken van een nieuw humanisme, een humanisme van de collectieve
verantwoordelijkheid. ‘Wij zijn de getuigen’, aldus het Concilie, ‘van de geboorte
van een nieuw humanisme, waarin de mens allereerst wordt gedefinieerd vanuit zijn
verantwoordelijkheid ten aanzien van de medebroeders en de geschiedenis.’ En
terecht laat het Concilie opmerken dat ‘dit van het allergrootste belang is voor de
geestelijke en morele rijpwording van de mensheid.’ (Pastorale Constitutio over de
Kerk in de wereld van nu, Hoofdstuk over de cultuur, nr. 55). Men kan moeilijk deze
tekst beluisteren zonder spontaan te denken aan die mooie en zeer actuele definitie
die Saint-Exupéry van de mens heeft gegeven in Terre des hommes: ‘Etre homme,
c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui
ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont
remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir un monde.’
De mens definiëren vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de medemens en de
geschiedenis is een manier om te zeggen dat hij in de eerste plaats een ethisch wezen
is. Wat de mens boven ding en dier verheft en hem tot animal rationale (redelijk
dier) maakt is niet zozeer zijn logische noch technische rede als wel zijn ethische
rede, de bekwaamheid om bezorgd te zijn voor de anderen, gezonde zeden en
gewoonten te scheppen, een wereld te bouwen op basis van ‘waarheid, gerechtigheid,
vrijheid en liefde’ (Pacem in Terris).
Het spreekt vanzelf dat een dergelijk humanisme van de collectieve
verantwoordelijkheid nieuwe perspectieven opent en nieuwe taken doet rijzen zowel
voor de verdere ontwikkeling van de beschavingsgeschiedenis in het algemeen, als
voor het postconciliaire christendom in het bijzonder.
1. Voor de beschavingsgeschiedenis. Opgenomen in een humanisme van de
collectieve verantwoordelijkheid, krijgt de geografische eenwording van de wereld
de betekenis van een cultuuropgave met ethische strekking. Het komt eropaan - over
de pluriformiteit van rassen en culturen heen maar met eerbied voor die pluriformiteit
- een wereld te bouwen waar plaats is voor allen, waar de ontmoeting der culturen
niet meer gebeurt op grond van militaire of koloniale overheersing maar in een
klimaat van vruchtbare
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dialoog.
De geslotenheid die vroeger de meeste culturen kenmerkte en vaak tot stagnatie
en verval leidde, kan voortaan doorbroken worden en de plaats ruimen voor een
onbeperkte openheid die tot waarachtige universeelheid leidt: d.w.z. niet de abstracte
en verarmende universaliteit van het gestandaardiseerde produkt, maar een
universeelheid die het specifiek eigene van de diverse culturen bewaart en zelfs tot
grotere waarheid opvoert, doordat ze opgenomen worden in een hogere synthese.
De wereld ombouwen tot een menswaardige woonplaats voor de hele
mensenfamilie veronderstelt de revalorisatie van een aantal waarden die in de vroegere
aristocratische cultuur geen plaats kregen: zoals de humaniserende waarde van de
arbeid onder al zijn vormen, de verrijkende kracht van de toleratie en de open dialoog,
de grote betekenis van beter recht en menswaardiger economische, politieke
instellingen voor een gezonde samenleving.
2. Maar ook voor het postconciliaire christendom is die vernieuwde cultuurvisie
van zeer groot belang.
Het is de grote bekommernis van de hedendaagse Kerk het christendom dichter
bij de wereld te brengen, d.w.z. het christendom als geloof en ethiek te her-denken
met het oog op de cultuurhistorische situatie van de hedendaagse mens.
In die zin zou men kunnen zeggen dat de vraag naar de verhouding christendom
- cultuur centraal staat in de Pastorale Constitutie over de Kerk in deze wereld.
Het antwoord van het concilie op die vraag zouden we zo kunnen samenvatten:
‘Ofschoon de christelijke boodschap aan geen enkele particuliere cultuur is verbonden,
daar ze wortelt in de universeelheid van Gods woord, toch heeft ze steeds een
cultuurexpressie nodig: anders zou ze geen boodschap zijn d.w.z. een modaliteit van
het woord. God immers spreekt tot de mensheid door bemiddeling van historisch
gesitueerde mensen, die onvermijdelijk tot een of andere cultuurwereld behoren. Is
dat zo, dan is het best te begrijpen dat een kerkelijk aggiornamento, d.w.z. een
bij-de-tijd-brengen van het christendom met het oog op de hedendaagse cultuursituatie,
talloze problemen oproept zowel op theologisch als op catechetisch, liturgisch en
pastoraal vlak.’
Om dit met enkele voorbeelden te belichten. Op het gebied van de moraaltheologie:
het kan niet worden geloochend dat de klassieke moraal, gebaseerd op de categorieën
van natuurorde en natuurwet, een zware crisis doormaakt. De christelijke ethiek
herdenken, rekening houdend met de historiciteit van ons mens-zijn en de creativiteit
van de mens, ook op ethisch
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gebied, is een van de grootste opgaven van de huidige moraaltheologie.
Op het vlak van de exegese rijst het probleem: wat wil het zeggen, dat God
gesproken heeft? Op grond waarvan kunnen wij in Gods woord onderscheiden wat
van God is en wat van de cultuurhistorisch gesitueerde mens komt? In Bultmanniaanse
taal: het probleem van de zogenaamde Entmythologisierung.
Op het gebied van de speculatieve en catechetische theologie is er het oude
adaptatieprobleem, dat thans met bijzondere scherpte wordt gesteld ten gevolge van
het mondig-worden van de Afrikaanse en oosterse ontwikkelingslanden. Theologie
en culturele antropologie zijn hier op elkaar aangewezen.
Ten slotte wat de pastoraal betreft, is er de verdere ontwikkeling van de dialogische
structuur van het kerkelijke leven, als gevolg van de culturele volwassenwording
van de leek.
Van meer belang echter dan dat alles is het aggiornamento van de geloofspraxis
zelf. Het hoeft wel niet gezegd dat de christen-gelovige niet onverschillig kan blijven
t.a.v. het collectieve verantwoordelijkheidsbesef dat in de wereld aan 't groeien is en
als het ware een nieuw humanisme inluidt. Een specifieke trek van het bijbelse
godsgeloof in Oud en Nieuw Testament is juist dat het, om authentiek te zijn,
uitmonden moet in een ethiek van waarachtigheid, gerechtigheid en goedheid t.a.v.
de medemens, met zelfs de voorkeur voor de minst bedeelden, de armen en de
verdrukten.
‘De zwakken en de verdrukten helpen aan hun recht, dit is Mij kennen’, zo luidt
de godsspraak van Jahweh' (Jerem. XXII, 16).
Een van de meest verheven taken van de postconciliaire Kerk zou er thans in
moeten bestaan het morele geweten van de wereld te zijn, steeds paraat om de leugen
te ontmaskeren, de ongerechtigheid aan te klagen, door woord en daad in de bres te
springen voor de talloze verdrukten die het slachtoffer zijn van het moderne farizeïsme
en de moderne vormen van afgoderij, d.w.z. verabsolutering van relatieve waarden
zoals geld, politieke macht, seks, nationale trots enz. Aan deze afgoden, die in feite
de afgoden zijn van alle tijden, worden nu zoals vroeger elke dag duizenden
onschuldigen ten offer gebracht.
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Dirk Christiaens / Vier verzen naar Pieter Breughel
Dulle Griet
Een gevilde vis die sterft in een hoefijzer,
Gewogen en gewikt, wat niet hoefde.
Vroom dragen mannen een ladder.
De visser vangt alvast een nest.
Op het dak tilt een bochel in het oog springend
Een luchtbel in zijn luie schuit.
Een spin ligt geprikt in snaren
Om te bewaren op sterk water.
En, hoera voor de mooie zwemster
Over de slotgracht nadert een tor.
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Val van de engelen I
Engelen slaan een rog,
Talmend in dit hondse tafereel
Overvallen raven
De zwarte vreemdeling
Die met harig bekkeneel
De handen op de rug
Gebonden zinkt
En naar adem snakt.
Traag en safraangeel
Tuimelt zonder geluid
Een voorwerp
In dit volmaakte vluchtmisdrijf.
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Val van de engelen II
Schelpen in schelpen
En een kikker scheurt zijn open buik.
Engelenhaar versiert een ring en vissenstaart
Loden libellen zinken in de diepte.
Uit zijn bruine bazuin blaast
De hagedis met glinsterend schild
Het helse licht verdrinkt
In manen, mannen, vrouwen, vleugels.
Engelen vallen zonder gezicht
En vervoegen hun soort met soortelijk gewicht.
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Triomf van de dood
In de vouw van elk laken
Spuwt de dood in een vrouw.
Vertrouwt hierom de damspeler met het rode ruitjeshemd
Zijn vuile schuilplaats maar half en half?
Met open mond watert iemand in een boomholte.
In dit landschap is alles boter aan de galg.
Een boot vaart voortdurend heen en weer.
Weer of geen weer de uitvaart gaat door.
Alleen de dood
Houdt zich onledig met inteelt.
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Rouke G. Broersma / De Hoge Veluwe
een reportaasje voor dagjesmensen
De stad 's morgens
een jonge koekoek / die zich wentelt in zijn nest / een tienermeisje / uit het begin
van de jaren / zestig / met wijde pettikoots / een sikloon / die zijn bleke oog / over
zijn schemerend / lichaam / doet opgaan

De ingang
achter het ijzeren web / woekert de hof / over het eerste geheim // vermomd als
emplojee / de donkere engel / hij wet zijn zwaard / aan de tijd

De rit
per lelijke eend / schuiven we eden in / zuigen door raampjes / de donkergroene
zomer in / die de eerste bruine regels / van een rekwieëm / aan de bladeren /
toevertrouwt

De transistor
soms bloeit / een papaver / van geluid / op de heide // intelligente insekten / laven
zich traag / aan gehorige honing

De jongen
op een heuvel / tussen boterhampapiertjes / en mooie oranje sinaasappelschillen / zit
hij te denken //
onderwijl speelt zijn hand / met miljarden molekulen / of het zand was // het zijn
de uitgedoofde / spermatozoïden van de zon / maar dat weet hij nog niet

De reeën
de huiverende masjiene der ruimte / ontrolt / aan de spil van de horizont / een oneindig
onbeschreven blad //
schoorvoetend / betreden de reeën / de aarde / en prenten hun sporen / zorgvuldig
in zand
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De ‘koperen kop’
de zon lispelt met dunne lippen / aan het limonadeglas / en aait met nimfomaan
gebaar / de huid van ons vehikel

Het slot
in kamers en lage gangen / in een rag van licht / is het snelle hert ruimte / gevangen
//
immobiel meubilair / ontledigt een legende / een warme droom stolt / tot staal //
en achter de vijver / die de zon als een toverbal / naarbinnenkaatst / zwijgen de
bomen over / hubertus het hert en / het witte kruis

Het museum
bezwete amerikanen / en andere analfabeten / met leesbril / gebukt onder
fotoapparatuur / wapperen hun bedrukt geweten / de katalogus

De beeldentuin
eenparig / en obskeen / adam en eva //
bronzen klank / der vokalen //
liggend serpent / loert / door introverte struiken //
zwaan / witte kristal van de dood / zwijgt als water

De evers
savonds stommelen evers / de schemering / van bewustzijn binnen //
wie neemt ze waar / en werpt ze / gewetensvolle eikels toe //
daarna verdwijnen ze / in het kreupelhout / van de slaap //
maar later keren ze / als elven of engelen / of erger

De stad savonds
wespen / werpen hun lichtangels / op het netvlies zekerheid //
schelle mussen / bevliegen de tere schelp / der berusting
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Egbert Aerts / Zaterdagmorgen
‘Het grootste geluk van de mens is de erkenning, vader, maar een erkenning
in liefde - van al wat schoon en goed is...’
Elmar Borg
Dag, zei hij, dag lieve mensen. Zijn hart bonsde: dag lieve kinderen. Hij liep door
de straat in een te wijde jas met te korte mouwen. De overjas van zijn vader. Hij rook
naar tabak; zijn moeder had er de geur niet uit kunnen persen. Ook niet de gelige
vlekken aan de zakken waar de stof een beetje begon te verslijten en blonk. Maar
wanneer hij de handen in die diepe veilige zakken stak, merkte niemand er wat van.
De huizen lachen en klapten met hun deuren en ramen. De voorjaarszon spiegelde
zich in de pasgewassen ruiten. Hij ademde traag de koele morgenlucht: de lucht van
een vrije zaterdagmorgen in april, waarop er haast geen auto's rijden. Auto's... neen,
daar hield hij niet van. Het geknal en het piepen van de remmen deden hem pijn. Ze
waren de onverwachte verstoorders van een heerlijke droom, de roekeloze doders.
Hij begreep zijn kameraden niet die zich konden opwinden over de kwaliteiten van
deze of gene wagen. Hun woorden waren hard en wreed: schurende metaalklanken,
gepantserde tuigen waarmee ze op elkaar in raasden, elkaar trachtten te vernietigen.
Dan rende hij heen naar het park en de vijvers en dook hij weg in het riet tot de
gierende, gillende geluiden versmoorden in de drassige bodem.
Zijn vingers gleden haperend over de ruwe stof, donkergrijs als de stoppelbaard
die hij elke avond goedenacht kuste. De zwartgrijze, schaduwrijke wangen met het
strakgespannen vel: de taaie bast verweerd door jaren
vereenzaming-opsluiting-vernedering, zoals zijn moeder hem eens had toevertrouwd...
Hij fluisterde de vreemde geheimzinnige woorden opnieuw, proefde de bittere kern
en klakte met de tong. Niemand kende zijn geheim: datgene wat hem groot en sterk
maakte, - anders. Je bent zo anders, zei de leraar, waarover zit je voortdurend te
piekeren? Dan perste hij de lippen opeen en voelde hoe het bloed langzaam uit hem
wegtrok, hoe zijn lange smalle handen beefden. Wat gaat er toch in jou om?
Verwonderd ontmoette zijn blik die van de vriendelijke niet-begrijpende man. Waarom
wou men steeds achterhalen... dingen die alleen voor hemzelf waren bestemd, dingen
die hij niet kon verklaren? Zijn eenzaamheid, zijn vernedering die hem teneerdrukten,
telkens als hij het schoolgebouw betrad: de grauwe, meters-
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hoge muren met de betraliede vensters lieten geen ontsnapping toe.
Nu mocht hij er, gekleed in de wijde overjas, veilig aan denken. Groeien. De
vuisten ballen. Zijn opgeschoten gestalte breed zien worden in de uitstalramen. Hij
lachte tegen de kleurrijke uitdagende revues, de eeuwig glimlachende filmgodinnetjes
uitgestald in de etalage van de krantenverkoper. Neen, ze waren niet mooier dan het
meisje Helga, het stille vriendinnetje van zijn zus. Hij zag door hen heen haar
donker-bloeiende gelaat: een nog vochtige halfontloken bloem, een waterlelie die
hij eens - ook op een koele lentemorgen - had willen plukken, ontrukken aan de
onzichtbare vijverbodem... vruchteloos.
Hij wreef met zijn tong over het zacht prikkelende dons boven zijn vlezige
zwijgzame lippen, waarmee hij slechts spreken kon op zijn rustig kamertje tot de
stille getuigen van zijn verlangens: een stelletje boeken, een koperen kruisbeeld, een
vergeelde foto van vader en moeder op huwelijksreis.
De winkelbel rinkelde zijn dromen stuk. Voor de eerste maal voelde hij zich
beklemd in de kleine schemerige ruimte, onwennig zelfs toen zijn vingers even de
lome hand van de vaalbleke Engelsman beroerden en hij de krant in ontvangst nam.
De hand van een zieke, lichtschuwe vreemdeling. Waarom was het hem vroeger
nooit opgevallen? Waarom had niemand hem gezegd dat de krantenverkoper dood
en verschrikking in zich droeg? Hij vluchtte. Hij wilde het beeld van de man
vernietigen en sterker zijn dan de buurjongen Alex die een scooter had en het ganse
dorp wakker raasde.
Onder de linden - twee wachters aan de schemerige ingang van de holle baan ademde hij opnieuw rust en moed. Trouwe bomen, krachtige stammen..., fluisterde
zijn hart. Zijn wijsvinger schreef de onzegbare woorden over de schors. Dan keek
hij naar de knoestige takken, die elkaar omstrengelden. Moest hij onmiddellijk naar
huis terugkeren? Zou men zich werkelijk over hem ongerust maken, als het nu eens
later werd dan gewoonlijk? Hij aarzelde even, maar stak de straat niet over. Zijn
vader was stellig de botten van de appelaars aan het tellen. Neen, men kon het hem
niet kwalijk nemen. Niemand kon het hem kwalijk nemen. Hij lachte, Ook zijn vader
hield van de bomen met de gemeenschappelijke kruin, die al meer dan een eeuw naar
elkaar waren toegegroeid, die tezamen alle stormen hadden getrotseerd en zich nooit
hadden bekommerd om het geknal van een scooter. Hij was hun kind, zoals hij het
kind was van twee ouder wordende mensen. En hij probeerde zich voor te stellen
hoe zijn ouders er zouden uitzien binnen tien, twintig... jaar. Zouden ze ook zo samen
de tijd het hoofd bieden?
Trouw. Kracht. Zijn gelaat vlamde. De degen kruisen met de onzichtbare vijand,
terwijl het meisje Helga angstig toekijkt en de ogen sluit bij de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

509
laatste stoot. Helwitte zonnestralen flitsten door het struikgewas langs de weg die
naar het park leidde, niet ver van haar huis. Hij brak een tak, viel uit, pareerde telkens
opnieuw tot zijn aders zwollen en het jagende bloed haast niet meer konden slikken.
Dan wachtte hij hijgend, triomfantelijk. Verblindende schichten bliksemden om hem
heen. Kameraden juichten toe, maar hij luisterde niet naar hun verwarde woorden.
Hij schreed door een haag van hysterisch gillende mensen die de armen strekten naar
zijn lichaam, even de mouw van zijn overjas aanraakten.
Heftig slingerde hij de degen boven het struikgewas. Er was niemand. De
zwartgroene aarde geurde bedwelmend; hij duizelde. Zijn voorhoofd droop van het
zweet, zijn slapen barstten van de pijn. Misschien kwam zijn lichaam in opstand
tegen de geleverde inspanning: overal deed het nu pijn, terwijl hij voortstapte en de
ogen dichtkneep voor de scherpe lichtpijlen. Was hij een blinde? Een Oidipous? Hij
vreesde de Griekse vorst: het bloedend gezicht en de wanhoopskreet. Zijn lijden kon
hem niet bevrijden van een gevoel van weerzin. Het was een dwaze, smakeloze grap.
Niemand kon hem dwingen die verzen te lezen. Mocht hij niet lezen wat hem boeide,
niet vechten en pijn voelen zonder de angst voor Oidipous?
Aan het kruispunt wachtte Alex. Zijn sputterende scooter stond dwars over de weg.
Hij droeg een witte helm en een glimmend zwarte jekker, - martialer dan ooit. De
plotseling opduikende tegenstrever (de deus ex machina) wijdbeens bezit nemend
van zijn gebied... hij ontweek hem niet. Het zou ook nutteloos geweest zijn. Alex
was vlug. Zijn bewegingen waren soepel en onverwacht. Iedereen wist dat Alex
lessen in judo volgde, dat hij in een café zelfs een bonkige fabrieksarbeider had
gevloerd tijdens een hoog oplaaiende ruzie.
Waar ga je heen? schreeuwde hij met overslaande stem.
Zwijgen. Dag zeggen en glimlachen. Dag, Alex. Bij elke stap groeide verachting.
Hij duwde de vuisten dieper in de zakken. Zijn nagels sneden in de handpalmen.
Dag, zegde hij nu duidelijk hoorbaar en hij wou langs de scooter de asfaltbaan
bereiken. Hoe kon hij zo vermetel zijn! Thuis liet men hem met rust. Niemand kwam
hem storen in zijn urenlange dromen en eindeloze zwerftochten. Hij hield zijn woede
met beide vuisten gevangen. Waaraan had hij zich schuldig gemaakt?
Hé, je antwoordt niet! Jij zegt nooit wat. Ik ben je vriend niet, hè?
De stokkende driftwoorden verwoeien met de koele wind en hij zei: Ik ga waar ik
wil, laat mij door, Alex.
Zijn lippen trilden. Over de ijlblauwe luchtmeren dreven witte wolken, statige
zeilschepen die het water beheersten en ongestoord hun tocht voort-
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zetten.
Ik voer je. Kom achterop! Of ben je bang?
Ik ga liever te voet; ik heb tijd genoeg.
Waren dat zijn woorden? Voor het eerst hoorde hij een zachte, nadrukkelijke stem.
Het leek wel of er een andere in hem sprak en voor hem de zo moeilijke zinnen
formuleerde die het geweld konden bezweren.
Luister, zei de stem, ik wil geen vijanden hebben. Ik heb je nooit wat in de weg
gelegd. Waarom hou je me dan tegen? Ik hoef me tegenover jou toch niet te
verantwoorden. En hij dacht: misschien had ik thuis moeten zeggen waarheen ik
ging, want ik wist het nog voor de linden me doorlieten. Waarom hebben ze mij niet
gewaarschuwd.
Plots overviel hem het gevoel dat hij gans alleen stond, dat de bomen tijdens de
hardnekkige winter onmerkbaar waren doodgegaan. Deze ontmoeting had geen zin.
Zinloos waren ook de argwaan en de moedwillige tergerij van een buurjongen, die
hij slechts zelden zag en nergens kon thuisbrengen. Zijn kamertje, zijn boeken, de
vertrouwelijke geluiden, het verleden als een steeds aanwezige mysterieuze kracht...
het leek allemaal zo moeilijk voorstelbaar, nu hij oog in oog stond met een vijand
die erop uit was een onherstelbare bres te slaan in zijn verdediging en hem begluurde
met de blik van een luipaard.
Had hij achterom gekeken? Hij wist het niet meer. Het roofdier brulde, klauwde
naar zijn jas en rukte, rukte. Zijn handen vonden geen houvast, drukten tegen de
vochtige aarde om het evenwicht te herstellen, terwijl de hemel verduisterde, zijn
trommelvlies dreigde te barsten. Maar hij was niet bang ondanks de druk op zijn
borst, de vlammende pijn in zijn schouders.
Vijand, vijand! schreeuwde de muil boven hem. Ben jij een man? Sla terug naar
Alex die uit de school werd gezet, omdat niemand voor hem wou instaan. Ook jij
niet! Je had er nochtans niets bij te verliezen, zoontje van een landverrader! De hete
woorden scheurden aan flarden. Maar ik heb niemand meer nodig! Dat kun je overal
gaan uitbazuinen. De klauwen haakten zich vast in de overjas. Knopen sprongen los.
Niet verder, Alex, niet verder. Ik ben niet schuldig aan jouw vernedering... De
stem zweeg; de krijger ontwaakte. Zijn bloed vloeide als lava en versteende in zijn
hart. Wie anders dan hij kon er beter weten wat vernedering betekende? Alles mocht
gebeuren op deze zaterdagmorgen. Zijn vlees mocht aan stukken worden gereten,
vertrappeld diep onder de aarde. Hij wou wel vechten tot het bittere einde en de
nederlaag lijden als woorden niet hielpen, als kalmte, gevoed door de stille gelatenheid
van zijn vader, nutteloos bleek. De witte helm flikkerde uitdagend. Nee, vader, zeg
niets. Je hoeft je niet meer om mij te bekommeren. Je dwaalt nu rond tussen
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de bomen. Je stem is ver. Ik keer wel terug, groter en sterker. Alex! huilde hij schor.
We zijn vijanden, Alex! Een harde klap trof hem in het gezicht. Het roofdier had
opgehouden met brullen en probeerde thans zijn prooi te ontkleden. De krant gleed
uit zijn binnenzak. Hij graaide er naar, doch omknelde uiteindelijk slechts een kei:
een gladde, kogelvormige steen, bijna zo groot als een tennisbal. Buk je, Alex, buk
je nog eenmaal... je hoofd vlak boven het mijne. Je kunt toch niet eeuwig mijn lichaam
berijden, je knieën drukken in mijn lenden. Kom, een ruiter houdt van zijn paard,
buigt zich neer over zijn nek... Hij zei het niet, verbeet slechts de pijn en balde alle
krachten tezamen om in een uiterste poging de vijand te omhelzen. Nooit tevoren
had hij zich zo zeker gevoeld. Nu kon hij voor het eerst een echte vijand vernietigen
met één berekende slag. Eén ogenblik roerloos blijven liggen onder het bezwete,
verwilderde gezicht. Het kwetsbare voorhoofd naderbij laten komen. Het kwam. Zijn
vuist was harder dan graniet.
De motor sputterde nog zwakjes. Onder de uitlaatbuis verdonkerde de aarde, zoals
ook de aarde naast het bleke hoofd met het dunne rode straaltje en de half-geopende
mond die niet meer de tijd had om te schreeuwen. De zon gleed achter een reusachtige
grauwe wolk. Zou ze wel ooit weer te voorschijn komen? De lente was juist begonnen.
In het park kweelden nu stellig de vogels... en spiegelden zich de zwanen in het
rimpelloze water? Hij veegde het vuil van zijn overjas en raapte de krant op. Helga,
lieve dansende voorjaarsvlinder... deze lente verdelgt alle vlinders. Ik heb geen tijd
meer. Ik moet heen. Je hoeft niet te wachten op een lente met niets dan dood.
De zware kerkklok galmde luid boven het struikgewas en de velden. Een troep
zwarte vogels vloog verschrikt op. Hij tuurde ze na tot ze klapwiekend verdwenen
achter de hoge desolate bomen. Dan werd het plots stil. Ook de scooter had
opgehouden met sputteren. Misschien zou de vijand straks weer opstaan en aanvallen.
Hij zei: Alex, en schrok van de matheid in zijn stem. Ik had je niet mogen ontmoeten,
ik had de hand van de dagbladverkoper niet mogen aanraken... nu ben je verslagen.
Hij hoorde heel duidelijk hese woorden, uitgestoten door een gezwollen keel. Het
kon echter ook zijn dat hij zich maar wat inbeeldde, dat alles een droom was waarin
hij ronddwaalde met een besmeurde overjas zonder knopen en handen die nu hulpeloos
neerhingen, niet eens de moeite deden het lichaam van de vijand te begraven of te
onderzoeken. Het lag onder de dreigende wolken en het was of de starre, naar de
hemel gerichte ogen smeekten: neem mij op; voer mij naar het rijk van de helden,
naar de Olympos. Hoe heerlijk zou het geweest zijn, had hij naast Alex gelegen,
broederlijk tezamen, terwijl de mensen zouden treuren en woorden van
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verzoening prevelen!
Wie kon beweren dat hij Alex had gehaat? De bomen zeiden het hem niet. Het
asfalt luisterde alleen naar zijn aarzelende stappen. Misschien had iemand hem bij
de hand moeten nemen en leiden naar een plek waar hij nooit meer nare dromen
krijgen kon. Want was het geen droom: het gevecht, zijn gescheurde overjas en het
huis van Helga waarlangs hij nu voorbijtrok, eindeloos moe als lag het slagveld reeds
ettelijke dagmarsen achter hem? Hij vertraagde niet, keek niet op naar het raam dat
hem een andere wereld verborg: tederheid, stille verstaanbaarheid, onwezenlijk diepe
blikken, een vluchtige droeve glimlach. De stijve schoudervullingen wogen als lood,
beletten hem vrij te ademen en te vliegen boven de teneerdrukkende wolken die zich
langzaam begonnen op te stapelen tot een ontorsbare ballast. Stort neer, verpletter
mij... Ik mag niet ouder worden dan vandaag. Ik wil weerkeren en de krant teruggeven
aan de Engelsman, de overjas aan vader. Maar hij deed het niet. Hij kon niet. Er
waren schrammen op zijn gelaat, de bloedende sporen van een strijd die zelfs de
regen niet zou uitwissen. Hij moest niet wenen, de wolken deden het voor hem. Ze
hingen nu zeer laag de wolken en het regengordijn werd alsmaar dichter. Weldra
werd het wegeltje dat hem langs de vijver en de beek het verwilderde park
binnenvoerde, herschapen tot een modderbrij. Hij struikelde, proefde de smaak van
rottend gras, kroop overeind terwijl hij zich moeizaam verweerde tegen de eentonig
ruisende regen, die zijn kleren gans had doorweekt.
Wat kon hem nog beschermen? Moest hij zich werkelijk verzetten tot hij op het
brugje stond? Het wankele brugje met de verroeste reling? Had het wel zin verder
te vluchten: dieper het riet in en het moeras, waar hij zich veilig mocht weten voor
de meest gehaaide achtervolgers? Zijn gelaat brandde onder de natte, strak-gespannen
huid of het een hele dag in de netels had gelegen.
Dit was de totale oorlog: de wereld had hem de oorlog verklaard. Wellicht moest
hij hetzelfde lot ondergaan als zijn vader. Geslagen worden, gemarteld door duizenden
vragen over iets dat hij nooit zou kunnen verklaren, omdat het toch diende te gebeuren
al had hij het reeds jaren voordien geweten. Hij behoorde niet tot dit dorp. Hij had
nooit in dit land gewoond. De mensen waren vreemdelingen. Zij zouden hem nooit
toejuichen. Ik ben te laat geboren, dacht hij, met deze mensen heb ik niets te maken;
zij zullen mij verraden en mijn vernedering zal des te groter zijn. Hulpeloos keek hij
om zich heen naar een plekje dat nog niet overspoeld was. De regen hield echter niet
op hem te geselen, een bres te slaan in zijn gedachten: Alex, waarom toch heb je
mijn overjas gescheurd? Ik
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kan hem zo niet teruggeven. Hij is onherstelbaar. Ik ging een krant halen en morgen
staan wij in de krant als eeuwige vijanden, zoals jouw vader de mijne haatte, omdat
hij niets had gedaan of te veel. Wij waren verdwaasd door de oorlog die anderen
voor ons hebben gevoerd. Wij wilden helden zijn. Hadden wij ooit onze vaders
moeten haten om vrienden te worden en samen op een scooter door het dorp te razen?
Onder het bruggetje kolkte de beek. Vertwijfeld omknelden zijn handen de
meegevende reling. Hij dook voorover en schreeuwde tegen het toornige water: mag
ik je straks omhelzen, vader?
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Kroniek
Hugo Brems / De profeet ontmaskerd
In een zeer interessante bespreking van de Gedrichten van Paul Snoek (Manteau,
1971) in Kreatief (april 1972), onder de vreselijke titel ‘Met Edgar Allan Snoek in
Dracula's Alternatieve Drugstore’, schrijft nieuwrealist Lionel Deflo dat ‘de
snoekofielen van de kosmische ijlten en de metafysische wateren met deze Gedrichten
waarschijnlijk weinig raad weten...’.
Zo'n uitspraak veronderstelt een heleboel dingen omtrent de vroegere poëzie van
Snoek (laat ons zeggen die van de verzamelbundel Gedichten 1954-1968) en de
houding daartegenover van de lezer, de zgn. snoekofiel. Nog afgezien van de ironische
ondertoon waarmee de liefhebber van een meer dan anekdotische dichtkunst wordt
bedacht, gaat Deflo hier uit van de m.i. verkeerde veronderstelling dat die lezer in
de eerste plaats zoekt naar een soort vage (kosmische/metafysische), transcendente,
onaardse sfeer, enkel voor ingewijden (snoekofielen) toegankelijk. Het is waar dat
heel wat gedichten van Snoek effect zoeken in een pseudoreligieus, barok aandoend
en door een overdadig gebruik van retorische kunstgrepen in stand gehouden
taalgebruik. En het is evenzeer waar dat daarvan (althans voor sommigen, onder wie
ik mezelf reken) een onmiskenbare charme uitgaat. Maar het is niet waar dat de
poëzie van Snoek er een is van levensvreemde poëtisch-wijsgerige speculaties en
ongrijpbare, steriele kosmische symboliek. En wat de bewonderende lezer van Snoek
betreft - voor zover die lezer met enig kritisch onderscheidingsvermogen is bedeeld
- geloof ik, dat diens bewondering in de eerste plaats uitgaat naar het verbluffend
vakmanschap waarmee Snoek de taal hanteert en gebruikt als middel tot
concretiserende zingeving. Dezelfde intrinsiek poëtische kwaliteiten waarom ook
dichters als Claus, Lucebert, Vroman e.a. hem niet ongenegen zijn. Nu was het sinds
‘Nostradamus’ (1963) iedereen wel duidelijk dat Snoek een eindpunt had bereikt,
zowel door uitputting van zijn beperkt symbolisch arsenaal als door een extreem
stilistisch maniërisme, dat tot een procédé dreigde te ontaarden. Dat werd sindsdien
duidelijk bevestigd door de anticlimax van de ‘Zwarte muze’ (1967) en zowel door
de dichter zelf als door zijn critici in alle toonaarden herhaald.
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En toch komt de publikatie van deze ‘gedocumenteerde actualiteitspoëzie en/of
alternatieve griezelgedichten’ als een verrassing. En in zover heeft Deflo zeker gelijk,
dat de ‘snoekofiel’ er - in elk geval bij een eerste lectuur - onwennig tegenover staat,
eventueel zelfs geneigd is ze niet te accepteren, te verwerpen als verschraling,
sensatiezucht, toegeving aan mode en commercialiteit, en wat dies meer zij. Het is
niet uitgesloten, dat dat alles inderdaad heeft meegespeeld in de drastische
koerswijziging die zich hier in het oeuvre van Snoek manifesteert. Inderdaad, de
experimentele vloedgolf is voorbij, de beoogde verruiming, doorbreking van de
verstarde a-priori's e.d. zijn gemeengoed geworden, de experimentele stilistische
vondsten zijn op hun beurt verstard tot cliché en het tij keert radicaal naar een
hernieuwde aandacht voor de werkelijkheid, het uitgedrukte, ten nadele van de
acrobatische en virtuoze manier van uitdrukken. Het blijkt begrijpelijk dat iemand
als Snoek - die van in het begin zeer goed heeft geweten vanwaar de wind kwam, en
die van nature verwant schijnt aan de stuntman - zich niet als voorbijgestreefde
grijsaard in de hoek kon laten drukken. Evenmin als andere experimentele dichters
dat hebben gekund: ik denk o.m. aan Claus, Campert, Gils, Kouwenaar enz., die
ieder op hun eigen manier en vanuit een sinds jaren verworven vakmanschap
aansluiting hebben gezocht bij nieuwe tendensen. Maar men hoeft niet in de eerste
plaats aan opportunisme te denken. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat de poëzie
die Snoek ons in zijn Gedrichten presenteert, even eigen en onvervreemd ‘Snoekiaans’
is als de meest profetisch en verheven klinkende verzen uit Nostradamus.
De zin voor het groteske, het bizarre, schokkende, humoristische en hekelende
zijn van meetaf aan constanten geweest in het werk van Snoek. Men denke slechts
aan De heilige gedichten en de in de vergeethoek geraakte bundel prozaschetsen
Reptielen & Amfibieën (die, het is opvallend, zopas een heruitgave beleefde, in één
bundel met nieuw satirisch proza). Niet voor niets plaatste Jan Walravens hem n.a.v.
De heilige gedichten op de snijlijn van twee tradities, die van Van Ostaijen-Burssens,
en die van Raymond Herreman en Richard Minne, de dichters van 't Fonteintje. In
dezelfde context gebruikt hij kwalificaties als ‘fris’, ‘speels’ en tegelijkertijd
‘agressief’ en ‘charmant’, even zovele karakteristieken die de neorealisten graag op
zichzelf toepassen. Sommige gedichten uit die bundel - bijv. ‘Ballade van een
generaal’ - zouden in een hedendaagse nieuwrealistische verzameling niet misstaan.
En het zou mij niet verwonderen, mocht die langverguisde bundel binnen afzienbare
tijd ook aan een heruitgave toe zijn. Wat Snoek hier en nu dus doet, kan opgevat
worden als het heropnemen van een sinds 1959 afgebroken draad. Een heropnemen
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dat zowel geconditioneerd wordt door het actuele poëzieklimaat als door een
persoonlijke innerlijke dialectiek. Het is logisch dat een dichter die in zijn evolutie
twee complementaire aspecten vertoont, bij het doodlopen van de ene richting zich
met des te meer ijver op de andere werpt. En wanneer ik beide tendensen
complementair noem, dan bedoel ik daarmee, dat zij elkaar fundamenteel niet
tegenspreken, maar a.h.w. uiteenlopende oppervlakteverschijnselen zijn van een
gemeenschappelijke onderliggende dieptelaag.
‘De profeet ontmaskerd’, zo luidt de titel van deze kroniek, naar het gelijknamige
gedicht op blz. 45. Het gedicht is, zoals veel uit deze bundel, gebouwd op een subtiele
dooreenstrengeling van twee niveaus, op het scheppen van een illusie, die daarna
wordt afgebroken. Een verwachting wordt zorgvuldig en met veel omhaal opgebouwd
om het effect van de ineenstorting des te groter te maken. In casu wordt een verslag
over de zgn. waarneming van het monster van Loch Ness verbonden met de
voorstelling van een mysterieuze duikboot, waaruit een bizarre kikvorsman te
voorschijn komt, maar
...later in de felle lichtstraal
die uit het ruim als een zoeklicht omhoog spoot
zag ik aan de trekken op zijn gangsterface
dat deze zware jongen uit de onderwereld kwam
en Crabb niet was, maar Jonas,
Deze van de potvis.

Zoals hij het hier met Jonas doet, zo ontmaskert Snoek ook de profeet in zichzelf,
door ons de keerzijde te laten zien. En de keerzijde van het barokke, profetische,
mystiekerige, onthutsende e.d. in zijn vroegere poëzie, ligt hier in het groteske,
geëngageerd betogende, verrassende, effectvolle. Maar beide aspecten wortelen in
een gelijke voorkeur voor het originele, de vondst, de schok, het ongehoorde en
terzelfder tijd de visie op het dichterschap als een verheven, quasi-apostolische taak.
Dat laatste zowel in de aanstellerige profetentoon als de soms niet minder pedante
maatschappijkritiek. Het enige wat werkelijk verandert, zijn sfeer en methode. En
zelfs daar gaat het grotendeels nog om accentverschuivingen. Maar de belangrijkste
constante is de ongeëvenaarde taal- en verbeeldingskracht van de dichter, zijn
superieure vakkennis. Zowel in zijn profetenrol als in zijn rol van parlandistisch
hekeldichter blijft Snoek de man die moet overtuigen en de show stelen door zijn
verrassende, virtuoze vondsten, meer dan door een aangrijpende eerlijkheid van het
uitgedrukte. Als dichter manipuleert hij de taal en zoekt in de interne
combinatiemogelijkheden daarvan naar verrassende revelaties zonder daarin
persoonlijk en
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uitdrukkelijk geëngageerd te zijn. En precies in en door dat fundamentele aspect van
zijn dichterschap legt hij de verbinding met het neorealisme. Ook daar immers zit
een element van taalcreativiteit, in zoverre de best geslaagde nieuwrealistische
gedichten hun succes putten uit een subtiele spanning tussen de geobserveerde realiteit
en de verwoorde realiteit, een spanning die zich dan dikwijls ontlaadt in een
verrassende pointe. Ik denk in dat verband bijv. aan de meeste gedichten van Herman
de Coninck, sommige ook van Roland Jooris en Daniel van Rijssel, al is bij die
laatsten het procédé al bijna aan verstarring toe. En het is precies op dat - in feite
minst realistische - facet van de nieuwe poëtiek dat Snoek zich toelegt. En hij doet
dat even vakkundig als altijd, met zijn typische bravoure en zelfzekerheid, zodanig
dat hij de meeste halfzachte neorealisten meteen in de hoek duwt en uit het nest.
Want een koekoeksjong is hij in ons dichterlijke dierenbos!
Concreet gezien bestaat de bundel uit vier afdelingen, die gedichten groeperen uit
een zelfde beeldsfeer, een gelijkaardige thematiek e.d. De eerste reeks,
‘Diepvriesreportages’, omvat gedichten rond motieven als ‘zee’, ‘ijs’, ‘licht’, enkele
van de aloude sleutelwoorden in zijn poëzie. Maar nadat hij de
symbolisch-combinatorische mogelijkheden daarvan uitgeput had, gaat hij ze nu van
een heel andere kant benaderen. En hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de hele
betekeniscomplexen die hij in de loop van zijn evolutie rond die symboolwoorden
heeft opgebouwd. Door confrontatie van die geïdealiseerde symboolbetekenissen
met de actuele realiteit, ontstaat een schokeffect. Bijv. in verband met het ‘water’,
archetype van o.m. zuiverheid, vrijheid e.d., het gedicht ‘Zeefauna’, waarin een
dialoog met een ‘purperen kwal’.
Zegt de dichter:
Prachtig als een oog ben je
en mooi omdat je leeft in het zuivere
en alles afweet van het onbekende.
Ben je een huisdier van de zee?

Waarop de kwal:
Kloot zei de kwal. Herken je me niet?
Ik ben de weggesneden kut van Ester Williams. (9)

Of sterker nog, maar met minder expliciete nadruk op de symboolbetekenis van de
zee, in het gedicht ‘Paniek op het booreiland’ (11), waar het boren gestaakt is en het
er wemelt van journalisten en wetenschapslui, want een van de werklieden op het
eiland heeft gezworen ‘dat hij er twee heeft zien zwemmen’.
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En:
De wetenschap staat voor een raadsel,
omdat zij heeft bewezen
dat alle leven in de Noordzee uitgestorven is.
Dus ook de kabeljauwen.

Op analoge manier worden in deze afdeling andere motieven en ideaalbeelden
omgekeerd en als illusoir ontmaskerd door confrontatie met de anti-idealistische,
utilitaire en barbaarse, ontluisterende realiteit. De ene keer al wranger dan de andere,
en ook niet altijd even geslaagd (bijv. het nogal banale ‘Uit de zee der stilten’). Maar
een groot deel van de suggestiekracht ontstaat door de bewuste ontmaskering, de
romantische ironie van de gedesillusioneerde idealist. En dat effect is enkel mogelijk
door een lectuur tegen de achtergrond van de vroegere poëzie met haar sterk
uitgesproken cultus van de klassieke trits: schoonheid-goedheid-waarheid.
We kunnen hier niet alle motieven en technieken bespreken waarop deze gedichten
gebouwd zijn; daarom slechts enkele oriënterende aanwijzingen. Het best met de
eerste afdeling vergelijkbaar is de laatste, ‘Bijbelfragmenten’, waaruit we al het
gedicht ‘De profeet ontmaskerd’ (45) aanhaalden. De kracht van deze gedichten
steekt in de transpositie van bijbelse en/of mythologische motieven naar actuele
gebeurtenissen en toestanden. De satire werkt daardoor in twee richtingen: hekeling
en/of relativering van de actualiteit en tegelijkertijd parodie op de bijbel. Slechts één
voorbeeld, het gedicht ‘Hosannah filia Sion’, opgedragen aan Wernher von Braun
(blz. 50-51). Een uitvoerige, in objectief-verhalende toon gehouden relaas over het
vertrek van een Amerikaanse kosmonaute eindigt met de toespraak ‘van de grijze
president’:
Heft aan de antifonen, want voortaan
zal deze dag elk jaar worden gevierd,
als de dag van Maria's hemelvaart.

En het is pas na deze pointe, dat de dubbele bodem van het hele gedicht merkbaar
wordt en de fijne ironie ervan, in verzen als:
Zij glinstert in haar pak van zilverdraad.
Twee zuurstofflessen zijn op haar ranke schouders
als vleugels van een ware engel vastgesnoerd.
Zij ziet er heilig uit onder haar plexiglazen helm
die schittert als een aureool.

Men ziet dat de inventiviteit van de dichter zich hier niet meer uitleeft in het scheppen
van prachtige (soms verblindende) metaforen, maar in de dooreenstrengeling van
verschillende taal- en situatiesferen, op het meer ‘makrostructurele’ vlak van
motiefcombinaties.
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De twee overige afdelingen zijn minder homogeen en groeperen zowel hekeldichten
als speelse fantasieën en zelfs enkele gedichten, die qua stijl nog zeer nauw aansluiten
bij het vroegere werk. Bijv. in de afdeling ‘Drugstore’ de zeer mooie gedichten
‘Zweeds orgel’, ‘Gebeurtenis in een lauw ei’ en ‘In de slaapval’, waaruit enkele losse
citaten:
Koel water dronk men aan lange tafels,
Ook klonk er strelende muziek,
maar die was koud en indrukwekkend vreemd.
Zij miste de stem
van een man met een nachtegaal. (21)
hoe ik langzaam met mijn hoofd omlaag
naar de bodem van mijn lichaam zink (22)
En kijk, ik beweeg mijn handen en voeten
als in doorschijnend water
en ik loop soepel op een koord. Ik val
en mijn bed wordt een enorme spiegel
om in te liggen. (23)

Vooral in het laatste voorbeeld is het onderwerp - de overgang van waken naar slapen
- slechts de dankbaar aangegrepen aanleiding om een geraffineerd nummertje
‘koorddansen’ op de taal op te voeren. Verder in deze afdeling twee speels-macabere
gedichten, ‘Atletiek’ en ‘Mijnheer de Prokureur’, vergelijkbaar met enkele gedichten
uit de afdeling ‘De witte revolver’, die het ook moeten hebben van bizarre vondsten
als bijv. ‘Zeg het met groente’, een geslaagde en gelijktijdige satire op de ‘wufte
bloemenromantiek’, de cultus van de gezonde voeding en de vitamines, de massale
geleid-spontane acties voor allerlei mens- en natuurlievende doeleinden en de
verdwijning van alle romantiek. In een dergelijk gedicht, dat in één akt zo
uiteenlopende en soms tegenstrijdige houdingen aanneemt en relativeert, verraadt
Snoek zichzelf als dichter vanuit de vondst, de onverhoedse associatie, de stunt. Dat
betekent voor mij dat hij in de eerste plaats een dichter is, een speler, die al in De
heilige gedichten schreef: ‘Mijn vader was een uitvinder’ en over de dichter als de
man die de vlinder ‘van 16 ton 325 kg’, door zijn vader uitgevonden, leerde vliegen.
Snoek is die dichtende uitvinder. En hiermee bevind ik mij weer in het vaarwater
van Deflo, die in zijn aangehaalde recensie spreekt van Snoek als ‘trouvère’, van de
‘intellectualistisch-ludieke trouvaille’, de pointe.
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Juist daarom slaagt hij in dit moeilijk poëtisch te laden genre, omdat hij ook hier
blijft dichten vanuit een artistieke, op het materiaal gerichte visie en niet vanuit een
of andere verontwaardiging, een geloof of een opdringerig gevoel. Natuurlijk ligt
hierin ook zijn beperking, de beperking van de dilettant, de artiest, die niet acteert
vanuit een zgn. innerlijk vuur, maar vanuit een woekerend talent. Ik zou nog enkele
opvallende parallellen kunnen trekken met vroeger werk en er zou nog kunnen
gepreciseerd worden waarin Snoek precies verwant is met, resp. zich verwijdert van
het Vlaams nieuwrealisme, maar liever wil ik besluiten met een gedicht dat ik om
zijn humor, zijn unieke vondst, zijn superieure toon en zijn verborgen spot tot de
beste reken van de bundel: ‘Duel tussen de rozen’ (blz. 34-35):
We waren het eens over de keuze der wapens:
de schaterlach.
Op dertig centimeter van elkaar
en spijts de vroege ochtend het bovenlijf ontbloot
en in aanwezigheid van arts en getuigen
schoot ik het eerst in een lach.
Ik kon mij echter vlug beheersen
en mijn tegenstrever, een adelborst
beet zijn prachtige bovenlip stuk,
zodat zijn kus op de mond van de blonde
nooit meer dezelfde zou zijn,
daar was ik zeker van.
O wat gaf deze gedachte mij moed.
Toen ook een dikke druppel bloed van zijn kin rolde
en aan de horizon een koets verscheen,
waarin zich zonder twijfel, maar in zwarte zijde
en fijn ondergoed, de blonde bevond,
was zijn laatste uur geslagen.
Ik gaf een aanstekelijk lachje
zodat hij kreunend tussen de rozen stortte,
gele winterharde dwergrozen dan nog,
en aan zijn lachbui kwam geen eind.
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Zelfs toen de arts hem onderzocht
lag hij te krullen, onbeschrijfelijk.
De getuigen leidden hem omzichtig weg.
De prachtige blonde zat heerlijk te snikken
en in een grasperk, mals en dauwvochtig
een eindje voorbij de vertrappelde rozen,
maakte ik haar vlug tot de mijne.
Ach mensen.

Zonder twijfel is er in deze Gedrichten een verlies aan symbolische diepgang en
vooral een desacralisering van dichter en gedicht, maar het laatste is allerminst een
verlies en het eerste wordt gecompenseerd door een winst in de breedte: opname van
nieuwe thematische gebieden en onmiddellijker aansluiting bij de problematiek en
het taalgebruik van het dagelijkse leven. Het belangrijkste van deze publikatie is
misschien nog wel het nieuwe, relativerende en ook verhelderende licht dat zij doet
vallen op de vroegere, ondanks alle verschillen even speels-dilettantische gedichten.
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Kroniek
Marcel Janssens / Een dronken sloepje
Toen Marcel van Maele onlangs de Ark-Prijs van het Vrije Woord kreeg voor zijn
boek Ik ruik mensenvlees, zei de reus. Een kroniek van in- en uitwendig leven
(Amsterdam/Brussel, Paris-Manteau, 1971, 87 blz.), sprak de schrijver in zijn
dankwoord van ‘vijgen na Pasen’. Inderdaad, nu wordt dit boekje een beetje artificieel
opgevijzeld met die Prijs, terwijl Van Maele toch al beter werk leverde. Merkwaardig
genoeg bekroont de redactie van het NVT Van Maele nu voor een tekst die opvallend
begint af te wijken van wat wij van hem, zowel in poëzie als in proza, konden
verwachten. Vergeleken met het vorige boek Koreaanse Vinken, steekt de narratieve
structuur van het nieuwe veel minder gesofisticeerd en ‘gewoner’ in mekaar, al is
het nog in verschillende opzichten als Van Maele-tekst herkenbaar. Klonk het niet
zo banaal, ik zou zeggen dat deze kroniek een ‘overgangstekst’ is van het vroegere
poëtische, hermetische proza naar een fase waarin de ‘romans’ van Van Maele (hij
gebruikte die ondertitel o.m. voor Scherpschuttersfeest en Koreaanse Vinken) weer
aansluiting zouden kunnen zoeken met het traditionele verhaal. Dat zou in de huidige
literaire constellatie niets uitzonderlijks zijn. Zelfs Marcel van Maele, eigenzinnig
taalgebruiker bij uitstek, evolueert mee en draait bij. Gaat ook hij het nog voor mekaar
krijgen, verkoopbare boeken te schrijven en lezers te hebben? De schrijver Nico zegt
in dit boek: ‘Ik ben het beu de binnenkant van de bol af te tasten. Ik wil eruit. Ik moet
eruit. Ik ben de binnenkant beu’ (blz. 9). Is dit een adieu aan de vroegere Van Maele?
Een afscheid van hermetische teksten voor privé-gebruik?
In de kroniek is een chronologisch nagenoeg rechtlijnig uitgewerkte story
herkenbaar: de journalist Sloepje Zoetelief, gehuwd met Julia, maakt in Amsterdam
kennis met Nico Van Der Wal, een Vlaams auteur die z'n Françoise verloor en op
het eind het wezen te pakken krijgt dat hij al een hele tijd achternazit, namelijk Julia.
Maar deze story zegt niets over het boek. Van Maele maakt een tekst met 55
onderdeeltjes, waarin brokjes van die simpele story maar ook zoveel andere dingen
zitten. De structuur van de kroniek draagt het merk Van Maele. Dat de dunne
verhaalsubstantie kroniekachtig verbrokkeld wordt over tientallen snapshots, is al
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symptomatisch voor Van Maeles schriftuur. Iets van langere adem binden of afronden
kan of wil hij niet. Hij is meer een eruptief schrijverstype, hij werkt met nerveuze
blocnote-krabbels, tekstbreking is bij hem een dominant structuurbeginsel. Zo bouwt
hij z'n boek staccato, met horten en stoten, met genummerde invallen. Elk fragmentje
krijgt een titel die eerder een brekende dan een bindende functie heeft. Naast het
verhaaltje over Sloepje, Julia en Nico (met de hoofdredacteur Bernard als
voorbijflitsende nevenfiguur) zitten dan ook op het telraam van de kroniek nog
aforismen, satiren, nonsense-verhalen, sick jokes, allegorieën, angstdromen en
projecties die op het eerste gezicht niets opleveren voor de story, maar tot de kern
van de kroniek blijken te behoren. In deze vele stukjes zie ik vooral twee teksttypen
naar voren komen: lyrische fragmenten in het sterk gedrongen poëtisch staccatoproza
dat wij van Van Maele gewend zijn, en dialoogteksten die naar de toneelscène neigen.
De noodzaak van de tekstbreking en tekstverbrokkeling wijst erop dat Van Maele
het schrijven ‘in de schreeuw’ (blz. 10) niet kan verzaken. Hij kan ook de dichter
geen vaarwel zeggen. Het ‘gegoochel met grendelwoorden’ (blz. 13) bepaalt nog de
aantrekkelijkste brokstukken van deze kroniek. Ook dit boek bevat nog slierten
éénwoordzinnen, die hijgend aanhollen. Het beeldspraakgeweld is echter geluwd.
Sloepje Zoetelief heeft immers ook zo'n lieve naam. Het Sloepje kraakt woest in z'n
voegen, maar het smeekt ook teder ‘om fluwelen woorden’ (blz. 70). De kroniek laat
de tedere wildeman Van Maele zien, gesplitst in de ‘confrères’ Nico en Sloepje,
eigenlijk afsplitsingen van één zelfde wezen, ziek zittend in ‘het zelfde schuitje’ (blz.
44). Beiden kunnen een facet tonen van wat Van Maele zelf in z'n Amsterdamse tijd
geweest is. De Vlaamse schrijver Nico is immers de auteur van dit boekje dat ‘vanuit
een situatie’ geschreven werd (blz. 51). Die situatie vertoont de twee componenten
Nico en Sloepje. Wat deze excentrieke en tedere anarchisten gemeen hebben, is het
besef van de outsider die niet recupereerbaar is. Ze zwalpen als sloepen en smeken
‘om rust, om fluwelen woorden’. Ze willen het onbehagen woest wegkerven (reuzen
die mensenvlees ruiken), maar ze capituleren met een razend non possumus. In de
titel van nummer 51 staat o.m: ‘Wie heeft zich de moeite getroost te zeggen: “Ik
speel niet mee”. Meespelen, meehuilen, meeheulen’ (blz. 75). Dat zei Van Maele
ook bij de uitreiking van de Ark-Prijs: ‘Ik speel niet meer mee.’ Langs de binnenkant
van de bol kankert een pijn, een gemis, het besef van een falen. In deze kroniek wordt
dat gevoel gesymboliseerd in de angstdromen met de ratten en in andere grimmige
fantasma's. Zij vertalen symbolisch de situatie waarin de lieve woesteling
Nico-Sloepje, die mensenvlees ruikt (en oprispt), leeft en schrijft.
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Kroniek
Andre Demedts / Nieuw werk van Hella S. Haasse
In onze literatuur verslijten wij vlug onze beste krachten en toch blijft Hella S. Haasse
(o 1918) iemand die men niet zo licht opzij zal schuiven. Ieder nieuw werk van haar
hand verdient onze belangstelling, zelfs als wij achteraf tot het besluit komen, zoals
met Huurders en onderhuurders (Querido, Amsterdam, 1971), dat het ons niet voldaan
heeft. Wat is er goed aan, wat vonden wij verkeerd? Het ongunstige vóór het gunstige
nemend, moeten wij op een gemis van eenheid wijzen. In de natuur zijn de dingen
zo gegroeid of gevormd dat zij een harmonisch geheel uitmaken. Aan dat geheel zijn
alle delen, in een evenwichtige verhouding tot elkaar, ondergeschikt. Nu is de
natuurlijkheid, met de eenheid die ermee samengaat, een eerste vereiste opdat een
kunstwerk zou bevallen - om zijn schoonheid. Toch lijkt het passend hierbij aan te
stippen dat het om andere eigenschappen merkwaardig of leerrijk kan zijn, maar dat
boeiend en interessant op zichzelf valt buiten de esthetische norm.
De aandachtige lezer van Haasses jongste roman houdt er de indruk van over dat
zij van drie onderscheiden inspiratiekernen uitgegaan is. Als eerste gegeven
beschouwen wij dan de geschiedenis van het echtpaar Dupels. Vroeger was Dupels
een begaafd ambtenaar, bij zover dat hij de toespraken van zijn directeur Doodvorst
‘mocht’ schrijven. Na enige tijd werd de man, die geestelijk in de war bleek te zijn,
uit de dienst verwijderd, al zal hij later door zijn geschriften bewijzen dat hij veel
scherpzinniger is dan anderen. Want hij kan oorspronkelijk denken, iets waar velen
niet toe in staat zijn. Door toedoen van Doodvorst vinden hij en zijn vrouw gelukkig
onderdak in een huis, te groot om het alleen te bewonen, maar zij mogen er
onderverhuurders in opnemen, op voorwaarde dat er steeds een kamer ter beschikking
van de eigenaar blijft. Die eigenaar, een vriend van Doodvorst, is een geheimzinnige
figuur op de achtergrond. Later zullen wij er terloops over ingelicht worden dat hij
wegens handel in verdovende middelen in verschillende gevangenissen gezeten heeft
en zijn huis in geval van nood tot bergplaats van zijn koopwaar en schuiloord voor
hemzelf moet dienen.
Overigens valt over het gezin Dupels niet veel te vertellen. Hij slijt zijn
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dagen met colleges op te stellen voor een niet-bestaand gehoor. Wat hij daarin
uiteenzet, wij komen erop terug, is zeker niet krankzinnig. Zijn vrouw daarentegen
wordt door de schrijfster getypeerd als een brave huissloof die als ze iets onbehoorlijks
aandurft, dat alleen uit verveling doet. Die twee personages krijgen in het boek meer
aandacht dan zij strikt genomen verdienen, maar wel lezenswaard is hun
psychologische doorlichting en zijn in het bijzonder de beschouwingen van Dupels.
Zo waar hij het heeft (blz. 22-25) over het genus mens en zich, zonder hem te noemen,
een volgeling van Gobineau betoont. De meeste mensen zijn niet meer dan
mensachtigen die, ondanks alle pogingen om hen op te voeden, altijd massawezens
zullen blijven. De anarchie ‘die zich zelf als het non plus ultra van menslievendheid
beschouwt, omdat zij meent dat schuldeloosheid en schaamteloosheid ten aanzien
van geweld en het geslachtelijke de mens vrij zullen maken, dus meer mens, bepaalt
als geen ander ‘de plaats van de mensachtigen’. Zij lopen in de kudde, zij zijn
kuddewezens.
Dupels gelooft dat het anarchisme zoveel mogelijk bevorderd moet worden, opdat
de mensachtigen zonder enige rem op hun instincten, volledig voldaan zouden zijn.
Op een andere plaats (blz. 44-46) stelt hij de systematische uitroeiing van de begrippen
die door hem met hoofdletters geschreven worden, van Schoonheid, Waarheid,
Goedheid, Hoop, Geloof en Liefde voor. De energie die daaraan verspild wordt zou
vrijkomen en tot een praktischer te verwezenlijken doel, de totale omvorming van
de maatschappij, gebruikt kunnen worden. Die omvorming zou niet mogen gebeuren
om de autoritaire machten te versterken, wel om de menselijkheid in de echte mensen
te bewaren, de eeuwige zoekers, strevers en strijders, zonder wier onrust en verdriet,
angst en vertrouwen alles verloren zou gaan. Als zij zich om de mensachtigen niet
meer hoeven te bekommeren, zullen zij volledig en zuiver zichzelf kunnen zijn.
Een tweede thema wordt aangebracht door mevrouw Hornkes, een briljante dame
die Dupels' bovenhuis gehuurd en daar het secretariaat van een selecte vrouwenclub
gevestigd heeft, met de bedoeling er een ontspanningssalon voor een uitgelezen
publiek van te maken. Weldra wordt zij de centrale figuur van het verhaal, want rond
haar groepeert zich een kring van jonge wereldhervormers, geleid door de leraar
Joost Walter, zo'n man die van de ene dag op de andere tot het besluit komt zijn
vrouw ‘Magda en zijn kinderen te verlaten om zich geheel te kunnen wijden aan de
geboorte van een nieuwe wereld’. Wat men in zijn toekomstparadijs zal aanvangen
met de slachtoffers van zoveel onverantwoorde onnozelheid is een vraag die hij zich
niet eens stelt. Zijn vrouw moet het maar klaren, of de wereld zoals ze is hoeft er
slechts voor in te staan. Ook zulke warhoofden
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schijnen voor te komen en krijgen derhalve recht in de literatuur rond te lopen. Met
het gevaar evenwel dat een geestelijk gezond mens zulke apostelen een spade en
akker toewenst om, kunnen ze niet genezen worden, daar ten minste vruchtbaar werk
te verrichten. De salon van mevrouw Hornkes wordt hoe langer hoe meer een haard
van ontucht, vooral door de rol die door een onverwacht opgedoken Griek gespeeld
wordt.
Die geheimzinnige en heimelijke vreemdeling legt het verband met een derde
gegeven. Er komt nog een andere huurster in het huis een kamer betrekken. Het is
de jonge schrijfster Antonia Graving, die een historisch verhaal in voorbereiding
heeft, waarvoor zij de onmisbare documentatie moet verzamelen. Het zal handelen
over een episode uit de Romeinse geschiedenis die door Livius in 186 voor Christus
gesitueerd werd, namelijk het schandaal en de bestraffing van de Bacchanalia waarbij
duizenden ingewijden betrokken waren. Die lang voorbije gerechtszaak legt een
verband met de kring rond mevrouw Hornkes en in een breder perspectief met hetgeen
er in deze tijd te beleven valt en door sommige auteurs nog wat aangedikt wordt.
Zogezegd om met economisch beproefde middelen de economie van de
consumptiemaatschappij te ontwrichten.
Het einde van Huurders en onderverhuurders is dat de politie ingrijpt om het
verdachte nest van mevrouw Hornkes uit te zuiveren. Maar de heer Doodvorst, de
hoge ambtenaar, blijft buiten schot en hij is het die aan Antonia Graving de prijs
overhandigt die zij met haar verhaal uit de Romeinse geschiedenis gewonnen heeft.
Bij Titius Livius had zij al de figuur van een consul Postimius ontmoet, die haar
onbetrouwbaar leek; nu herkent zij in Doodvorst over de eeuwen heen zijn
onsterfelijke dubbelganger. Het kan verdedigd worden dat Haasses jongste roman
een kritiek is op de menselijke onbetrouwbaarheid en dwaasheid, die van deze en
alle tijden is. Maar de schrijfster heeft het zich dan toch moeilijk gemaakt met die
drie parallel verlopende acties, die de schuld zijn van de minder geslaagde structuur
van haar boek. In ieder geval is het laatste deel veruit het boeiendste. De kunstenares
heeft vroeger afdoende bewezen dat zij als weinig anderen op de hoogte is van de
oude culturen rond de Middellandse Zee en die vertrouwdheid met haar stof heeft
haar in staat gesteld met het relaas van de bestraffing der Bacchanalia het slot van
haar roman op te trekken tot de hoogte van haar beste werk. Dezelfde kwaliteit
bezitten de bladzijden waarin Dupels zijn filosofie over de mens ontvouwt. Een en
ander doet veronderstellen dat Hella S. Haasse minder van haar verbeelding mag
verwachten dan zij kan rekenen op haar kennis van geschiedenis en wijsbegeerte.
Het staat ons vrij daarbij te denken dat onze literatuur te veel in de lucht zweeft en
te weinig op vaste grond steunt, dat
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er te veel fantastische en gefantaseerde voorwending en te weinig levensechte
waarheid in is.
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Kroniek
Ludo Simons / Vlaamse beweging en Vlaamse geschiedenis
Sinds Paul Fredericq in het vroegste decennium van deze eeuw een eerste rudimentair
maar boeiend overzicht van de geschiedenis der Vlaamse Beweging schreef, is er
op dit terrein van de historiografie heel wat gebeurd. Eerst zette Maurits Basse het
relaas van Fredericq voort tot 1930, daarna hernam Leo Picard het hele verhaal op
steviger grondslag in een tweedelige studie, waarvan het eerste deel in 1937 en het
tweede in 1959 verscheen. Met een dissertatie voor Pieter Geyl leverde A.W.
Willemsen in 1958 een geschiedenis van het Vlaams-nationalisme van 1914 tot 1940,
die in 1969 een nieuwe, vermeerderde uitgave beleefde. Inmiddels was van H.J. Elias
in de jaren 1963-'65 diens magnum opus over de geschiedenis van de Vlaamse
gedachte tot 1914 verschenen in vier lijvige delen (herdrukt in 1970-'71), terwijl
dezelfde historicus nauwelijks vier jaar nadien, in 1969, in vier kleinere delen de
geschiedenis van de Vlaamse Beweging in de ook door Willemsen behandelde jaren
1914-1940 beschreef.
Daarmee zijn de voornaamste in het Nederlands gestelde, ook als naslagwerken
bruikbare synthesen van de Vlaamse Beweging of van grote onderdelen daarvan
opgesomd. Het is duidelijk dat in dezelfde periode een aanzienlijk aantal
belangwekkende thematische of detailstudies en overzichten van een beperkter
periode verschenen; ze hier op te sommen zou de bedoeling van dit artikel te buiten
gaan.
Als ik evenwel in de geest het lijstje van die enkele tientallen namen overloop,
dan constateer ik dat ten minste de helft van die auteurs filologen, literatuur- en
kunsthistorici zijn; ik denk dat deze origine mede bepalend is geweest voor de
benadering van een in den beginne inderdaad literair gericht, maar vrij spoedig zo
complex zich vertakkend fenomeen als de Vlaamse Beweging. Slechts enkele auteurs,
zoals Leo Picard, Julien Kuypers, Michel Oukhow, Lode Wils, hebben zich
bijvoorbeeld expliciet, hoewel dan nog meestal zijdelings, met de verhouding tussen
sociale en Vlaamse beweging beziggehouden; het is nochtans duidelijk dat een
dergelijk onderzoek een dwingende noodzaak is om de ‘Stellenwert’ van de ‘Vlaamse
Beweging’ in het kader van de opgang van het Vlaamse volk te kunnen bepalen. Dat
in 1844 in Vlaanderen de spelling van het Nederlands in
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een op het Noorden gerichte vorm werd vastgelegd en voorgeschreven, is ongetwijfeld
van het grootste belang geweest; dat hetzelfde jaar of kort nadien duizenden Vlaamse
mensen stierven van honger, tyfus en cholera, is voor de geschiedenis van ons volk
van niet minder ingrijpende betekenis. Het jaar 1889 is als datum van de tweede
taalwet op het gerecht, de Wet Coremans-De Vigne,, van grote betekenis; maar men
zou er in één adem aan toe dienen te voegen dat het ook het jaar is van de wet op de
nachtarbeid van vrouwen en kinderen en van de nakende oprichting van de
Boerenbond. In 1919 wordt de Frontpartij gesticht, maar ook de wet-Vandervelde,
op het alcoholverbruik, door het parlement aangenomen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter verduidelijking van wat ik bedoel. Indien
men de opgang van het Vlaamse volk, dit is de ontwikkeling van een verpauperde,
slavende massa van hele of halve analfabeten tot een welvarende en zelfbewuste
bevolking, ziet als een samenspel van politieke, sociale, economische en culturele
factoren, dan is men verplicht hetzij de zogenaamde ‘Vlaamse Beweging’ als een
onderdeel van deze opgang te beschouwen - een vitale maar niet de enige motor -,
hetzij de begripsinhoud van deze notie zo te verruimen dat de hele maatschappelijke
evolutie erdoor wordt begrepen. Voor de geschiedschrijver heeft dit in beide gevallen
zwaarwegende consequenties. Beschouwt hij de Vlaamse Beweging als de langzame
verovering van culturele zelfstandigheid en eigen politieke structuren, via
beschermende maatregelen ten voordele van het ‘Vlaams’ en nadien taalwetten, dan
zal hij de sociaal-economische realiteit bewust moeten ‘ausklammern’ en ze ten
hoogste als een begeleidende, incidenteel de culturele en politieke evolutie
stimulerende of afremmende factor moeten beschouwen. Beschouwt hij daarentegen
als Vlaamse Beweging al datgene wat de opgang van het Vlaamse volk mogelijk
heeft gemaakt, dan zal hij de industrialisering en de werkverschaffing, de
arbeidersbeweging en de sociale wetgeving op dezelfde voet moeten behandelen als
de taalwetgeving of de groei van de culturele autonomie.
Een kenmerk van de eerste houding is, hoe men het ook draait of keert, dat ze in
mindere of meerdere mate nationalistisch is; ik gebruik het woord in zijn ruimste
betekenis en zonder gevoelswaarde. Vanuit dit standpunt wordt licht een onderscheid
gemaakt tussen ‘goede’ en ‘slechte’ Vlamingen, naar gelang zij al dan niet naar de
politieke zelfstandigheid toe hebben gewerkt. Edward Anseele, hij moge dan door
Cam. Huysmans ‘een lichtdrager van het Vlaamse ras’ genoemd zijn, is in dit
perspectief een renegaat; voor de extreme belijders van deze professie kan hetzelfde
etiket ook op Frans van Cauwelaert toepasselijk worden geacht.
Probeert men daarentegen de jongste anderhalve eeuw Vlaamse geschie-
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denis te beschrijven als een dialectisch samenspel van de verschillende
maatschappijvormende factoren, dan wordt de zaak voor mijn gevoel boeiender. In
deze optiek komt Emiel Moyson plots naast Rodenbach te staan, Edward Anseele
naast Cyriel Verschaeve, de vakbonden naast de Blauwvoeterie. Deze juxtaposities
mogen voor sommigen - beiderzijds! - hard aankomen, zij zijn een onontkoombaar
uitvloeisel van een meerzijdige en daardoor mijns inziens objectiever benadering
van de historische realiteit.
Deze inleidende beschouwingen kunnen een te lange aanloop lijken voor een korte
voorstelling van het boek van Manu Ruys, De Vlamingen. Een volk in beweging, een
natie in wording, verschenen bij Lannoo te Tielt; zij werden er nochtans door
opgeroepen.
Laat ik vooraf zeggen dat hiermee eindelijk een beknopte, bevattelijke en boeiende
inleiding tot de geschiedenis van de Vlaamse Beweging voorhanden is, die geen
vakhistorische pretenties heeft, maar een ideale initiatie voor het grote publiek kan
vormen. Dit boek van een goede 200 bladzijden vat in circa 20 pagina's onder de
titel ‘Tien eeuwen roem en deernis’ de geschiedenis van onze gewesten tot 1815
samen; in circa 10 bladzijden wordt ‘De premature hereniging (1815-1830)’ geschetst,
in 15 bladzijden de ‘Laatste bedreiging (1830-1870)’, in eveneens 15 bladzijden ‘De
doorbraak (1870-1914)’, in circa 60 bladzijden de ‘Tragische jaren (1914-1944)’,
terwijl ongeveer 75 bladzijden de naoorlogse geschiedenis behandelen onder de titel
‘Op weg naar de autonomie (1944-1972)’.
Dit boek, zegt de auteur in zijn verantwoording, is ‘een zeer bescheiden poging
om de geboorte van het moderne Vlaanderen te vertellen en te verklaren’. Van daaruit
is het begrijpelijk, dat dit verhaal voornamelijk een kroniek van de jongste
vijfentwintig jaren is; ik geloof niet dat men hieraan aanstoot moet nemen. Men zal
er zich evenmin aan storen dat de bewonderde staatsman Gaston Eyskens, die het
boek inleidde, en het dagblad ‘De Standaard’, waarvan de auteur politiek redactiechef
is, kleurig in de verf worden gezet; dergelijke vormen van subjectiviteit maken voor
mij in een boek als dit een attractie uit. Bezwaren heb ik eigenlijk alleen tegen de
titel; in de inleiding tot deze bespreking heb ik ze reeds aangeduid.
Ruys schrijft een boek over De Vlamingen als volk in beweging en als natie in
wording; titel en ondertitel samen vormen een omschrijving van wat traditioneel
‘Vlaamse Beweging’ wordt genoemd. De Vlaamse Beweging, zegt Ruys, is geen
uiting van racisme of fascisme; ‘zij is een uiting van vooruitstrevend, sociaal
humanisme’ (p. 12). ‘Het is dus niet juist, dat de Vlaamse beweging in een uitsluitend
burgerlijke context verliep.’ (p. 116). De betrokkenheid van de auteur bij zijn
onderwerp wortelt dan ook ‘niet in
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nationalistische motieven, maar in redenen van sociale rechtvaardigheid.’ (p. 13).
Dit alles belet niet dat datgene wat de auteur ‘Vlaamse Beweging’ noemt, de
emancipatiestrijd waarvan hij het verhaal schrijft, nauwelijks enige raakpunten
vertoont met de beweging voor de sociale lotsverbetering van arbeiders, boeren en
kleine middenstanders. In de enige, korte excursus die aan dit probleem is gewijd
(p. 116-117) moet de auteur dan ook erkennen dat dit ‘een element van structurele
zwakte in de Vlaamse emancipatiestrijd’ was.
De vraag blijft dan gesteld of men de Vlaamse Beweging, aldus opgevat, een
sociale beweging mag noemen, wanneer men tegelijk moet erkennen, dat alle
belangrijke sociale verwezenlijkingen en veroveringen buiten haar om tot stand zijn
gekomen. Daarmee wordt de sociale dimensie van bijvoorbeeld een taalwet niet in
twijfel getrokken; een rechtvaardiger rechtsbedeling, een gedemocratiseerd
functionerend bedrijfsleven zijn ongetwijfeld stapstenen op de weg naar een
gesocialiseerde maatschappij. Maar het zijn snippers op de grote stroom van de
sociale ontvoogdingsstrijd, de strijd tegen de kinderarbeid, tegen de structurele
uitbuiting door het kapitaal, de strijd voor de zondagsrust, de gelimiteerde arbeidsdag,
voor medische verzorging, gezonde huisvesting en bejaardenzorg, kortom de hele
strijd om bestaanszekerheid in een rechtvaardiger wereld.
Het is tragisch dat ‘de Vlaamse Beweging’ niet heeft ingezien welke grootse strijd
naast haar voor datzelfde Vlaamse volk werd gestreden, zoals het tragisch is dat de
meerderheid van de socialisten nooit heeft begrepen dat ‘de Vlaamse Beweging’ met
haar nationale bekommernissen in vele gevallen, zij het onrechtstreeks, het sociale
belang diende. De geschiedschrijver kan trachten de sociale implicaties van de éne
en de flamingantische opwellingen van de àndere beweging extra te doen uitkomen;
hij zal er nooit in slagen van de ene een sociale en van de andere een vlaamsgezinde
beweging te maken. Het lijkt mij eerlijker én boeiender dit te erkennen en de beide
bewegingen, de nationale en de sociale, met inbegrip van hun incidentele raakpunten,
náást elkaar te behandelen als twee componenten van één verhaal, het verhaal van
de opgang van de Vlamingen, die inderdaad niet alleen een natie in wording, maar
ook een volk in veelzijdige en meerzinnige beweging zijn. Uit een dergelijke visie
op de geschiedenis van ons volk moet mijns inziens een grotere eerbied en waardering
voor de motieven en de handelingen van de ‘anderen’ voortspruiten, een respect
gebaseerd op het besef dat men aan beide zijden, zij het langs gescheiden wegen,
gewerkt heeft aan hetzelfde einddoel. In die optiek zou de geschiedenis nog weer
eens de leermeesteres van het leven kunnen zijn.
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En of men dit héle verhaal van Vlaanderens opgang dan ‘Vlaamse Beweging’ noemt,
of het woord reserveert voor de éne, de nationale component, heeft dan alleen nog
een terminologisch belang.
1.7.1972
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Kroniek
Albert Westerlinck / Louis-Paul Boon als biograaf
Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen
armoede en onrecht (Uitg. Arbeiderspers en Querido, Amsterdam), zo luidt de lange
titel van de levensbeschrijving die Boon aan de journalist, politicus en sociale strijder
uit het land van Aalst heeft gewijd. Pieter Daens (1842-1918), jongere broer van de
meer begaafde priester Adolf (1839-1907), stichtte met hem in 1893 de Christene
Volkspartij om de sociale beginselen van Rerum Novarum tegen de katholieke en
liberale conservatieven in, en zijdelings ook gekant tegen het socialisme, in daden
om te zetten. Na de dood van zijn broer zette Pieter de sociale strijd voort. Boon
heeft aan deze monografie van welgeteld 661 bladzijden (!) jarenlang gewerkt. Een
groot aantal dag- en weekbladen uit het Aalsterse en daarbuiten, talrijke archieven
en pamfletten uit een periode die zich uitstrekt van 1865 tot 1918, heeft hij uitgeplozen
en geëxcerpeerd. Bovendien heeft hij een massa boeken over Daens, daensisme en
de gehele sociale geschiedenis van België in de 19de eeuw verwerkt. Dit alles wordt
in de inleiding en in de bibliografie opgesomd (ik mis alleen het boek van Prof. Lode
Wils). Jarenlang heeft dit monnikenwerk hem in beslag genomen. De verzamelde
stof heeft hij geredigeerd in 1600 dichtbeschreven vellen. Hij deelt ons mee dat hij
het werk tot driemaal toe herschreven heeft, naar ik vermoed omdat hij moeite had
om die enorme stof te ordenen, de passende vorm te geven, ook wel te schiften. Het
resultaat is dan dit volumineuze boek van 661 bladzijden geworden. Deze prestatie
bewijst een formidabele, ook fysieke werkkracht, die zeker niet alle zestigjarige
schrijvers zullen opbrengen en men kan eraan toevoegen dat sommige vroegere
publicisten over Daens het zich, inzake bronnenonderzoek, heel wat gemakkelijker
hebben gemaakt!
Uiteraard is dit dikke boek moeilijk samen te vatten. Zoals de titel duidelijk zegt,
beperkt Boon zich niet tot het verhaal van Pieters openbaar leven, noch zelfs van het
daensisme, maar schildert hij in den brede de gehele maatschappelijke evolutie van
de stad Aalst van provinciestadje tot denderende fabrieksstad en geheel de
sociaal-politieke strijd vanaf het midden van de 19de eeuw tot het begin van de 20ste
eeuw. Het tweede

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

534
lid van de titel ‘of hoe de arbeiders’ enz., beantwoordt ten volle aan de inhoud van
het boek. Toch staat Pieter Daens in het midden. Het hele boek draait rond de radicale
sociale strijd die hij als journalist in Het land van Aelst en De werkman, en daarbuiten
in de politieke arena, gevoerd heeft tegen de ‘behouders’. Daarbij wordt ook de
opkomst van het socialisme met zijn interne spanningen getekend. Van Pieter Daens
wordt enkel de homo politicus in het licht gesteld. Zijn familiaal leven, zelfs de
verhouding tot zijn broer Adolf, die hij vereerde, komt - waarschijnlijk door Boon
aldus gewild - weinig uit de verf. Doch de betrokkenheid van Pieter Daens in het
Aalsters politieke leven wordt overvolledig en met de scherpste realistische
detaillering verteld.
De kunst van Boon bestaat er onder meer in, ons als het ware lijfelijk in het
negentiende-eeuwse stadje te parachuteren, zodat wij de goorheid van de
fabriekstoestanden, de groezeligheid en de armoe van de arbeidersgezinnen, de
opkomst van de nieuwe rijken, de vorming van rijke familieclans en het ontstaan van
bittere familieveten, hun berekenende uithuwelijkingspolitiek, het persoonlijk egoïsme
en het groepsegoïsme in de politiek, alle politieke laagheid en gekonkelfoes, alle
fysiek en moreel lijden van armen en vervolgden, de visu kunnen meemaken, ja,
zowel de armoede als de morele gemeenheid ruiken. Boon beschrijft dat alles zo
veristisch dat ik meer dan eens het gevoel had mij in een roman van Balzac te
bevinden, een roman waarin de ‘comédie humaine’ van de kleine stadspolitiek met
al haar belangzucht, tot de uiterste laagheid bereid, met rustig-scherpe objectiviteit
wordt uitgebeeld.
De meest opvallende eigenaardigheid van de vorm is, dat Boon heel deze
geschiedenis door Pieter zelf laat vertellen in de ik-vorm. Hierdoor komt hij vanzelf
in het middelpunt van het werk, van heel het dagelijks en bij pozen woelige en
krioelende leven van het stadje te staan. Zoals hij in feite levenslang als penneman
en met de tong heeft gedaan, zien wij Pieter Daens Aalst bekijken en beoordelen,
sociale wantoestanden en politieke tegenstellingen registreren, strijden voor het recht
en stem geven aan de verzuchtingen van het volk. Het eerste voordeel dat deze
ik-vorm biedt is dat de lezer zich directer door de held aangesproken voelt. De
distantie, die het hij-verhaal noodwendig schept, valt weg. Boon was er ook
gemakkelijker toe in staat de biografie in deze vorm te schrijven, omdat hij zich met
Pieter verwant voelde, zo zegt ons zijn inleiding: ‘als dagbladschrijver en man met
nimmer verflauwende liefde voor de kleine man, als mens met gevoel voor humor
en met tevens inzicht van al het betrekkelijke in deze wereld’. Hij kon zich dus als
verteller gemakkelijk identificeren met Pieter, als het ware in zijn huid kruipen om
met diens pen
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zijn leven te vertellen in diens stijl. Boon heeft dit met verbluffende gemakkelijkheid
gedaan.
Bovendien is de keuze van deze ik-vorm wellicht geen louter literaire kunstgreep.
Zij heeft Boon waarschijnlijk ook de lang gezochte mogelijkheid gegeven om de
overrompelende stof van uit één stand-punt te ordenen en vorm te geven. Al schrijvend
is Boon er zich ook bewust van geworden dat de keuze van de ik-vorm afstand
betekent van de vrijheid die de alwetende verteller geniet, maar af en toe slibbert hij
wel eens buiten de perken van wat Daens als ik-verteller weten kan, hij gunt ons een
blik in de toekomst of laat Pieter een en ander over de geschiedenis van het Gentse
socialisme vertellen. Doch dit gebeurt bij een goed vakman als Boon discreet en
zelden.
Verder bracht de compositie van dit enorme boek mee dat Boon de stof in zes
‘Boeken’ verdeelde, waarvan het eerste vijftig jaar bestrijkt tot aan de stichting van
de ‘partij’, de vijf volgende telkens drie à vijf jaar van de politieke strijd behandelen,
overeenkomstig met de diverse fasen. Verder heeft Boon binnen deze zes Boeken
de gebeurtenissen van één jaar telkens in een hoofdstuk samengebracht. Deze laatste
onderverdelingen doen wat kunstmatig aan, ten eerste omdat de politieke
ontwikkelingsgang evenmin als het leven zelf zich in zijn ‘élan vital’ in jaartallen
laat compartimenteren, ten tweede, omdat bepaalde hoofdstukken, aan één bepaald
jaar gewijd, niets belangrijks en enkel wat anekdoten bevatten. Maar ja, zulke kritiek
is gemakkelijk, zou Boon terecht kunnen opwerpen. Inderdaad, men moet een boek
van 661 blz. leesbaar maken en dat gaat slechts door het aanbrengen van zeer veel
rustpunten.
Er zijn heel wat verschillen tussen de stijl van Boon in dit boek en in zijn vroegere
belangrijke romans. Hij heeft hier uitsluitend de karakter- en stijleigenschappen, die
hij met Pieter Daens gemeen had, tot hun recht laten komen en een groot deel van
zijn eigen karakter, temperament en stijlvermogen radicaal uitgeschakeld. Er is
bijvoorbeeld hier niets te vinden van het cynische, het galachtig bittere, het explosief
vitale, de onrust, de nonchalance, de agressiviteit, kortom de mixtuur met plotselinge
ritmewijzigingen die hem kenmerkt. Er is verder - hoeft het gezegd? - geen bloot
vrouwvolk, geen vloekerij, etc.
De stijl van dit boek is een rustige, gezapige verteltrant, zonder spanningen en
zonder stijlfranjes, in zakelijke toon en af en toe doorspeeld met milde humor. Het
is een stijl die sterk aan die van Pieter Daens zelf denken doet. Pieter was een rustige,
zachtmoedige man, begaafd met een pittige, geestige en toch hardnekkig polemische
pen, een man in wie wakkere agressiviteit gepaard ging met levenswarmte,
volksgezinde gemoedelijkheid en humo-
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ristische bonhomie. Het is of Louis-Paul Boon zich met hem tot in de stijl heeft
geassimileerd. Is dit een histrionisch verschijnsel of beantwoordt het aan Boons
evolutie in de laatste jaren? Ik vermoed het laatste. Vele extreme trekken in het
bijzonder rijke temperament dat hem eigen blijft, werden door de loop der jaren
afgerond tot een relativerende humor, een liefde voor de betrekkelijkheid, die men
bij Pieter Daens ook vindt. Ik twijfel er niet aan dat Boon dit Daens-boek in déze
stijl vóór twintig jaar niet had kunnen schrijven.
Toch zijn er in de stijl van dit boek trekken die zijn schrijverschap steeds hebben
getypeerd: eenvoud met volkse a-literaire inslag, warme menselijkheid, zin voor
radde kwinkslagen, deernisvolle humor. Het meest typerende evenwel, en wat hem
als naturalist kenmerkt in de meest principiële zin van die term, is: een nauwgezette
en volstrekte trouw aan de integrale werkelijkheid, zonder enige toegeving aan
idealisering of vertekening. Dat zulk veristisch realisme Boon heilig is, bewijst hij
wanneer hij in zijn inleiding, eigenlijk ten overvloede, zegt dat zijn boek ‘geen enkel
woord fantasie’ bevat. Verder moet men overdenken dat het Boon steeds eigen is
geweest stof, figuren, situaties uit eigen milieu, zelf geobserveerde feiten te grijpen.
Ook in Pieter Daens heeft hij praktisch zijn gehele stof geput uit eigen milieu, ditmaal
uit het verleden, maar toch zeer vertrouwd.
Men zou zelfs durven menen dat Boon zijn volstrekt verisme, dat reeds bij de
eerste principiële naturalisten graag gebruik maakte van ‘documents humains’, hier
ten top heeft gedreven. In zijn vroegere werken, Menuet, De kleine Eva... e.a. kon
hij ook niet aan die verleiding weerstaan. Hij laste ‘documenten’ in. In Pieter Daens
is het verisme volledig. Er is dan ook geen spraak van enige neiging tot idealisatie
of tendens. Alleen de feiten spreken met een meesterlijke nuchterheid waarover soms
een rimpel van humor of ironie loopt. De nuchtere stijl van Boon, waarmee soms
afschuwelijke feiten en houdingen worden verteld, heeft een scherper effect dan
‘getuigenissen’ of pathos of tendens.
Pieter Daens een roman, zelfs een ‘documentaire roman’ noemen, heeft geen zin.
Het boek is een biografie, geplaatst in een ruim gestoffeerde stadsgeschiedenis en
in fictief-autobiografische vorm. Biografie en autobiografie behoren sinds eeuwen
tot de letterkunde indien stijl en inhoud waardevol zijn. Het is hier niet de plaats om
over de problematiek van de biografie als literair genre uit te weiden. Laten wij
slechts even dit Daens-boek, niet als literaire, maar als historiografische publikatie
bekijken.
Sommige historici zouden Boon kunnen verwijten dat hij een boek zonder
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voetnoten heeft geschreven. Gelukkig, zo meen ik, heeft hij dat niet gedaan, want
het hadden er tienduizenden moeten zijn en zijn boek zou onleesbaar geworden zijn.
Overigens heeft hij in de inleiding en in de lange bibliografische lijst aan het slot
voldoende zijn bronnen vermeld.
Of het historische beeld van Pieter Daens, het daensisme en heel het breder
historisch gebeuren juist is weergegeven, moeten de daensologen uitmaken. Men
zou evenwel als voorwaarde tot kritische beoordeling kunnen eisen dat zij minstens
evenveel negentiende-eeuwse bronnenstudie zouden hebben gedaan als L.-P. Boon.
Het komt mij inderdaad voor dat Boon aan sommige vakhistorici van onze tijd een
flink lesje geeft inzake nauwkeurige, geduldige, exhaustieve studie van de bronnen,
het primum necessarium en, tot het einde toe, het énige fundament van de
geschiedeniswetenschap. Men kan in dit opzicht slechts groot respect koesteren voor
de enorme, geduldige bibliografische arbeid die Boon heeft gepresteerd, en anderzijds
betreuren dat het in de Vlaamse historiografie van de 19de eeuw met het bibliografisch
onderzoek en, a fortiori, met de analyse van kranten, week- en maandbladen, nog
steeds zo pover is gesteld.
Tot slot, een algemeen oordeel over de waarde van dit boek.
Een biografie met epische allure en gebalde kracht is het niet geworden, veeleer
een rustig voortdeinende ‘kroniek’, die wegens haar uitzonderlijke uitvoerigheid ondanks de inkortingen der vorige versies - wel eens vermoeit. Ook de held die Boon
heeft gekozen is, ondanks vele sympathieke deugden en humor, geen groot man die
het boek imponerende kracht kon schenken.
Toch bevat het boek dramatische elementen, die het boeiend en af en toe schrijnend
maken. Zo is Boon er in geslaagd de strijd tussen de ‘behouders’ en de sociale
bevrijders met een crescendo te tekenen. Van de aanvang af gebruiken de
conservatieven slinkse middelen om hun voorrechten te vrijwaren, maar naarmate
het conflict stijgt, gaan zij over tot de laagste middelen: laster, broodroof, enz. Even
aangrijpend is het beeld van de fysieke en morele ellende die het arme volk teisterde.
Het meest ontroerend wellicht is, naar het einde toe, de aftakeling van de oude Pieter
Daens, een doodzieke, zo goed als geruïneerde, doodgewroete man geworden, die
de teugels uit zijn hand ziet glijden en, na een rusteloos en onbaatzuchtig leven, aan
het einde de crisis in zijn partij en praktisch haar ontbinding moet meemaken. Boon
heeft, door de uitbeelding van deze afgetobde, zieke grijsaard die naar de dood
sukkelt, ons de smaak van het tragische in de mond gegeven om de zinloosheid van
zoveel menselijk gekrakeel, de futiliteit van zoveel politieke hebzucht en windmakerij,
in het aan-
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schijn van de dood.
Boon is erin geslaagd, door zijn nuchter en zeer leesbaar boek, bij mij een
fundamenteel gevoel van droefheid in de ziel te verwekken. In heel dat relaas van
meer dan een halve eeuw politieke strijd te Aalst en daarbuiten wordt ons een somber
beeld van het maatschappelijke-politieke leven gegeven en verschijnt de homo
politicus, een door zelfzucht of groepsegoïsme gedrevene, grijpend naar macht,
profijt, eer, in een maatschappelijke jungle, waar alléén het homo homini lupus geldt,
een agressiviteit die voor niets terugdeinst.
Het zou een blijk van onvolwassenheid zijn te menen dat ‘de’ politiek, al ‘de’
politici zo zijn, maar het is kritisch volwassen te weten dat er in de politiek weinige
Pieter Daensen zijn en dat zij geregeld ten onder gaan. Boon heeft door ons dit vieze
politieke rattenest van Aalst bloot te leggen, tevens door een gevoel voor universaliteit,
ons geconfronteerd met het ongeneeslijke egoïsme, de agressiviteit, de machtslust
van de mens, die ook door edele zielen als de Daensen niet definitief konden ingeperkt
of genezen worden. En met die smaak van droefheid in de mond heb ik dit bek
gesloten, denkend aan de onvergankelijke verzen van Wereumeus Buning:
En dat dit zo zal zijn in alle tijden.
Dat zijn de dingen die niet overgaan.

Het Aalst dat Boon heeft beschreven ligt overal en is, helaas, in de wereld van altijd.
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De laatste ronde
Zijn Antwerpenaars ‘heren’ of ‘beesten’?
Marnix Gijsen heeft levenslang van zijn vaderstad gehouden - een deugd die door
de bijbel en de antieken wordt geprezen! - en heeft ze in een lange reeks geschriften
verheerlijkt. Zijn jongste boek: Een Stad van Heren. Prentenboek van Antwerpen
(Uitg. Paris-Manteau, Brussel) biedt een smaakvolle evocatie van de sinjorenstad
met al haar merkwaardigheden. Het boek (187 blz.) is rijk geïllustreerd en mooi
uitgegeven. Gijsen noemt het bescheiden een ‘nonchalante gids’; het is echter veel
meer. Hij kenschetst tevens het karakter van de Antwerpenaar, die getypeerd wordt
door een (chauvinistisch?) gevoel van eigenwaarde, praalzucht, levenslust gepaard
met energie en werkkracht. Hij wijst ook op de trots van de Antwerpenaars op ‘hun’
haven. Indien ik mij bij dit laatste, als niet-Antwerpenaar, tot een aanmerking mag
verstouten, zou het zijn dat zij, in heel wat gevallen, van die haven zeer weinig blijken
te kennen. En bovendien stel ik mij de vraag of zij, die Antwerpenaars, wel allemaal
‘Heren’ zijn? Met al mijn sympathie voor het Antwerpse sinjorenras, moet ik toch
zeggen dat ik, buiten hun stad of in het buitenland, wel eens vulgaire snoevers of
lawaaierige ‘ambrasmakers’ van Antwerpen heb ontmoet, liefst in kleine kudden,
die men met de beste wil geen ‘Heren’ kan noemen.
Ik vermoed dat Gijsen uit lofwaardige liefde voor zijn stad de ‘sinjeuriale’ deugden
van zijn stadsgenoten wat te absoluut heeft geformuleerd. Liefde, zoals men weet,
is blind. Toch haast ik mij hem terzijde te snellen ter verdediging van de Antwerpse
deugden, wanneer ik, zijn boek lezend, tevens kennis neem van het oordeel dat de
eminente Nederlandse historicus en schrijver Jac. Presser er over de Antwerpenaars
op na houdt, deze in zijn memoires kortweg typerend als ‘een schilderachtig,
drankzuchtig en in het algemeen vreselijk bestiaal volkje’ (geciteerd door Ant.
Mertens in De Standaard van 9 juni).
Tussen de opvattingen van de heren Gijsen en Presser gaapt hier wel een
onoverbrugbare afgrond. Indien laatstgenoemde nog in leven was, zouden zij het al
even onmogelijk eens worden als die beide andere heren, welke door de Antwerpenaar
Van Ostaijen werden bezongen en van wie de ene de hoed eerbiedig afneemt, de
andere hem met klem opzet, enzovoort. Quid est veritas? Zeker ligt zij weer eens
tussen de uitersten, maar ook zonder twijfel dichter bij Gijsen dan bij Pressers bestiale
verbeelding, die eens te meer bewijst hoe zelfs zeer intelligente Nederlanders in
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gemoed en verstand het slachtoffer kunnen worden van het virus der laatdunkendheid
tegenover een nabuurvolk. Maar wie zal dat kwaad genezen? Ook Marnix Gijsen,
als weinig of niet schilderachtige en volstrekt onbestiale Antwerpenaar, niet! Het
moge hem leed doen dat zijn stad zo wordt verguisd; anderzijds had hij toch, om der
waarheid wille, zo dunkt mij als buitenstaander, beter een meer genuanceerde titel
voor zijn boek gekozen. Bijvoorbeeld - ik zeg zo maar iets: ‘Een Stad van Heren en
venten’.
Laat mij ten slotte - ditmaal in alle ernst - zeggen dat Gijsens Antwerpse gids op
historisch, economisch, cultureel, architecturaal, museaal en literair gebied, steeds
even leerrijk als genietelijk is. Een Antwerpenaar, die zich het prachtige
cultuurverleden en het rijke cultuurheden van zijn stad zo volmaakt heeft eigen
gemaakt, heeft het recht haar inwoners, zelfs een minderheid van minder heer-lijken,
te verheerlijken met de fierheid van een ‘civis romanus’.
Albert Westerlinck

Stelling omtrent fijnproevers
De leden van de ‘Club der Fijnproevers’, die als jongste initiatief van Advertentie
E3 Groot Antwerpen zijn gastronomische bedrijvigheid startte op 29 juli jl. met een
menu waarop een Fond d'Artichaut Mazarin gegarneerd met kreeft, een Consommé
Tosca, een Sabotines de Sole Albert I met kaviaar en 'n crème-saus op basis van
Vodka, een Filet Mignon La Vallière met truffels, en een halve meloen met aardbeien,
dit alles overgoten met een Chablis 1er Cru Fourchaume M.O. 1970 en een Château
Arnautron M. ch. Côtes de Fronsac 1966, zullen nooit weten hoe een handvol rijst
smaakt na vierentwintig uren gedwongen vasten.
Ludo Simons

Fragment omtrent roomijs
... Helemaal aan de overzijde van de tafel zit het witte communikantje, klein en ver
van me af, te midden van een heleboel brutale kindergezichten. Jammer dat er al
vlekken op haar jurkje zijn, ze hadden haar nog zo gezegd op te passen als ze met
de anderen zou gaan spelen. Toch is het nog altijd heel wat mooier dan mijn groezelig,
zwart kleed. Ik moest altijd zwart dragen, waarom? Mijn maag doet pijn, mijn hoofd
klopt; misschien had de dokter toch gelijk toen hij zei dat ik op mijn eten moest
letten. Jaja, ik word oud, hoeveel is het ook weer? Zesenzeventig of zevenenzeventig?
Ik weet het niet meer. Ik vergeet alles. Net of...
- Wie moet er roomijs hebben?
... Ik natuurlijk. Dat moet ik ook hebben. Ik heb het altijd zo lekker gevonden. Het
is fris en zoet. Zuiver, vind ik. Nog even wachten, de kinderen komen natuurlijk het
eerst aan de beurt...
- Zeg, Marie, jij zou dat nu niet mo-
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gen eten. Je weet dat de dokter...
... Mijn zuster heeft het natuurlijk weer door dat ik erg veel trek heb. Ik heb altijd
naast de goede dingen gegrepen, en daar heeft zij mee schuld aan. Zie haar zonen en
dochters maar eens vreten. Ze zijn allemaal even dik. Louis lacht luid. Zijn mond
glimt vettig. Hij is ook lelijk. Net als ik, met mijn afhangend vel. De kinderen lachen
om Louis. Hij heeft hun een grapje verteld. Nu kijken ze weer allemaal naar mij.
Niemand lacht nog. Ik moet mijn tranen afvegen. Daarom kijken ze naar me...
- Geef haar toch een bolletje.
- Ik heb gezegd van niet. Straks zit ik weer met de last.
... Bezorg ik haar last? En wat heb ik dan al niet voor haar gedaan? Heel mijn
leven lang gewassen, geschuurd, op het veld gewerkt, de beesten verzorgd, altijd
voor haar, en voor haar kinderen, en voor haar man zaliger. Voor iedereen...
- ... kan toch geen kwaad.
- Misschien niet, maar het zou kunnen, en dan wil ze weer meer.
... Dat is niet waar. Ik zou heel blij zijn met een klein beetje. Trouwens ik ben
altijd met weinig tevreden geweest. En nu zal ik niet lang meer leven. Mijn portie
wordt weggedragen naar de kinderen...
Herman Lauwers

Negentienhonderdzevenenveertig
‘Dag Leven’ van Marleen Porta gelezen, en me zelden zo oud gevoeld. Niet dat de
last van 42 jaren me drukt, het is de verloren tijd die dubbel gaat tellen. Porta is 17,
vertelt de flaptekst, en dus wil je je herinneren hoe je zelf was toen je 17 was.
Negentienhonderdzevenenveertig. Naar alle waarschijnlijkheid was ik toen veel
ouder dan nu. Student bij de Broeders van de Christelijke Scholen,
St.-Henricusinstituut te Antwerpen. Een hoofd vol schoolse wetenschap en een lijf
vol zondige verlangens. Niet één oorspronkelijk idee, niet één eigen lief. Antwerpen
zat nog vol onverkende gebieden. Er stonden gaslantaarns in de straten. Ik leerde
toen biljart spelen, in deftige, vervelende cafés. De mis was in het Latijn, je kon nog
op en van rijdende trams springen en in de bioscopen speelden ze films met Bud
Abbott en Lou Costello. Ik droeg bij voorkeur een golfbroek. En in mijn boekentas
pornografische romannetjes, verstopt in de Atlas van Europa. Waar toen de koude
oorlog woedde. Op foto's uit die tijd zie ik eruit als een lullematijs, en dan kun je
daarop nog niet eens iets merken van mijn masturbatieproblemen. Dagelijks speurend
naar de eerste tekenen van de ruggemergkanker, van de geslachtsziekte, de
zinsverbijstering, de bloedafbraak, die daar het gevolg van zouden zijn, onvermijdelijk.
Ik had in die tijd al wel literaire ambities. Maar ze hielden me minder bezig dan mijn
volstrekte zekerheid dat ik binnen afzienbare tijd, als een rottend wrak, te midden
van de algemene verachting zou kreperen. Blijkbaar waren deze vooruitzichten, me
door vele afgezanten Gods en zedenmeesters
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tijdens luisterrijke rituelen ingeprent, nog niet voldoende afschrikwekkend. Voor
mezelf, voor strikt persoonlijk gebruik, creëerde ik er nog een verschrikking bij. Ik
zou blind worden. Een groot deel van mijn jeugd bracht ik door in angst door een
wrekende God met blindheid geslagen te worden. Als ik 's nachts wakker werd tastte
ik paniekerig naar de lichtschakelaar, en soms bleef ik urenlang met open ogen naar
de dunne streep licht tussen muur en gordijnen staren en durfde niet meer inslapen
uit vrees in doem en duisternis te ontwaken. Die angst werd nooit volledig overwonnen
en nam soms groteske vormen aan. Ik werd schichtig telkens als iemand naar mijn
ogen wees, en de eerste keer dat ik wegens een chronische oogontsteking een oogarts
moest raadplegen ontstond een hoogoplopende ruzie omdat ik er tijdens het onderzoek
niet in slaagde mijn angstreflexen te bedwingen.
En nu is Marleen Porta op zoek naar een bed om tenminste eens een hele nacht
bij Stef te kunnen slapen. Althans toen ze haar boek schreef. Ik hoop dat ze het
ondertussen gevonden heeft.
17 jaar. Wel speelde, toen ik 17 was, Antwerp beslist voetbal van betere kwaliteit
dan nu.
En natuurlijk was mijn vader het Alziende Oog. Hij bedacht wegen, die ik
slenterend volgen moest. Ook al sliep hij twee verdiepingen hoger dan ik, toch vreesde
ik dat hij op een magische wijze weet had van mijn eenzame nachtelijke avonturen.
Wat blijft er over van die tijd? Te veel. De sporen draag je mee. En een
voortdurende waakzaamheid is vereist, een nooit aflatende aandacht, want anders
betrapt men er zich op dat men, als in een reflex, weer in de oude denkpatronen en
angsten vervalt. Het is er diep ingespijkerd. Het leidt een eigen, onverwoestbaar
leven, een tijdbom in je. Woorden, klanken, bevelen, ideeën, slogans, angsten,
bedreigingen. Een klimaat, een verloren, bedrogen tijd.
Als het te erg wordt, ga ik naar de begraafplaats waar mijn vader ligt. En daar sta
ik dan, zelf vader geworden ondertussen, bij dat stomme graf, zonder te bidden,
zonder tranen, zonder gedachten, gewoon kijkend naar de steen waarin de
uitgehouwen en vergulde letters met de familienamen en de data van overlijden, en
naar de Christus op het kruis en naar de grijze steen en naar de grond, modderig en
bruin en de bladeren die er altijd bijeengewaaid liggen, en naar de hoge bomen
daarachter en naar de treurige daken van gegolfd plaatijzer nog verder weg. Ik herinner
me hem altijd rechtopstaande. Het symbool van mijn jeugd. Hij liep kaarsrecht, sober
en alledaags maar correct gekleed, nooit opvallend maar toch op een zekere wijze
imponerend. Wat mij hinderde was vooral de manier waarop hij zijn hoed droeg:
nauwkeurig waterpas. Ik ben er diep van overtuigd dat, als mijn vader zijn hoed iets
speelser op zijn hoofd had geplaatst, mijn leven geheel anders zou verlopen zijn.
Later, toen ik veel uitging en in verdachte kroegen resideerde, maakte mijn vader
zich, ook al wist moeder gewoonlijk voor hem verborgen te houden hoe heidens laat
ik weer laveloos thuisgekomen was, over mijn gedrag heel wat zorgen. Maar dikwijls
toch, als ik financieel aan de grond zat, en dus noodgedwongen aanstalten maakte
om op zaterdagavond deftig thuis te blijven, stop-
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te hij me geld in de handen, zonder dat iemand er wat van merkte. Niet veel, maar
toch genoeg voor een avond uit.
Dichter zijn we elkaar nooit genaderd.
Of toch: dikwijls heb ik zijn dood gewenst.
En in mijn kinderlijke verbeelding stierf vader altijd een gewelddadige dood,
stortte in ravijnen te pletter, werd verbrijzeld door een trein, door een stier op de
hoorns genomen. Daarna ging ik ergens zitten huilen, een heel klein kindje nog.
Zelden heb ik me zo opgelucht gevoeld als toen ik in L'Etranger van Camus las:
‘Tous les êtres sains (ont) plus ou moins souhaité la mort de ceux qu'ils aimaient.’
Toen stierf hij echt.
Hij ijlde voortdurend over treinreizen (maar hij was nooit verder geweest dan
Lourdes, terwijl hij zijn leven lang droomde van exotische continenten) en klaagde
erover dat men zijn benen geketend had, wat zeer pijnlijk was.
Eens sloeg hij de lakens van zich af, en ik zag de magere, witte, behaarde dijen
en het lichtjes ontstoken geslacht. En ik weende.
In de loop van de nacht werd het ademen zeer onregelmatig.
Soms kon ik tot 10, 12, tellen eer hij opnieuw, met een droge snik, lucht hapte.
Zijn ogen waren dicht. Maar de oogleden waren zo vliesdun geworden dat ze
nauwelijks gesloten leken. Tegen de morgen, ik stond naast het bed, telde ik weer,
en ik hoefde niet meer te herbeginnen.
En later ben ik zelf vader geworden. Een overlevend lichaam. Vader van een zoon
die, bij normale ontwikkeling van de gebeurtenissen, eens mijn dood zal gadeslaan.
Telkens als ik toekijk terwijl het peukje mens in diepe verstomming naar de eerste
sneeuw in zijn leven kijkt, of naar de treinen in het station waar ik hem mee naar toe
genomen heb op een regenachtige zondagmorgen, en naar de kippen op een boerderij,
voel ik me net zo machteloos als toen ik het sterven van mijn vader van zeer nabij
volgde.
Toen ik Stefan de eerste morgen naar school bracht, en zag hoe groot en sterk hij
zich hield, en die enorme onrust en onzekerheid wist te verbergen, en zijn angst voor
al die vreemden rond hem, een angst die ik herkende, en manhaftig voor het eerst
op de schoolbank ging zitten met saamgeknepen lippen, griezelig alleen tussen al
die vreemde kinderen en in de onbehaaglijke drukte, en ik me ten slotte moest
omkeren en de school verlaten, zonder dat ik natuurlijk de geschikte woorden had
kunnen vinden om hem wat steun te geven, moest ik weer terugdenken aan het sterven
van mijn vader.
In negentienzevenenveertig was mijn vader al aan het sterven, de kanker in zijn
buik was al heel oud.
En alles werkt door, niets gaat verloren. Ik kan de familiekanker zien die in ons
aan het groeien is, de algen die de longen doen dichtgroeien, ik herken in de ogen
van Stefan reeds de angst die almaardoor groter zal worden, de onzekerheid, de
machteloosheid, en als hij weent om de zee die zijn zandkasteel vernielt of het sterven
van een goudhamster, dan herken ik reeds duidelijk het snikken van een zwaar
vernederd en vertrapt man. Maar misschien is dat allemaal wel overspannen gelul.
De ontzaglijke verwondering die hem aangreep toen hij voor het eerst in een bootje
zat zal ik

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

544
toch nooit vergeten. Maar wat heeft dat allemaal verder te betekenen?
Ik vraag me nu nog af of mijn vader ooit dergelijke gedachten en gevoelens heeft
gehad.
Hij was een man die dacht vanuit een muffe, benepen wereld, een ijveraar van de
Bond van het Heilig Hart, een man die in aanzien stond in gezelschappen waarin
zelfs de uitdrukking ‘geslachtelijke gemeenschap’ een ‘fourletterword’ was maar
waarin men ongelooflijk hard kon lachen om knalharde, enorm stinkende winden.
Hij heeft een groot deel van mijn leven verknold. En tegelijkertijd was hij een groot
man, een imponerend man, een man waaraan ik nauwelijks kan terugdenken zonder
tranen in mijn ogen te krijgen. Ik geloof niet dat ik in staat ben mijn leven voor mijn
zoontje te reduceren tot wat hij er om mijnentwille van gemaakt heeft. Hij was een
heilig man. Maar dan wel een heilige van voor het concilie. Zelfs als hij Antwerps
praatte, klonk het als Latijn in mijn oren.
En ik wou dus schrijver worden. Het is haast ongelooflijk. Ik schreef verhaaltjes,
vooral tijdens de lessen wiskunde, waar ik toch geen fluit van begreep. Maar ik had
zo weinig te zeggen, en wat ik toch te zeggen had, durfde ik niet op te schrijven.
Want altijd staarde mijn vader me aan. En achter hem stond nog een stoet van
opvoeders en heiligen, van puistige betweters en benepen zeikers, van aspergekleurige
hypocrieten, van wijven die als ze fietsten de rand van hun rokken met speciale
elastiekjes vastmaakten rond de enkels zodat ze niet konden opwaaien, van belegen
kruideniers, van schoolmeesters die achter hun bruine lessenaars voortdurend in hun
broek zaten te krabben, van lebbige kutkammers die ook na de Wereldoorlog nog in
hun fascistische mentaliteit vastgekoekt zaten. En ik was te zacht, te welopgevoed,
te bang, te laf, te trutterig om te zeggen dat ze met hun klamme handen van mijn lijf
moesten blijven, dat ik kotste van hun bigotterie, dat ze hun kaneellucht ergens anders
moesten gaan verspreiden.
Mijn allereerste verhaaltje dat gedrukt werd ging over een dorpsgek, die helemaal
tureluurs werd van het gebimbambeier van de kerkklokken en ten slotte zo over zijn
toeren geraakte dat hij de hele kerk in de fik stak.
Het was een onnozel, rotslecht geschreven ding. Maar het kan, achteraf bekeken,
best symbolisch en profetisch uitgelegd worden. Dat is misschien wel iets voor Frans
Depeuter.
Ik ben ten slotte uit mijn middeleeuwse jeugd gekomen. Niet zo lang na
negentienhonderdzevenenveertig. Alhoewel. De eerste keer dat ik van mijn grond
ging, zoals men dat in Antwerpen zegt, was ik bezopen. Natuurlijk. De jeugd blijft
doorwerken, al geeft dat nauwelijks het gevoel dat men jong blijft. Wel heeft men
de indruk altijd een masker te dragen, een mombakkes. Het komt erg van pas als je
je verdriet wil verbergen, maar het is vanzelfsprekend erg onhandig als je wat wil
vrijen.
De vanzelfsprekende eerlijkheid waarmee Porta schrijft, zeventien in
negentienhonderdtweeënzeventig, dat treft je dan wel. Een hoopvol boekje, nog
afgezien van het feit dat het doorlopend goed geschreven is ook (waarbij ik natuurlijk
niet weet of Jan Berghmans wat verbeterd of wat verknoeid heeft). Als deze generatie
in spijkerbroeken en met
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lange haren opgroeit en een beetje standhoudt, hoeft het niet allemaal in versneld
tempo de rottigheid in te gaan. Al stoort het soms wel dat Marleen vrij navelkijkerig
is aangelegd, en vanuit haar familiale achtergrond niet direct blijkt in te zien dat de
mentaliteit die haar stoort grotendeels door de maatschappelijke ordening
geconditioneerd is. Maar belangrijk blijft het feit dat ze er persoonlijke meningen
op nahoudt, kan nadenken tegen de lijn in, belangrijk is de vlotheid en gefundeerdheid
waarmee ze de hypocrisie en de angst van vele ouderen doorziet en doorprikt. En
het zet dus wel je eigen jeugd voor lul.
Natuurlijk is niet iedereen nu zoals Marleen Porta. En natuurlijk was omstreeks
1947 niet iedereen zoals ik. Tenslotte was Claus omstreeks die tijd ook pas 18 toen
hij ‘De Metsiers’ schreef. Maar er waren er te veel als ik, dat weet ik ook.
Fernand Auwera
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Boekbesprekingen
Van Ostaijen in het Engels
Dr. E.M. Beekman, de auteur van de studie Homeopathy of the Absurd: The Grotesque
in Paul van Ostaijen's Creative Prose (Amsterdam, Martinus Nijhoff, 1970), vertaalde
een paar grotesken van Paul van Ostaijen in het Engels. De vertaling verscheen met
een inleiding in een prachtig verzorgd boek van de University of Massachusetts Press
onder de titel Patriotism, Inc. and Other Tales (1970, 170 blz.). In zijn inleiding vat
Dr. Beekman de belangrijkste bevindingen uit zijn grotere studie over Van Ostaijens
grotesken samen. Satire blijkt de hedendaagse schrijvers goed te liggen, constateert
hij, en vooral de afstand scheppende cerebrale humor, die ook nu nog zeer in trek is,
fungeert als homeopathische therapie tegen de absurditeit: ‘This is the level of the
liberating paradox: in medicine the injection of the disease prevents the disease. From
the distance of humor we are exposed to folly, suffer it, and will perhaps resist its
dictatorial regime. The fictions are a homeohapthy of the absurd.’ (blz. X). Zijn
overzicht van Van Ostaijens produktie is voor een buitenlander zeer instructief. Wat
de grotesken betreft, ontwikkelt de inleider de ideeën van zijn Homeopathy, o.m. dat
Van Ostaijen zich postuum wreekte op ‘Folly, Inc.’, met name op de rechtlijnigheid
van de cartesiaanse logica. Van Ostaijen was geen nihilist, aldus Beekman; zijn
satiren porren de lezer aan tot bewustwording. Zijn reducties ad absurdum hebben
een bevrijdend effect: ‘Satire shows us the relativity of intellectual and moral
positions, and thinking a paradox through sets us free, immunizes us against the
disease of calcified singlemindedness.’ (blz. XVIII). Leerrijk zijn verder zijn
aantekeningen bij de metonyische structuur (het contiguïteitsbeginsel) van Van
Ostaijens grotesken. Contiguïteit, associatie en simultaneïteit vormen de
constructieprincipes van zijn ‘arabesken’.
Een paar passages die voor een Engelssprekend publiek te vreemd voorkomen en
te veel annotaties zouden gevergd hebben, heeft de vertaler ingekort. Zijn
notenapparaat is degelijk en informatief. In zijn geheel genomen vind ik dit boek
een kostbaar document in het kader van de bekendmaking van onze literatuur naar
het Angelsaksisch taalgebied toe. En de keuze van Van Ostaijen is in dit kader lang
zo kwaad niet.
M. Janssens
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Een winterboek van J. Bernlef
J. Bernlef heeft als kind veel van ‘winterboeken’ gehouden. Dat moeten een soort
Hollandse Snoeck-almanakken geweest zijn, met verhaaltjes erin, en spelletjes,
raadseltjes, versjes.
Weervoorspellingen stonden er blijkbaar niet in, want Bernlef zelf neemt geen
weerkundige teerlingspelletjes op in zijn eigen winterboek (Rondom een gat,
Amsterdam, Querido, 1971, 108 blz.). Toch bevatten de ongeveer vijftig mini-teksten
van alles wat: verhaaltjes, gedichten, anekdoten, tekstcollages, tekstrasters,
reclameteksten, tekstpuzzels, ook ready mades en fotomateriaal. Kortom, zoals in
Barbarber, allemaal teksten, ontleende, geresumeerde, gearrangeerde en heus zelf
gemaakte. Het principe van de bundeling lijkt niets anders te zijn dan het toeval of
de inval. Een selectieprincipe is er ook niet: alle linguïstische berichten (evenals
grafische) kunnen in ‘het rommelige gescharrel’ (blz. 58) van het winterboek
‘geplaatst’ worden. De meest opvallende eigenschap van zulke boeken is dat ze zo
makkelijk de meest verscheiden teksten absorberen. Dat is het dan ook wat mij in
deze boekjes hindert: dat je bijna niets anders moet doen dan andermans kanalen
aftappen om ze te vullen. En, ten tweede, ik neem wel aan dat J. Bernlef zich hiermee
amuseerde, maar ik acht de aantrekkingskracht van dit winterboek voor anderen vrij
gering. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat alle tekstfragmenten van zijn
winterboek kopje-onder gaan in kleurloze banaliteit. Er zijn spitse woordgrapjes,
spelletjes met de werkelijkheid die zowat fungeren als de beruchte laatste regel van
het nieuwrealistische gedicht, verder korte verhandelingen die het lezen waard zijn,
of een paar gedichten en enkele aforistische grollen. Het geheel stijgt echter naar
mijn gevoel niet uit boven de banaliteit waaraan dit soort teksten hun lot verpanden.
Dit boek kreeg als motto mee: ‘Het is de herinnering die het vergeten veroorzaakt.’
(Donald A. Norman). De herinnering blijkt een grote rol gespeeld te hebben in de
constructie van dit boek. Het motief van de herinnering wordt ook met de ‘holte’ uit
de titel verbonden. Bernlef schrijft in het stukje Vergeten Messenbak: ‘Ik heb geen
boek over mijn jeugd geschreven om haar van mij af te schrijven, of om haar vast te
leggen, maar om haar te ontdekken. Bijna moest ik mijn herinneringen zelf verzinnen.
Natuurlijk waren de resultaten pover. Er gebeurt bijna niets. Maar voor mij zijn het
waardevolle wrakstukken aan de rand van het gat waarin ik al voor een deel
verdwenen ben.’ (blz. 13). Nogmaals, ik kan me voorstellen dat deze tekstwrakstukken
voor de verzamelaar zelf waardevol zijn, maar voor een ander zijn ze, vrees ik, niet
veel meer dan naïeve banaliteiten. De diepzinnigheden ‘rondom het gat’ en rondom
de herinnering die het vergeten veroorzaakt, zijn bij mij niet overgekomen. Ik
associeer het effect van zo'n winterboek met naïeve schilderijtjes, maar deze
assemblage van teksten door Bernlef is nog een stuk naïever. Er is ergens een grens
waar verwondering omslaat in kinderachtige verbazing. Het afdrukken van een
correctie op de drukproef (om één voorbeeld te noemen, blz. 55),
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zal wel een geladen grapje zijn, vermoed ik, maar wie wil er zich de kop op breken
om uit te maken in welke lagen zo'n naïviteit boort en hoe dicht zo'n flauwiteit bij
‘het gat’ ligt?
Dit moet dan maar het Nieuwe Realisme wezen. Ik moet zeggen dat ik een boontje
heb voor het Oude.
M. Janssens

Leven en kreperen
Het romandebuut van Eli E. Balduck, Leven en kreperen, kreeg een tweede druk.
(Uitgeverij Saeftinge, Blankenberge, 1971). Het boek speelt zich af in de frontstreek
Ieper-Zonnebeke omstreeks Wereldoorlog I. De Merulle, een gehucht van
brikkebakkers (steenbakkers), vormt een gesloten gemeenschap met eigen wetten
en gewoonten. Tegen die achtergrond speelt zich het liefdesverhaal af van Jules en
José. Zij, het onderwijzeresje van het gehucht, verkiest een eenvoudige
seizoenarbeider boven de zoon van de dorpsonderwijzer en boven Monten, een rijke
veertiger uit de buurt. Maar de oorlog breekt uit en Jules sterft aan het front voordat
hun leven kan beginnen.
In het eerste deel krijgt de lezer een beeld van het landelijke West-Vlaanderen. Er
is leute en plezier, maar ook schrijnende armoede. Het tweede deel vertelt over de
chaotische vlucht voor de oorlog, over de verwarring en de ellende aan het front. De
schrijver heeft vooral oog voor de wantoestanden. De toon van het boek is eerder
vinnig en agressief. Omdat Eli E. Balduck bovendien nog eigentijdse problemen wil
verwerken vertoont het boek enkele anachronismen, wat naar mijn mening geen
winstpunt betekent. Niet-Westvlamingen moeten ook even wennen aan sommige
regionale woorden en constructies.
Toch bewijst deze tweede druk dat de ‘heimatliteratuur’ in Vlaanderen het nog
steeds doet...
Rita Ghesquiere

Een vreemd verhaal van Maria Messens
Bij het lezen van het dagboek van Murrath, een vriendin die zelfmoord pleegde,
wordt Gianna zo gegrepen dat ze het verhaal wil publiceren. Samen met haar dringt
de lezer binnen in de gesloten wereld van Murrath. Het begint met een zonnige
vakantie in Oostenrijk. Langzaam groeit een genegenheid tussen Murrath en Henry
Mac Crae, een zwijgzame jongeman uit het bonte reisgezelschap. Maar het loopt uit
op een tragische ervaring omdat Henry Mac Crae niet meer kan liefhebben sinds het
leven hem bedrogen heeft. Zijn profetische woorden ‘Ik zal je tooien als Ophelia’
(p. 96) worden werkelijkheid. Murrath verdrinkt zich in zee.
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Het dagboek (Orion, 1971) registreert zeer nauwkeurig de kleine gebeurtenissen
en de sfeer van elke dag. Het lijkt wel of het meisje haar grote gevoeligheid voor de
dingen en de mensen uit haar
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onrustig bewustzijn moet wegschrijven. ‘Misschien wou zij dat iets van haar zou
blijven bestaan al was het dan enkel haar verhaal’ (p. 8) schrijft Gianna, die zich
steeds meer en meer verliest in die zelfbewuste gesloten wereld van woorden. Zij
gaat de werkelijkheid op dezelfde vreemd-poëtische manier beleven. Zo wordt het
boek ook haar verhaal. Maarten brengt haar echter tot de realiteit terug. Hun liefde
wordt vruchtbaar. Gianna leeft.
Maria Messens slaagt er vrij goed in de gedachten en de gevoelswereld van deze
twee vrouwen op te roepen. Er zijn enkele prachtige poëtische passages. Toch maakte
het boek door de vreemde vergelijkingen en de al te weelderige beeldspraak op mij
een barokke indruk. De lange zinnen waarin de gedachtenflarden uitdijen) stream of
consciousness) maken het lezen eerder moeilijk. Ik zou daarom willen besluiten met
de woorden van Gianna: ‘Het is een vreemd, zeer vreemd verhaal geworden.’
Rita Ghesquiere

De 1500 meter
Van Geert van Beek verschenen bij Querido's Uitgeverij te Amsterdam onder de titel
De 1500 meter zes verhalen, waarvan het eerste in de reeks zijn titel aan de bundel
gegeven heeft. Met zijn vroegere novellen en de romans Buiten schot (1961) en De
steek van een schorpioen (1968) heeft Van Beek (o 1920) langzamerhand bekendheid
en een trouwe lezerskring gewonnen. Liever zo, dan dat het ineens gebeurt door een
sensationeel succes, waar de reclame meer dan de kunst mee te maken heeft.
De betekenis van Van Beek ligt niet in zijn onderwerpen. In De 1500 meter gaat het
om niets anders dan een loopwedstrijd, in Het sletje over het ongewettigd wantrouwen
waarvan een schoolmeisje het slachtoffer is en in De seance over de bijeenkomst
van een godsdienstige sekte. Zoals deze drie zijn ook de andere verhalen gewijd aan
alledaagse feiten en anekdotische voorvalletjes. Wat ze waarde bijbrengt is de manier
waarop de schrijver zijn gegevens bekijkt en uitwerkt. De geschiedenis schenkt hem
de mogelijkheid mensen uit te beelden, karakters te doen leven, een milieu te
schilderen, de tijdgeest en alles wat er verband mee houdt vast te leggen.
Men zal Van Beek niet kunnen verwijten dat hij niet modern zou zijn. Ook hij
erkent geen taboes. Maar een systematisch negativisme is hem even vreemd als
preutsheid, alle vormen van onechtheid schrikken hem blijkbaar af. Gaarne doet hij
een beroep op een speelse ironie, die zoals bij Elsschot de banaalste mensen en dingen
een eigen uitzicht schenkt en ze daardoor boeiend maakt. Hij is daar vooral in geslaagd
in De seance en Ludieke Dominiek, minder in het lange verhaal Een glimlach midden
in de week, dat goede bladzijden telt, maar in zijn geheel door een gemis aan eenheid
tegenvalt.
De tweede merkwaardigheid bij Van Beek is zijn stijl. Hij schrijft ongeveer zoals
het sinds Marshall en Böll in de mode gekomen is, directe en indirecte rede dooreen
gemengd, vaak samenvattend in een opsomming van bijvoeglijke
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en zelfstandige naamwoorden wat anders een uitvoerige uiteenzetting zou vergen,
en een andere keer de gedachte volledig uitspinnend in een lange, gelede zin. Van
Beek is sinds lang een naam om te onthouden.
A. Demedts

In mantels van tandvlees
Ton Luiting stelde de eerste bundel van een nieuwe poëziereeks samen. ‘Taal op de
tong’ streeft ernaar ‘profielen te geven van Nederlandstalige poëzie; elk te verschijnen
deeltje zal een hedendaagse groepering, -richting, of -isme aan de orde stellen.’
In mantels van tandvlees (Blankenberge, Uitg. Staeftinge/Roosendaal, Uitg. De
Koepel, 1971) bevat een keuze uit het werk van zes dichters die volgens inleider
Luiting het beklemtonen van ‘de lichamelijkheid van het woord’ en de ‘ruimtelijkheid
in hun poëtische verwoording’ als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Hij ziet
hierin een ‘neo-experimentele mentaliteit’. Al met al bewijst Luiting in deze inleiding
nogmaals hoe gemakkelijk het is een aantal vrij loze kwalificaties op een hoopje te
gooien om een verzameling, zowel wat taalgebruik als kwaliteit betreft, uiteenlopende
gedichten te karakteriseren, zonder daardoor op deze poëzie diepgaand enige vat te
krijgen.
Hans Dütting steekt van wal met vier onsamenhangende gedichten, getuigend van
een wilde fantasie met surrealistische inslag. Een staaltje uit ‘Dromen in je hand’:
In Tanger liep Allen Ginsberg
en achter hem een slang uit het Paradijs
met een apocalyptische beweging
sloot de slang zich op in zijn hersens (9)

Veel beter zijn de gedichten van Catharina de Haas. Bij haar staat de relatie
kunst-zintuigelijkheid centraal. Vooral via het zien en het horen verloopt het
vormgeven aan een artistieke realiteit die soms wel, soms niet, erin slaagt de
beperktheid van de menselijke existentie te overwinnen. Het lijkt vooral de grote
bewustheid van de dichteres die de transcendentie verhindert:
Ik stel mijn gehoor af op stemmen
met de scherpste snede van hun tong
verhalen ze hun wereld op mij:
overdracht van vernietigende feiten (17)

De reeds verregaande soberheid, die nog voor uitzuivering vatbaar is, vormt m.i. de
belangrijkste kwaliteit van haar werk. Nog even een geestig voorbeeld van haar
verfijnd taalgevoel, het gedichtje ‘Voor de drinkers’:
Woorden
in drank verzonken
borrelen langzaam omhoog (18)

Praatpoëzie, ironiserende small talk, spitse formulering, verrassende fragmentering
van het vers, zijn de kenmerken van de gedichten van Remco Heite. Soms blijft het
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bij louter geleuter, maar elders bereikt Heite een hoogte waar een frisse, nieuwe
poëzie, vermenging van experiment en neorealisme, voor mooie verrassingen zorgt.
Ter illustratie deze verzen:
Speel toch zei vrouw
de man de komende de gaande
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Hij schaterde zijn schaamte.
Het was weinig het was alles.
Doe toch zei zij als man
die luidkeels liefheeft. (22)

Wouter Kotte gaat met zijn vier gedichten verder de weg op die in zijn meest recente
bundel Zetstukjes voor oogleden tot erg knappe poëzie leidde. Zijn zorgvuldig
gedoseerde taalaanwending, zijn originaliteit, het soms nauwelijks te doorbreken
hermetisme dat gedichten hult in een fascinerende waas, zijn karakteristieken die
blijkbaar zijn poëzie blijven beheersen en die hem tot een interessant dichter maken.
‘Kennis’ lijkt mij het gedicht dat thematisch het nauwst bij Zetstukjes voor oogleden
aansluit:
Het licht afgrendelen
in het nauw drijven
en omkeren naar eigen schijnen
wie weet waarom en waarvoor?
(...)
wortels sluipen verder
en naderen de kwaliteit van het donker
straks is het duister volstrekt
ik weet waarom en waarvoor (30)

De gedichten van Wim Pendrecht kregen een inleiding mee van Saul van Messel.
Pendrecht is voor mij het sterkst in zijn met mate geëngageerde ‘Natuurlijke Historie’,
twee sobere gedichten, somber ook, over de teloorgang van de natuur en het
natuurlijke:
in plaats van
stengels en steltlopers
marcheren straten
tegen natuurlijke vijanden
geasfalteerd verder
stampen heipalen
mechanische muziek
per m2 de grond in (33)

Hij is hier in elk geval heel wat genietbaarder dan in zijn bundel Voor de zonen van
de aardman.
De laatste uit de reeks, Jan Visser, levert bewijzen van een onbetwistbaar
vakmanschap. Bij hem zijn het vooral de onverwachte semantische verglijdingen,
de geslaagde vermenging van verschillende betekenisgebieden met o.m. een
gerelativeerde religieuze inslag, die zijn gedichten tot frisse, originele teksten maken.
Hier volgt ‘idool’:
als je met je vingertoppen
op haar
de indruk achterlaat
van een lieflijk, lijflijk gedicht
weet je zeker
dat het godzijdank
heelhuids overkomt (42)
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In mantels van tandvlees bevat eigenlijk meer en belangrijkere uitingen dan de muffe
neo-experimentele gedichten die in de inleiding worden beloofd.
En daar kan je natuurlijk alleen maar blij om zijn.
Gust Faes

Een nimf onder puriteinen
Monika van Paemel debuteert bij Elsevier met een korte roman Amazone met het
blauwe voorhoofd. Het boek is naar ik meen een typisch specimen van belijdenisproza,
zoals debutanten er in de ik-vorm graag schrijven. Amazone met het blauwe voorhoofd
is een ik-verhaal met sterk lyrische inslag. Al heeft het minder belang, het zal wel
zo zijn dat het literaire ik verregaande overeenkom-
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sten met het auteurs-ik vertoont. Dit hoort bij de geplogenheden van dit teksttype.
Het belijdenisgehalte van dit boek wordt nog opgedreven door bezinningsfragmenten
die korte essayistische uiteenzettingen bevatten, bij voorbeeld over het Vlaming-zijn
of over het rassenprobleem, en door min of meer lyrische teksten in gebonden vorm.
De afhankelijkheid van de debutante t.o.v. literaire voorbeelden blijkt uit citaten en
meer nog uit affiniteiten op thematisch en formeel vlak, o.m. met de eerste romans
van Paul de Wispelaere. Toch heeft het individu dat zich hier uitspreekt, een eigen
gezicht en een eigen stem. Dominant in deze tekst is het thema van de herinnering.
Het ambivalente karakter van de herinnering is naar mijn gevoel zelfs het kerngegeven
van het boek. Het ik herinnert zich en warmt zich daaraan, maar herinnering en droom
confronteren haar telkens weer met vergankelijkheid en gemis. Zij wenst een vlinder,
maar de droefheid, die ‘ineengedoken tijger’, ligt op de loer. Zo beweegt dit ik zich
voortdurend in de schemerzones van ambivalente gevoelens die alle motieven
aantasten: de jeugd, de natuur, de liefde, het moederschap, het sociale engagement,
het schrijverschap. Het ik doet zich voor als gehavend, angstig, verlaten, gekooid,
eenzaam, melancholisch, maar ook als levensgretig, sensueel, opstandig, agressief,
uitdagend, libertijns.
De ambivalentie die de gevoelstoon in het boek beheerst, zal wel samenhangen met
een emotionele dualiteit: enerzijds het verlangen om zich narcistisch af te zonderen,
het eigen ikje te koesteren door aan de herinnering te spinnen en het verlies te
bejammeren, anderzijds het even sterke verlangen om aan het leven te participeren
en te communiceren. De behoefte aan tederheid en communicatie komt treffend tot
uiting in de aanwezigheid in deze bekentenistekst van een je-partner die voortdurend
wordt aangesproken en wiens aanwezigheid het ik als het ware afsmeekt. Maar deze
je-partner is - weer eens - tegelijk de aanwezige en de afwezige. Ook in het
liefdegevoel weerspiegelt zich dus de fundamentele ambiguïteit die de grondtoon
van het boek bepaalt.
De ambiguïteit van het verhalen in de trant van De Wispelaere wordt daarop geënt:
‘Ik ben opnieuw een verhaal dat bestaat bij de gratie van een verhaal’ (63), en: ‘En
meer en meer verword jij tot een verhaal dat ik verzin (dat ik verzonnen heb) en rest
mij niets meer dan hier mee door te gaan om toch in dit keervlak van een magere
waarheid je telkens weer waar te maken’ (69). Ook in sociaal opzicht staan we voor
een gelijkaardige dualiteit: het ik ervaart smartelijk dat het moet meespelen volgens
de sociale code waarvan het vervreemdt, maar het is niet bij machte om ook deze
gewichten af te werpen en volledig vrij te zijn. Dit ik wil een nimf zijn onder de
puriteinen, maar ervaart hoe smartelijk het is op te roeien tegen de vervreemding in
het burgerdom. Agressief en rebels (‘pestkoppig’) reageert zij haar haat tegen
Burgermans & Co af, ‘Rule wild, rule free’ zegt zij manhaftig, zij wil riskant leven
tegen de vernederende middelmaat van de burgers in. Maar zoals de blauwe
voorhoofdamazone, haar grote vriend, blijft zij een veelkleurige rebel in een kooi,
of op een veilig gehecht schommelstokje. En toch, de poëzie wint in
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laatste instantie, zo zegt zij. Het schrijven van een boek als dit fungeert wellicht ook
als een bezwering van de vervreemding en de angst, als een verguldende compensatie
voor de vergankelijkheid en het gemis. Een blauwe Braziliaanse papegaai blijft een
mooi dier, ook met een kettinkje aan zijn poot. Dit ik schrijft zoals een kind fluit in
het donker of zoals een jonge vrouw verlangt (terugverlangt) naar een afwezige jij.
Marcel Janssens

De wegenwacht is altijd vriendelijk
Een bundel met vijfentwintig verhalen van Carel Swinkels (Orion, Brugge, 1972),
meestal schetsen van vijf tot tien bladzijden, die vroeger al in Nederlandse en
Zuidafrikaanse bladen verschenen zijn. Ook komen er een paar langere stukken in
voor, Scherven rapen en De laatste dichter, die door hun inhoud afsteken tegen de
rest van het hier opgenomen werk. Niet om hun geringere waarde! Want De laatste
dichter, de tragische geschiedenis van een man die tijdens de tweede wereldoorlog
aangehouden wordt en in Auschwitz omkomt, is in haar soort meesterlijk. Swinkels
vermijdt in die novelle te zware accenten te leggen, opzettelijk gaat hij vlug over het
onmenselijke lijden heen, maar juist door erover te zwijgen en lichtere bijzonderheden
naar voren te brengen, suggereert hij de waarheid veel prangender dan een
breedvoerige beschrijving vermocht.
Onderwerp van zijn verhalen is dikwijls een herinnering uit zijn jeugd of een
anekdote die hij van ouderen gehoord heeft. Het gebeurt ook dat het gegeven een
verbeelding is, tot een poëtisch en wijs sprookje uitgewerkt. Wat hij schrijft klinkt
gewoonlijk schalks, een zeldzame keer zwaarmoedig en bijna altijd is de weemoed
die aan zijn kunst ten grondslag ligt tot humor opgeklaard. Zo in De bijles van meneer
Roelvink moet een leerling bijlessen nemen omdat hij in Latijn achterop is geraakt.
Zijn vader zendt hem naar meneer Roelvink, een kletsmajoor en bedrieger eerste
klasse, te vadsig om iets uit te halen. De jongen leert er niets bij en zijn uitslagen
liegen er niet om, maar zijn vader wordt door Roelvink getrakteerd alsof zij
samenzweerders zouden zijn en de leraar verzekert hem dat zijn zoon te lui is om te
studeren, een ondeugd die hij, aangezien het niet anders kan, van moederszijde geërfd
moet hebben.
Swinkels is een meester in het samenspel van gevoelens en stemmingen. Niet
alleen in die twee langere verhalen, die om de eenheid van de uitgave misschien
beter in een afzonderlijke bundel uitgegeven werden. Al evenzeer bewijst hij zijn
vakkennis in de meerderheid van de drieëntwintig schetsen. Zij zullen gaarne gelezen
worden. Zij zijn gemoedelijk en boeiend als het werk van Ernest Claes, maar
geschreven door een Amsterdammer van geboorte, die evenwel een deel van zijn
leven in Noord-Brabant doorgebracht heeft. In zijn Nederlands zijn de noordelijke
en zuidelijke elementen van onze taal tot een eenheid versmolten.
André Demedts
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Ontmoetingen
De reeks Ontmoetingen, uitgegeven door de firma Orion (Brugge), kent blijkbaar
een stabiel succes. Zij gaat haar honderdste aflevering tegemoet. De formule blijkt
ook uitstekend te zijn: korte boekjes van 40 à 60 bladzijden, een vlot leesbare biografie
van de auteur en de bespreking van zijn belangrijkste werken, waarna bibliografische
informatie van en over. De prijs werd in een ieders bereik gehouden: 40 fr.
Ik geloof dat het succes van deze en dergelijke reeksen fundamenteel zijn oorzaak
vindt in de sterke behoefte aan culturele, ook literaire, informatie, die steeds gespannen
blijft wegens de enorme culturele produktie in onze tijd en de eveneens enorme
culturele overdracht, via alle media (drukkunst, school, t.v., enz.) van literaire
goederen uit den vreemde en uit het verleden. Bij voorkeur wenst men die informatie
in bondige vorm, snel te assimileren, en goedkoop - zoals in deze reeks.
Het is ons niet mogelijk, wegens plaatsgebrek, al deze boekjes uitvoerig te
bespreken. Ik voeg er oprecht aan toe dat ik ze ook alle niet heb uitgelezen; met het
kleine twintigtal, waarvan titel en auteur zullen volgen, heb ik een drietal avondjes
in mijn relax doorgebracht, al bladerend, snuisterend, hier en daar een hoofdstuk
lezend. Ik kan niet genoeg onderstrepen hoeveel er voor iemand die levenslang met
letterkunde bezig is, a fortiori voor anderen, uit deze boekjes te leren valt over auteurs:
biografisch, bibliografisch, en ook meer dan eens een visie, al is het ene beter dan
het andere, maar dan weer met dien verstande dat ook uit het minder geslaagde wat
goeds te rapen valt. Ik laat hier de laatste titels afdrukken.
77. Wim Simons: Henriette Roland Holst.
78. L. Wolf-Catz: Helma Wolf-Catz.
79. Marnix Gijsen: Marie Gevers.
80. A. de Longie: Gerrit Achterberg.
81. Dr. J. Van Ham: Harry Mulish.
82. Guido Wulms: Jean Anouilh.
83. Matthieu Rutten: Karel van de Woestijne.
84. J.H. Bonten: A. Koolhaas.
85. G. De Mets: Maksim Gorki.
86. Jan De Ridder: Pieter v.d. Meer de Walcheren.
87. C. Sanderse vander Boede: Marga Minco.
88. Joris Duytschaever: James Joyce.
89. Dr. L. Gillet: Jan Greshoff.
90. Willem M. Roggeman: Cesare Pavese.
91. Hugo Bousset: Bernard Kemp.
92. G. de Mets: Aleksander Solzjenitsyn.
93. Ton Luiting: Paul de Vree.
94. Gilb. Willems: Simone de Beauvoir.
95. René Turkry: Hubert Lampo.
Ieder vindt in deze zeer gevarieerde reeks zeker zijn gading.
Albert Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Septentrion
Revue de culture Néerlandaise 1ste jrg., nr. 1, juni 1972
Deze Franstalige zusteruitgave van Ons Erfdeel wordt geleid door ongeveer dezelfde
redactie o.l.v. Jozef Deleu. Een abonnement op drie nummers per jaar kost 250 B.F.,
te storten op prk. 13259 van de Kredietbank te Rekkem, voor rekening
467-4120521-48 van de ‘Stichting Ons Erfdeel v.z.w.’ te Rekkem.
Het redactie-adres voor België is Murissonstraat 160, 8530 Rekkem.
In dit eerste nummer is E. du Perron aan de eer. André Malraux schrijft over de roman
‘Het land van herkomst’ (‘Sur le pays d'origine’) en E. van Itterbeek gaat nader in
op de vriendschap tussen Du Perron en Malraux en de rol daarvan in de innerlijke
ontwikkeling van Du Perron. Nog over literatuur gaat een inleidend stukje door E.
Standaert, ‘Hugo Claus, poète’, gevolgd door enkele gedichten van Claus in Franse
vertaling.
Daarnaast bijdragen over V. van Gogh, het Nederlands Danstheater, de katholieke
kerk in Nederland (E. Schillebeeckx), de verhouding tussen Vlamingen en
Nederlanders, het onderwijs van het Nederlands aan de universiteit te Rijsel en de
kunstenaar Octave Landuyt.
Dan nog enkele rubrieken met korte, informatieve berichten, alles even verzorgd en
aantrekkelijk van voorstelling.

Powesie
nr. 6, winter 1971
Een tijdschrift onder redactie van Ben Verbong en Huub Beurskens,
Wevelickhovenstraat 24, Tegelen (Nederland). Een abonnement van 5 nummers kost
7 gulden, te betalen bij de Boerenleenbank te Tegelen, voor nr. 150578962 t.n.v.
Mej. W.C. Sitsen, Windhoud 109, Tegelen.
Een niet onaardig nummer, met gedichten van Jacques L. Schmitz, Peter van den
Hoven (goed), Huub Beurskens en Ad Zuiderent. Ook zeer geslaagde Engelse verzen
van enkele 11-tot 15-jarige kinderen. J.C. Damsté pleegt nogal banaal proza, daarin
gevolgd door een iets literair geforceerder Ben Verbong. J. Notermans schrijft een
vulgariserend, anekdotisch en nogal verward stukje over ‘De minnepoëzie van Henric
van Veldeke’. Beter is een goed geïnformeerde A. Mommen in zijn opstel over de
anarchistische denker Michel Bakoenin en de hernieuwde belangstelling voor het
anarchisme in het algemeen. Huub Beurskens stelt de Amerikaanse schilder Ronald
B. Kitaj voor en laat zijn inleiding volgen door een artikel van Kitaj: ‘Mainly about
using photos’.
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Nieuw Vlaams tijdschrift
25ste jrg., nr. 3, maart en nr. 4, april 1972
Het maartnummer herdenkt de stichter en initiatiefnemer August Vermeylen in
bijdragen die meestal een piëteitsvol herinneringskarakter hebben. Piet Vermeylen,
H. Rolin, M. Lamberty, R. Bodart, H. Lampo, G. Schmook en G. Colenbunders
belichten facetten van Vermeylen als politicus, Vlaams strijder, literair en cultureel
voorman. Daarnaast de reproduktie van een handschrift: ‘De Europeesche eenheid
in de letterkunde en in de kunst’ en de tekst van een lezing over ‘België en de
Europeesche beschaving’. In de rubriek ‘Reflex’ o.m. een verslag over een seminarie
rond Teirlincks ‘Zelfportret’ aan het San Francisco State College en een stukje over
de spellinghervorming door J.J. Wesselo.
In nr. 4 (april) enkele opmerkelijke prozateksten: ‘Vier romanfragmenten’ van
Hugo Raes, een langdradig verhaal van Jef Geeraerts en een originele prozaschets
van Werner Spillemaeckers. Bij de gedichten troffen mij vooral die van Walter
Haesaert en Mark Dangin; beter dan Schierbeek en Daisne. Willy Roggeman schrijft
over het werk van René Gijsen. Ten slotte een kort gesprek van De Wispelaere met
Sybren Polet, voornamelijk over de positie van de schrijver in Nederland en een heel
wat minder optimistische kijk daarop van J.J. Wesselo.

De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 6, juni en nr. 7, juli 1972
In het juninummer lezen we zeer goede, minder hermetische gedichten van Hugues
C. Pernath, gedichten ook van Marcel van Maele en Walter Haesaert. Daarnaast een
verhaal met wisselende gezichtspunten, door J.W. Holsbergen. H. Bossaert schrijft
een essay over ‘De Keltische en mythologische facetten in het werk van A. Roland
Holst’ en Willem M. Roggeman had een gesprek met Rose Gronon, die daarna zelf
een opstel publiceert over ‘De vrouw in de mythologie’. Willy Vandendijck schrijft
over de filosofisch-maatschappelijke gedachten van Albert Camus, voornamelijk in
‘“L'homme Révolté”’.
Het julinummer opent met een herinnering van Marcel Wauters aan Jan Hanlo,
gevolgd door een prozafragment van Hanlo zelf. Enkele prozaschetsen en verhalen,
nl. van Lucienne Stassaert, Paul Koeck - beide overtuigend - Geo de la Violette en
Rob Goswin. Annie Reniers publiceert een poëtisch credo, waarin de klemtoon ligt
op de openheid van het gedicht als uitnodiging tot dialoog en communicatie.
Gedichten ten slotte van Ignaas Veys, Werner Pauwels, L. Stassaert, H.C. Pernath
en R. Goswin.

Hagelslag
2de jrg., nr. 1
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De aan regelmatige wijzigingen onderhevige redactie bestaat nu uit Carlos Callaert,
Paul Cloontjée, Tjen Hammenecker, Fernand Ronsmans, Jan Uyttendaele en Erik
Verleyzen. Overigens brengt deze aflevering weinig literairs: enkele goede gedichten
van Rob Goswin en W. Adams en een boze brief van de ‘horrible travailleur’ Leopold
M. van den Brande n.a.v. een kritiek op ‘Moulin Rouge’. De rest wordt ingeno-
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men door twee uitvoerige opstellen. Ene Albert Bergmans, die zich noemt Dr. iuris,
Lic. Criminologie, Lic. Notariaat en Advocaat te Leuven, laat een beschouwing ‘Over
het homoseksueel “Delict”’ beginnen met een alleszins merkwaardige definitie van
de homofiel, nl. ‘mensen die enkel op soortgenoten verliefd worden’. Verder een
informatief stuk over ‘Chili en Allende’.

Morgen
6de jrg., nr. 1 (nr. 31), jan.-maart 1972
Naar gewoonte heel wat creatief werk, hoofdzakelijk poëzie. Zowat de hele collectie
neo-experimentelen is dit keer vertegenwoordigd. Ik noem L.M. van den Brande,
W. Adams, W. Kotte, R. Goswin, D. Christiaens, I. Veys, P. Aerts, H. Verleyen, een
zeer goede J.M. Maes e.a. Rob Goswin pleegt een romanfragment dat ondanks alle
goede en oprechte bedoelingen uiterst grotesk aandoet. Van den Brande en Adams
bespreken recente dichtbundels, meestal positief. Enkel Patricia Lasoen vindt geen
genade bij W. Adams om haar ‘braafheid en halfheid’.

Tirade
16de jrg., nr. 117, mei 1972
Voornamelijk proza, waaronder een lang verhaal van H. Romijn Meyer, een uit het
Russisch vertaald stuk van Wasili Sjoeksjin en een erg overbodig dagboekverslag
van een fietstocht door Loden Vogel. L.H. Wiener geeft geestige opmerkingen ten
beste over de manie van bibliofielen. Verder enkele zeer goede gedichten, nl. van
Rutger Kopland en W.J. Otten.

Kruispunt-sumier
nr. 42, juni 1972
Een poëzienummer van zeer heterogene kwaliteit. Na twee vertalingen van schrijnende
Viëtnamese gedichten volgt de poëzie van Gerd de Ley, Carlos Callaert, Maxim de
Winter en Rob Goswin, en de poëtische huisvlijt van o.m. M. Samplonius, Jacques
L. Schmitz, Frans Pointl, Bert Demyttenaere e.a. Ofwel krijgt de redactie, die
inderdaad naar mijn gevoel de minst pretentieuze is uit ons tijdschriftenleven, te
weinig inzendingen, ofwel selecteert zij geblinddoekt.
‘Op het kruispunt’ verzamelt poëzierecensies en de reacties daarop van de
betrokken dichters, o.m. F.J. Verdoodt, W. Verhegghe en L. Vancampenhout.

Maatstaf
20ste jrg., nr. 1, mei en nr. 2-3 juni-juli 1972
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Het meinummer opent met een gezamenlijk manifest van enkele tijdschriftredacties
tegen de voorgenomen spellinghervorming. Heel wat genietbare poëzie in deze
aflevering, waaronder werk van Victor E. van Vriesland en voornamelijk Hans
Warren met een mythologische cyclus ‘De Olympos’. Sterk proza komt van Simon
van Vliet en, in mindere mate, van B. van Houten. In ‘Holografie’ geeft A. Morriën
losse overdenkingen, invallen en aforismen ten beste, o.m. over Thomas Mann, de
uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Gerrit Kouwenaar en ‘om het verst pissen’. R.
Blijstra haalt herinneringen op aan E. du Perron.
Het dubbelnummer bevat een zeer knap prozastuk van Guus Luijters: associatief
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aaneengeschakelde, koel-melancholische jeugdherinneringen. Gedichten van J.B.
Charles en Jan G. Elburg zijn nogal artificieel maar niet zonder stielkennis geschreven.
Boudewijn van Houten leidt een fragment in van zijn vertaling van Louis Pauwels
bestseller ‘Lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien raison de l'être’. Een knap
verhaal van Heere Heeresma ten slotte, wordt gevolgd door enkele cursieve stukjes,
o.m. over pretenties en misbruiken in de ‘medische stand’, de ‘Goyescos’ van Hendrik
de Vries en allerhande literaire notities van Ben van der Velden.

Varia
- In Spiegel der Letteren analyseert L. Dieltjens vrijwel exhaustief een sonnet
van Karel van de Woestijne. Om mij duistere redenen legt hij een klemtoon op
de ‘semantische’ en ‘semiotische’ aard van zijn (gedegen traditionele) analyse.
- In Labris (9de jrg., nr. 2, april 1972) naast een massa experimenteel-creatieve
teksten een vrij interessante discussie over literatuur, taal, communicatie,
engagement e.d. Vooral een bijdrage van Paul Claes is ad rem.
- In De Periscoop (juli-aug. 1972) geeft A. Demedts een treffende synthetische
karakteristiek van de poëzie van Christine D'haen.
- ‘Toneel van de daad’ heet nr. 7 (12de jrg., 1972) van Kentering. Een bijzonder
boeiend nummer over alternatieve theaterinitiatieven in Nederland.
- De V.W.S.-Cahiers zetten met vlijt en piëteit hun ‘Bibliotheek van de
Westvlaamse letteren’ voort. De laatste afleveringen brengen een korte inleiding
tot en bloemlezing uit het werk van Jeanne vande Putte (nr. 35), Hugo Verriest
(nr. 36) en Gabrielle Demedts (nr 37).

Hugo Brems
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8 oktober 1972
Paul Snoek / Het wintermuseum
voor Marie-France Daenen
Een bezoek aan Nova Zembla is de moeite waard.
Op dit prachtig eiland worden in het wintermuseum
veertig soorten sneeuw en ijs bewaard.
De meeste monsters heeft men kunnen redden
vóór de grote explosie,
nu bijna twintig jaar geleden,
plaatsgreep.
Regelmatig komen nog fossiele sneeuw- en ijsrestanten,
door sneeuwzoekers ontdekt,
deze prachtverzameling verrijken.
Maar enig in hun soort en daarom wereldberoemd
zijn de zeven pinguïns en de zeekoe.
De pinguïns zijn blind,
maar toch heeft een van hen
vorige herfst nog een ei gelegd.
Het is roestbruin en wordt angstvallig
in een diepvriesschrijn bewaard.
Men kan het even bezichtigen
tegen betaling van twee dollar.
De zeekoe is ziek
In een glazen container vol doorzichtig water
dobbert hij lusteloos rond
als een zwemmende klomp rubber.
Hij wordt met kunstvis in leven gehouden.
Een hete kop thee is verkwikkend
na de tocht door de blizzardtunnel,
waarbij een verdovende verstijving
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in vroegere tijden ook koude genoemd,
zich op de oren, neus en lippen der bezoekers vastzet.
Godzijdank is na de grote explosie
deze ziekte compleet van de aardbol verdwenen.
Dat verneem je van de bewaker,
een man die zeer lang geleden
in Friesland werd geboren.
Een gesprek met hem is uitermate boeiend,
maar zijn verhalen moet je nemen met een korrel zout.
Zeker wanneer hij het heeft over Hollandse schaatsers
of over de sneeuwman, die hij als jongen
met echte sneeuw zou hebben gemaakt.
Doe alsof je hem gelooft
en wend begrijpend je blikken van hem af,
wanneer een traan van helder water
rolt over zijn wang
vanuit zijn rechtse porseleinen oog.

uit ‘Frankenstein’ in voorbereiding.
Max van Leeuwen
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Daniel Robberechts / Praag schrijven 1167-0268
1967, november. Je betreedt de ernstige maanden - of: je wordt erdoor betreden?
Buiten is het bitter koud, en winderig. De alleenstaande bomen zijn ontbladerd, het
bos is nog ros maar doorzichtig - als je uitkijkt zal je de postbode weer zien naderen,
voortaan. Geen weelderige indian summer zoals in Virginia of Carolina (zachte,
warme, windstille dagen, de bomen laten het gele en rode loof niet los dan na de
eerste koude nacht), zoals jij niet weet of je je herinnert dan wel inbeeldt. De
verwachte kleuren zijn er wel, 's morgens onderscheidt men ze alle duidelijk, van
grijs en zilvergroen tot oranje, karmijn en dakpanrood; 's avonds als de stralen volgens
de bissectrice invallen van de door het bos gevormde hoek, vervloeien alle
hoofdkleuren tot een oranje-kaki-beige, en de voorwerpen worden geel bestraald; en
hoe feller de kleuren hoe schraler het loof, zodat er geen uitbundigheid is, geen
weelde, geen geschetter. Zo'n herfst is ernstig als een orgasme. Een namiddag van
verleden week was de hemel in het oosten leiblauw van de laatste bui, maar in het
westen straalde de zon; van de hoogste beuken waaiden enkele bladeren af, bleven
lang in de hoogte dwarrelen, het zonlicht maakte ze tot flikkerende goudstippen op
het loodgrijze fond. Geen decor, geen weelderigheid. Een onvruchtbaar en gratuit
orgasme, lekker maar tragisch ook. De bomen geven een laatste rijkdom prijs, de
bomen bloeien leeg. Geen geuren meer dan voor de dieren die met hun snuit dicht
bij de grond lopen. Het bietenveld is leeggerooid, de koeien zijn op stal gezet, de
tuinbloemen zijn veroordeeld. Straks wanneer alle bomen kaal gewaaid zijn, worden
wij aan de ruimte overgeleverd: de hemel, de winden, en het witte licht. Nu kijken
naar het verwonderlijk weinig helle bos - het geruis der bladeren is veel luider dan
hun kleuren hel, eigenlijk is dit geruis oorverdovend, vandaag - en denken: zou het
toevallig zijn dat er weer roodborsten bij het huis komen, hun borstkleur precies die
van de meest opvallende bladeren, maar hun aanwezigheid zo bescheiden, wie niet
zou uitkijken zou ze misschien niet eens bemerken, of ze voor mussen aanzien, of
voor weggewaaide bladeren. Wonderlijk hoe geleidelijk de bladerval geschiedt, de
hevigste vlagen voeren niet meer dan een tiental bladeren aan het raam voorbij, als
men niet wist dat over een
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paar weken alles afgelopen zal zijn zou men er nauwelijks op letten. Aan kleuters is
nog maar eens de herfst geleerd: de jagers, de vogeltrek, de gele bladeren waarmee
klasmuren worden versierd, de okkernoten en kastanjes; en indien men de kinderen
niet waarschuwde, hoe lang zou het duren voor ze zelf de terugkeer van de seizoenen
zouden erkennen? Denken: als het meevalt zal je nog een dertig à veertig keren naar
dit herfstbos kunnen kijken, en dan mag je wel echt niet klagen. Denken: dertig,
veertig, het is toch niet veel, eigenlijk is het toch verontrustend weinig. ('s
Anderendaags is alles veranderd: een nauwelijks merkbare oostenwind, witte rijm,
schelle zon. De herfst loopt op kousevoeten, het land houdt zijn adem in. Maar de
radio laat geen twijfel bestaan: de Alpenpassen zijn reeds voor het verkeer gesloten.)
1967, november. Dan daalt een zeer dichte mist over geheel het land, zo ongewoon
dat de eerste dagen kettingbotsingen van tientallen auto's worden gemeld op de
drukste wegen, en de ambulancewagens vorderen maar zeer langzaam naar de
gekwetsten: blijkbaar hebben de automobilisten deze mist onwaarschijnlijk geacht.
Je verneemt dat de remafstand in meters ongeveer gelijk is aan de helft van het
snelheidsgetal in kilometers, zodat het nu op verscheidene plaatsen onvoorzichtig is
sneller te rijden dan twintig per uur. Achter het huis is vanmorgen het veld nog voor
de helft zichtbaar, en twee elektriciteitspalen; vooraan zie je de tuin (de twee grote
appelbomen zijn nog groen gebladerd) en ontwaar je de eerste bomen van de naaste
boomgaard, maar de nabije hoeven zijn volledig verdwenen: ‘Hier bevindt men zich
op het uiteinde van de bewoonde wereld.’ Het is zo stil dat je buiten bij de deur de
beek kan horen vloeien, beneden. Komt er een zeer gure winter? De gedachte dringt
zich op dat de mist als een kamerscherm is waarachter zich het land ontbloot, een
gordijn waarachter de decors van het voorlaatste bedrijf worden vervangen, of
misschien alleen maar weggehaald omdat het laatste bedrijf zonder decor gespeeld
wordt - en dan rijst nog de vraag: ‘Weet je wel zeker dat er nog een bedrijf volgt?’
Zeker is dat deze mist tot werken aanspoort, tot schrijven: laat de wereld buiten
doezelen, nu is het tijd om zich binnenskamers op een ontcijfering toe te leggen,
geduldig, met zwarte lettertekens duidelijk afgetekend op wit papier. Praag dus? Wel
- Praag zelf is wellicht niet zo belangrijk, zeker niet zo onvervangbaar als bijvoorbeeld
Avignon of je geboortestad. Belangrijk is dat er een voorwerp bestaat waaraan je
woorden kan besteden, een plaats waarmee je een zoals van hertzkabels onzichtbare
verbinding kan aanleggen vanuit dit door mist en stilte belegerde huis, een woord
dat jij met woorden kan bestoken zoals anderen een atoomkern met protonen of
neutronen. Het voorwerp praag, de stad Praag, het woord Praag,
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samenvatting van zo wonderlijk veel menselijke woorden. Wel een weinig meer dan
een voorwendsel: een aanleiding. Zoals het voorwerp waarop je de blik richt soms
talrijke andere dingen openbaart die zelf onwaarneembaar worden wanneer je ze
rechtstreeks bekijkt. Maar waarom precies Praag? waarom een zo weinig voorbedachte
keuze op Praag gevallen is? Toch niet alleen omdat deze stad oostwaarts ongeveer
even ver verwijderd is als zuidwaarts Avignon? omdat het uit Avignon zou zijn dat
Matheus van Atrecht, de architect van de kathedraal op Hradcany, door koning Karel
IV van Bohemen naar Praag ontboden was? of omdat Praag bijna zoveel inwoners
telt als je geboortestad? (omdat het verschil tussen beide inwonertallen op een
tienduizend na gelijk is aan dat van Avignon?) Omdat Praag net zoals je geboortestad
meertalig is? Of gewoon omdat je nooit in Praag bent geweest? Maar dan duiken
andere namen van onbetreden steden op. Sommige laten je koud, hoef je niet eens
af te wijzen: Washington administratief hygiënisch, Sjanghai onvoorstelbaar, Rome
afgesabbeld, Brasilia gelogen. Aan andere steden kan de westerling die je bent zelfs
niet meer denken zonder griezelige gespletenheid tussen nieuwsgierigheid en spijt,
verwachting en schaamte (want de blanke reiziger die in Lima komt of in Saigon,
Mexico, Calcutta of Sao Paulo, hij laat zich niet bezwaren door schuldgevoelens en
dan hoeft hij zich ook niets te ontzeggen, noch een bezoek aan een duizelingwekkende
tempel noch een avond in een zeer speciaal bordeel noch een kamer in het plaatselijke
Hiltonhotel; in het andere geval kan alleen al onbeschroomde aandacht hem veel
verder voeren dan hij verwacht, dan hij wenst of voor mogelijk houdt - zo ver zelfs
dat het een vraag wordt of hij ooit nog terugkomt in zijn geboorteland; jij beseft zo
goed hoe gemakkelijk men, met de medeplichtigheid van geheel een society waar
men door elk woord en elk gebaar en elk kledingstuk mee vergroeid is, en niet minder
met die van serviele, drenzende niet af te slane stumpers, zogenaamd realistisch het
gruwelijkste over het hoofd kan zien, schokschouderend, dat je maar verzaakt hebt,
ooit jullie steden te betreden, dat je jezelf nu ontzegt - gewoon omdat je hier te laat
bent geboren, de voorraad aan goed geweten was uitgeput - nog anders dan
economisch, financieel, agronomisch, sociaal of politiek aan dergelijke steden te
denken). Aan nog andere steden kan je niet eens behoorlijk denken: Leningrad,
Kanton, Peking, San-Francisco, Moskou, New-York; misschien omdat ze zo
onmetelijk zijn, misschien omdat er in kranten en magazines zoveel over te lezen
valt, misschien omdat je hoopt er ooit zelf heen te gaan - om elke ontgoocheling te
voorkomen schort je liever elke gedachte, elke ook maar onbewuste verwachting op.
Praag dus? Waarom niet Warszawa: onbehaaglijk, zinloos geschipper, gevit en
getreiter tussen marxisme en
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aftands sentimenteel katholicisme. Waarom niet Chattanooga, Tennessee: toen je
klein was deed je niet mee met de jongens die dweepten met Amerika, hele
verzamelingen aanlegden van land- of briefkaarten, zegels, onooglijke spullen, je
oudere broer had je al zeer vroeg geleerd dat de cowboys misdadigers waren die de
Indianen hadden uitgemoord, en overigens: hoeveel moeilijker nog dan een grote is
het niet, zich een kleine Amerikaanse stad voor te stellen. Waarom niet Kopenhagen:
de doodstrijd van Stig Dagerman, de drank, de deftigheid tegen alles in, de onschuldig
cleane wanhoop. Madrid: schizoïde verzoening van de Tuin der Lusten met Filips
II, van Theresia van Avila met haar broer conquistador, van Franco met linksradicale
vakantiegangers. Londen: pub, suburb, mud, hubbub, tub, club. Wenen: verbijsterende
gaping tussen prins Esterhazy, de Kaffeediele en Johan Strauss enerzijds, de apocriefe
memoires van Wilhelmina Schröder-Devrient, de patiënten van Dr. Stekel en de
achtervolging van de derde man anderzijds. Berlijn:
Wirtschaftswunderlichessondergezetzmeuerneurose. Genève: ondoorgrondelijk voor
wie geen diplomaat is, geen bankier en geen afstammeling van een
predikantengeslacht. Al die steden, Warszawa, Chattanooga, Kopenhagen, Madrid,
Londen, Wenen en Berlijn, met Praag hebben ze gemeen dat ze jou aanspreken,
ergens in jou een schakeling aanbrengen, wederwoorden oproepen; maar Praag alleen
is blank, onbekend, nog nooit gedacht, te bereiken. Kafka, ja, daar heb je wel weet
van, en René Rilke zijn kinderjaren, en ook een reis van je vader nu vijfenveertig
jaar geleden; maar geen enkel bewust totaalbeeld en geen enkel vooroordeel, alles
moet vanaf de karige gegevens met woorden opgeroepen, opgebouwd worden.
(Terwijl jij niet eens weet hoe het woord Hradcany wordt uitgesproken. En Praag
zelf: Praha, ‘pracha’, de klank wanneer men een grote beet uit een appel afbijt?)
1967, december. Hoe fijn het leven nu kan lijken soms. Gisteravond heb je over
de radio de beatles gehoord en de flower pot men - in wat een fijne tijd leef je, de
top hits bevatten sounds die je anders alleen bij Monteverdi aantrof, en waar je high
van wordt. En in een gewone krantenkiosk kan je nu een maandkalender kopen met
elke dag de kleurfoto van een blote of halfblote moordgriet, wie het maar wil kan nu
een voorraad van blote wijven opslaan, tot hij het kotsbeu is. Je schrijft een
nieuwjaarskaart naar een broer van je en die woont Edifico Azor - Avenida de José
Mesa y Lopez - Las Palmas de Gran Canarios. En in februari zal je geld krijgen om
hier het dak te laten herstellen, misschien ook om je gebit in orde te brengen. En de
vriendin van Cee zal over zeven maanden een baby krijgen. En je krijgt een lange
brief van een vriend waaruit je verneemt dat hij zaterdag een auto-ongeval heeft
meegemaakt dat maar heel gelukkig niet
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ernstig is uitgevallen. En van je andere broer krijg je een splinternieuwe zakagenda
die je al mag invullen: naam voornaam adres beroep nr. identiteitskaart telefoon giro
bij ongeval verwittig bloedgroep nr. rijbewijs plaatnr. adressen en telefoonnummers
en dan alle feest- en verjaardagen die je onthouden moet; er is ook een lijst van de
veranderlijke feestdagen tot in 1972 (dan zal je 35 worden), van de kengetallen voor
interlokale telefoonverbindingen, de uren van het hoogtij in Antwerpen (kan wel van
pas komen als je zelfmoord wil plegen), een tabel van de afstanden tussen steden
(Brussel Praha 918 km), van de verkeerstekens, en kaarten van België Great Britain
Nederland Deutschland France Italia; en dan begint het eerst: maandag 1 januari,
dinsdag 2 januari, woensdag, donderdag en vrijdag en alle dagen van het hele jaar
nog geheimzinnig blank. Ach nee, het is niet zo dat je alles ineens goed vindt, in
Viëtnam gaat het slechter dan ooit en de paus blameert het pacifisme en zaterdag
kloeg een vriend dat zijn laatste roman gewoon niet gelezen was, anders had men
hem wel aan de tand gevoeld, het Belgische gerecht werd er gewoon aangeklaagd.
Maar dan denk je ook: dat dit rotland zo regressief is, zo zelfzuchtig en
zelfgenoegzaam tegen alle redelijkheid in, het geeft je het gevoel dat je aanwezigheid
er voorlopig nog niet zinloos is.
1968, januari. Zoals die man die een waarnemer is, een opzichter, wellicht niet
zonder gezag, maar die van dat gezag althans op dit ogenblik geen gebruik maakt hij kan een surveillant zijn of een directeur, een onder officier of een reserveofficier
van de wacht of zelfs een hogere officier, of een priester, een bewaker, een cipier of
zelfs een leraar lichamelijke opvoeding. Het gebeurt 's morgens, maar heel vroeg:
het is pikdonker, de booglichtsterke lampen die het binnenplein verlichten maken
elke schatting van het uur onmogelijk, het zou evengoed avond kunnen zijn vermits
dit in de winter gebeurt. Van de stad achter de hoge muren dringt nog geen geluid
door, de burgers slapen naast hun vrouwen. Er zijn weliswaar tienduizenden mensen
die nu opstaan of reeds op weg zijn naar hun werk in de stad, soms van honderd
kilometer ver, maar dit is iets waar men niet aan denkt, de treinen zijn nog ver, het
duurt nog wel een half uur voor ze gillend de stad binnenrijden. De man staat dicht
bij een muur zonder er zichtbaar tegen te leunen. Zijn gezicht is, hoewel buiten het
licht, toch zichtbaar. Hij kijkt niet, hij kijkt zelfs niet naar de zich verzamelende
leerlingen of werkkrachten of recruten of soldaten of gevangenen. Hij suft? Zijn
gezicht drukt niets uit dan de gemelijkheid van iemand die veel te vroeg uit het bed
is gelicht om een reden die hem volstrekt onbenullig lijkt - misschien alleen omdat
hij nog niet klaar wakker is? Het ziet er niet naar uit dat hij zich gewassen heeft. De
anderen, de verzamelden,
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werpen steelse blikken naar dit afwezige, afgestompte gezicht. En dit nu is wat ik
me voorstel dat hier gebeurt. Het gevoelen dat het gezag als vacant is wekt een
onbehagen bij de onderhorigen. Anderzijds is het hun eigen slaperigheid die zij op
de trekken van de overste erkennen, de slaperigheid die zij, niet uit tucht, maar
gewoon om het zichzelf en de makkers niet nog moeilijker te maken, uit een soort
van collegiale ijdelheid, nu afgelegd hebben door ze gewoon te negeren. (Vergeet
niet dat de onderhorigen in tegenstelling met allen die nu in de buitenwereld naar
hun werk rijden of zullen rijden, niet zelf het ogenblik kunnen kiezen waarop ze naar
bed gaan.) Zodat er in de rij der verzamelden nu kort en halfluid gepraat wordt, een
wordt plagerig wakkergestompt door zijn buur - dit alles echter bescheiden, omzichtig,
met telkens een sluikse blik op de overste. Men zou wel denken dat hij nog slaapt,
maar elk ogenblik kan hij ontwaken, zonder reden, of door de verschijning van ‘zijn’
overste bijvoorbeeld, en aan het snauwen en dreigen slaan of erger nog, straffen in
het wilde weg, boosaardig als een in zijn rust gestoorde god. Dit nu gebeurt voorlopig
niet. Wat wel gebeurt is eigenlijk ongehoord, al is het nog zo onopvallend. De hier
verzamelden zouden er heus niet van opkijken als de overste daar schaamteloos, glad
geschoren, fris en blozend, wakkerder dan ooit overdag voor hen zou pronken,
sarcastisch hun lummeligheid releverend. Als het gebeurt hebben de onderdanen
eigenlijk het gevoel dat het zo hoort, ook al mompelen ze verwensingen naar de
pientere mijnheer die zich op zijn dooie gemak heeft kunnen wassen en aankleden
en wellicht nog heeft kunnen ontbijten ook, terwijl hun slaap een kwartier geleden
door een elektrische bel is opengereten, en ze maar net de tijd hebben gehad om hun
kleren aan te schieten. Dan zouden zij nu suffig in de rij staan, want er is gelukkig
nog geen reglement dat verbiedt er slaperig uit te zien. Zijn nu de rollen omgekeerd?
De verzamelden gedragen zich levendiger dan anders: om een verbroken evenwicht
te herstellen? Doen ze niet denken aan straatjongens die ijveriger spelen nu hun
vereerde aanvoerder in een hoek blijft mokken? Men zou inderdaad kunnen zeggen
dat de overste voorlopig weigert mee te spelen in het spel van gehoorzaamheid en
gezag. ‘Hij is zat’, fluistert iemand in een achterste rij, maar ik vind het echt
onbelangrijk uit te maken of hij nu dronken is of slaapdronken. Het belangwekkende
van de zaak, lijkt me, is dat zijn gezag niet verdwijnt nu hij niet eens moeite doet om
de conventionele eigenschappen ervan, de voorwendsels of argumenten ervoor te
tonen: wakkerheid, schranderheid, bovenmenselijke taaiheid; terwijl de aanwezigheid
van hen die nu schichtig naar hem kijken het hem juist gemakkelijker moet maken,
louter doordat ze aan zijn ijdelheid appelleert, om nu aan die verwachtingen te
beantwoorden.
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Nee: ‘Laat me nu eens met rust, ik ben ook maar een mens.’ Hij lijkt beladen met de
vermoeidheid van de tientallen verzamelden, alsof hun vermoeidheid naar hem was
overgeheveld, op hem was opgestapeld. Zijn gezag is dat van een zondenbok.
1968, januari. Of zoals de padvindersleider in het park van een verlaten Brabants
kasteel - de herinnering kwam zo maar op, eerst nu zie je in dat dit helemaal geen
toeval kan zijn. De namiddag was aan lichamelijke opvoeding gewijd, we leerden
sprongen en buitelingen, toen je ineens bemerkte dat de leider, de hopman tegen zijn
gewoonte in niet meer meedeed, van op een vijftal meters afstand stond hij naar ons
te kijken, de armen voor de borst gekruist. Je bemerkte niet dadelijk dat zijn korte
broek ongewoon gezwollen was boven het kruis. Maar toen begreep je ook niet dat
hij zich zo opvallend afzonderde en zich niet onder het een of ander voorwendsel
verwijderde: een erectie is toch niet onvergankelijk, wie kuis wil blijven kan ze nog
door ademhaling, gymnastiekbewegingen en desnoods een koud stortbad tegenwerken.
Maar nee, hij bleef daar wezenloos staan, staarde afwezig, als gebiologeerd, als aan
de lucht genageld door zijn eigen erectie. Zo iets is je wel overkomen maar nooit
waar anderen bij stonden, je zou je doodgeschaamd hebben. Misschien was je
verbazing wel ongewoon, want nog kan je niet beseffen hoe een man een vrouw
werkelijk en letterlijk verkrachten kan, en wellicht is dat inderdaad onmogelijk zonder
toegeving aan een dergelijke torpiditeit. Want je hebt nog eens een andere jonge man
in eenzelfde toestand gezien, je weet niet meer of het voor de hopman was of erna:
hij stond in dezelfde houding bij de rand van het zwembassin, zijn zwembroekje
puilde, hij keek dromerig naar het water, of naar een welbepaald zwemmend meisje
misschien? je kon maar niet begrijpen hoe hij niet in de gauwte onder de koude
douche ging staan, of het water in sprong. Hij wilde niet. Of hij kon niet meer willen.
- De gedachte uitzenden in de vorm van richtstralen, ze als een radarantenne laten
draaien in dezelfde zin als de wijzers van een uurwerk, de namen schrijven waarop
de golven weerkaatst worden: Viëtnam waar B 52 bommenwerpers vanmorgen tot
driemaal de streek van Khe Sanh hebben bewerkt. Boekarest waar je straks een brief
moet sturen. Arlon waar de sneeuw nooit zo mooi was als nu in dit zuiderste uiteinde
van Vlaanderen. Sicilië waar door aardbevingen verleden week veertigduizend
mensen dakloos zijn, in de tentenkampen heersen honger en ziekte, de evacuatie der
overlevenden naar de steden is vastgelopen omdat de vluchtelingen vrezen nooit
meer naar hun woonstreken te kunnen terugkeren. Het dorp in Haute-Provence waar
de mensen jou nog niet vergeten zijn. Avignon dat je niet
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zal vergeten. Las Palmas de Gran Canaria waar nu je jongere broer woont. Anvaing
waar Cee nu aan het lessen is. Ronse waar Cateau allerlei nieuwe dingen leert in de
kleuterschool. Knokke waar je moeder nu in een groot huis alleen woont. Gent waar
een schrijver zo arm kan zijn dat zijn vrouw honger lijdt. Amsterdam waarheen nu,
precies zoals vierhonderd jaar geleden, schrandere Vlamingen uitwijken. Antwerpen
waar een zwangere vrouw het niet al te best maakt, waar de mist het sleepvaartverkeer
heeft lamgelegd. Leuven waar de studentenrevolte gewoon met vakantie is. Brussel
waar de man van je zus naar een kliniek moet, waar je oudere broer leeft met vrouw
en vier kinderen, waar je vriend de beeldhouwer leeft met vrouw en twee kinderen,
waar vermoedelijk Kene leeft van wie je niets meer weet, waar je vader ligt begraven
zoals hij niet had gewild, waar vanmorgen vier Noordafrikaanse kinderen in een
brand zijn gestorven. Praag. Waar.
1968, januari. Lieve mensen in Praag, op sneeuw zijn jullie zeker wel voorzien?
wordt er met sleeën gereden bij jullie? althans buiten de steden? Hier scheelde het
maar weinig of we waren ingesneeuwd. Eerst vroor het, en op de ijslaag sneeuwde
het. Elke morgen moest ik de doorgang naar de garage schoonvegen. Cee wilde een
sneeuwman maken, ze liep tot bij de buren maar haalde niets meer dan een
pompoendikke bol, de sneeuw was veel te droog. 's Nachts ging het waaien, de wind
voer stuifsneeuw tegen alle hindernissen aan maar langs de westkant kreeg Cee de
auto nog tamelijk gemakkelijk op de kasseiweg, boven. Een morgen had de metselaar
haar ginder armenzwaaiend gewaarschuwd, maar Cee reed parmantig door en de
2PK deed het prima zodat de metselaar nu maar de sporen hoefde te volgen met zijn
dikke wagen. Die dag moest ik naar het stadje, en deels uit voorzichtigheid deels om
het avontuurtje wilde ik de landweg, waar zich sinds de eerste sneeuwval geen auto
had gewaagd, ook naar het oosten ontsluiten. Ik reed zonder moeite naar beneden,
de beek over, bij de eerste scherpe draai naar boven, achter de kapel, slipte de wagen
ternauwernood, ook bij de tweede draai liep alles gesmeerd, en toen raakte de auto
vast op een vijf meter van de top: stuifsneeuw, toen ik uitstapte om de wagen los te
duwen zakte ik er tot aan mijn knieën in. Ik was tot op een tweetal meters van de
hoeve met het wolfsdak geraakt, en daar had een voertuig sporen nagelaten. Zo moest
ik onze hele weg terugrijden, voor een deel achteruit, en door de westkant naar het
stadje rijden. Maar bij de terugrit reed ik door de oostkant; doordat de weg voor de
hoeve met het wolfsdak daalt, geraakte ik zonder moeite door de sneeuwlaag, en zo
kon ik bij de thuiskomst toch melden dat ik ons wegje had ontsloten. Een donderdag
dan vielen dikke, vette vlokken.
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1968, februari. (Deze brief is voor drie weken afgebroken: van een heel kort verblijf
in Brussel kwam ik terug met een vuurwerk van pijn in m'n hoofd: het begin van
hersenvliesontsteking. Twee intraveneuze injecties, hostacyline, langzaam weer op
dreef komen. Eenmaal in Knokke gaan overnachten. Toen werd Cee ziek, en ik moest
wel allerlei dingen beredderen. Typen. Bezoek ontvangen van vrienden uit Antwerpen,
uit Brussel.) Een donderdag dan - Cee's vrije dag - vielen dikke, vette vlokken. Na
een uurtje, toen het opgehouden had met sneeuwen, kon Cee gewoon niet aan de
verleiding weerstaan, en met Cateau ging ze een sneeuwman maken. Het werden er
gauw drie: een grote, een middelmatige en een kleine, de papa, de mama en het
kindje; de grote kreeg een rode pet op (de plastic laadbak van een
speelgoedvrachtwagen), en met de stengels van ik weet niet welk onkruid maakte
Cee hem een Castrobaard; Cateau kreeg een oude pijp van me, ze gebruikte ze voor
de mama, waarschijnlijk gewoon omdat de papa haar te groot was. Ze begonnen een
echte igloo te bouwen toen ik Cee voorstelde om eens te beproeven of we de weg
nog konden oprijden. We stapten alle drie in - en dat was heel zeker fout, maar van
overal had ik gehoord dat een auto meer baanvast is wanneer ze zwaarder is beladen,
nu hou ik het ervoor dat dit althans voor een 2PK niet geldt. Al bij de uitgang van
de tuin slipten we gevaarlijk, maar toch geraakten we voorbij de twee hoevetjes en
eerst na de rechte draai waar de weg ook feller stijgt raakten we vast. Zulma de
buurvrouw kwam helpen, het ging niet gemakkelijk, Cee zat aan het stuur toen de
auto wegraakte en ze waagde het niet te stoppen voor de kasseiweg boven. Later
vertelde ze dat ze toen heel zeker naast de weg zou zijn gesukkeld, indien ze niet
door het dagelijks gebruik heel goed had geweten waar hij feitelijk loopt, zozeer had
de sneeuw alle reliëf uitgewist. Het is gek hoe enkele tientallen centimeters sneeuw
ons leven kunnen wijzigen. Die namiddag reed ik Zulma tot in het dorp - ‘de parochie’
zegt zij - waar ze inkopen moest doen. Daar bemerkte ik, terwijl ik haar in de auto
opwachtte, hoe schel ze elkaar aanspraken, de vrouwen die de stoepen veegden of
naar een van de winkels liepen; het klonk als een blij gekwetter - blij omdat het niet
meer sneeuwde? omdat de zon scheen? of omdat het nog maar weer eens gesneeuwd
had. Oude mannetjes waagden zich niet ver van de huizen, mochten hooguit de
vensterbanken ruimen. Om een spoor te onderhouden reed ik tweemaal daags de
weg op en af. Iets verder dan de hoeve van de metselaar zag ik ineens zijn kleine
hond die recht op de auto afstormde, aan remmen of ontwijken viel niet te denken,
hij ontkwam maar net aan de wielen: de hond wordt anders nooit vrijgelaten, blijkbaar
had de witte ruimte hem buiten zichzelf gebracht. Toen ik dan naar het stadje reed
zag ik ook hoe
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anders de mensen liepen, blijkbaar meer bewust van wat lopen is, als genietend van
de door hun voetsporen zichtbaar gemaakte betreding van de ruimte. In die dagen
zag ik trouwens veel meer mensen dan gewoonlijk in de omgeving van het huis, en
in de tuin kwamen ook honden die ik nog nooit had gezien. Het verbaasde me niet
dat de radio uitzonderlijk veel opgespoorde minderjarigen omriep. De postbode
kwam wel een uur later dan gewoonlijk, een dag bleef hij zelfs weg - ik weet ongeveer
zeker dat hij niet langskwam, anders zou ik zijn spoor wel hebben gezien, God weet
heeft hij tegen de vermoeiende tocht opgezien, en onze post voorlopig in een van de
postbussen gestopt die toch door hem zelf worden gelicht. Wel een twintigtal
koolmeesjes twistten voor het brood en het vet dat we voor de deur hadden gelegd,
en toen ik daar ook beurse appelen had gegooid, kwamen vele merels en later ook
grijsachtige vogels die ik zonder grote zekerheid lijsters noem - het waren stellig
geen spreeuwen, maar voor lijsters vond ik ze tamelijk klein en kortgepoot, maar
misschien was die laatste indruk maar aan de diepe sneeuwlaag te wijten. Op school
leerde Cateau zingen van ‘witte vlokjes dansen rond / vallen zachtjes op de grond /
valt maar vlokjes valt maar neer / honderdduizend en nog meer / alle kindjes zijn zo
blij / met die dikke witte sprei’. Dit alles is nu voorbij, vandaag is het bar koud maar
gister scheen de zon zoals op een heel vroege zomermorgen en de vogels zongen.
Voor het eerst heb ik het winterkoninkje weergezien. We gaan warempel naar de
lente toe. Maar ik stel me voor dat het bij jullie nog volop winter is? dat er nog veel
sneeuw ligt? (En daar weet ik al niet meer wat voor verdere vragen ik stellen kan.)
In januari negentienhonderd zevenenzestig worden een niet-rendabele kolenmijn
en twee cokesovens gesloten. Binnen de Tsjechoslovaakse communistische partij en
in de industrie bestaat er verschil van mening over de economische hervorming.
Op tien juni negentienhonderd zevenenzestig zijn de betrekkingen tussen
Tsjechoslovakije en Israël verbroken.
Van achtentwintig tot dertig juni wordt te Praag een vierde congres van
Tsjechoslovaakse schrijvers gehouden. De slotresolutie pleit voor meer pluraliteit,
vrijheid en tolerantie. Jiri Hendrych, ideoloog van de Tsjechoslovaakse
communistische partij, eist van de schrijvers een meer conformistische houding en
laat auteurs die de partij niet welgevallig zijn - o.m. Vaclav Havel, Ludvik Vaculik
en Pavel Kohout - schrappen uit de lijst van kandidaten tot het bestuur van de
schrijversbond. Slovaakse afgevaardigden reizen voortijdig terug naar Bratislava.
Enkele dagen later hekelt president Novotny de opstandige schrijvers.
Op vijftien juli wordt de schrijver Jan Benes veroordeeld tot vijf jaar ge-
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vangenisstraf wegens subversieve activiteiten en poging tot fraude; Pavel Tigrid, die
in '48 naar Parijs uitweek, wordt bij verstek veroordeeld tot veertien jaar
gevangenisstraf wegens ondermijnende activiteiten en spionage; de scenarioschrijver
Karl Zamencnik, die ervan beschuldigd was de belangen van de staat geschaad te
hebben, wordt vrijgesproken.
Op zeven augustus negentienhonderd zevenenzestig vertrekt de schrijver Ladislas
Mnacko uit Tsjechoslovakije naar Israël, uit protest tegen de politiek van de regering
in het Midden-Oosten.
Op zestien augustus word Mnacko uit de partij gestoten en van zijn
Tsjechoslovaakse nationaliteit beroofd.
Op drie september negentienhonderd zevenenzestig publiceert de Sunday Times
een manifest van Tsjechoslovaakse schrijvers, kunstenaars en intellectuelen. De
echtheid van het manifest wordt o.m. door Pavel Kohout in twijfel getrokken.
Op zevenentwintig september worden de schrijvers Ivan Klima, Antonin Liehm
en Ludvik Vaculik uit de partij gestoten. Jan Prochazka wordt wegens politieke
fouten ontheven van zijn functie van kandidaat voor het Centrale Comité van de
partij.
Op twee oktober negentienhonderd zevenenzestig wordt het verschijnen van het
oppositie bedrijvende literaire weekblad Literarni Novini verboden, en de redactie
ontslagen.
Op dertig en éénendertig oktober vergadert in Praag het centrale comité van de
partij, de eerste secretaris van de Slovaakse partij, Alexander Dubcek, drukt de wens
uit naar meer democratie in het partijbestuur, en wordt door partijleider president
Novotny van kleinburgerlijk Slovaaks nationalisme beschuldigd; door vijf leden van
het presidium wordt de vervanging van Novotny als partijleider voorgesteld, vijf
andere leden kanten zich ertegen. Op éénendertig oktober komt het in Praag tot hevige
botsingen tussen de politie en studenten aan een technische hogeschool te Strahov,
die demonstreren tegen de slechte elektriciteitsvoorziening.
Op acht november negentienhonderd zevenenzestig richt de studentenvereniging
een ultimatum tot de ministers van Binnenlandse Zaken en van Hoger Onderwijs:
zij eisen straf voor de schuldigen, een nummer waardoor politieagenten herkenbaar
zouden zijn, verbod van traangas, een juiste weergave van de gebeurtenissen in de
pers, en een officiële opheldering van de incidenten.
Op negen november meldt het Tsjechoslovaakse persbureau Ceteka de arrestatie
van een zekere dr. J.P. uit Praag, die de opsteller zou zijn van het manifest van 3
september.
Op éénentwintig november houden de studenten een sit-in dat bijgewoond
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wordt door vertegenwoordigers van de partij; verscheidene hoogleraren komen voor
de studenten op; een slotresolutie klaagt de slechte situatie aan. Op acht en negen
december negentienhonderd zevenenzestig brengt de Sovjetrussische partijleider
Leonid Brezjnev een vriendschapsbezoek aan Praag; daarvoor heeft hij zijn reis naar
Egypte uitgesteld; hij raadt een wijziging in de top van de Tsjechoslovaakse partij
af.
Op vijftien december geeft de regering officieel toe dat het optreden van de politie
op 31 oktober hard is geweest.
Van negentien tot éénentwintig december vergadert het centrale comité; prof. Otta
Sik, promotor van het Nieuw Economisch Model, zou er verklaard hebben dat het
Model zou mislukken indien geen politieke wijziging werd doorgevoerd. Besloten
wordt het zwaartepunt van de investeringen te verleggen van de zware naar de
consumptieindustrie. Partijleider Novotny zou zelfkritiek hebben geuit en aangeboden
af te treden.
Omstreeks vijfentwintig december zou Novotny de ‘Volksmilitie’ hebben
gemobiliseerd.
Van drie tot vijf januari negentienhonderd achtenzestig vergadert het centrale
comité. President Novotny wordt op eigen verzoek uit zijn functie van partijleider
gezet. Met algemene stemmen wordt Alexander Dubcek tot zijn opvolger gekozen.
Het partijpresidium wordt met vier nieuwe leden uitgebreid, waaronder Josef Spacek.
Steun wordt toegezegd aan de democratisering in alle sectoren van het politieke en
sociale leven en de doorvoering van de economische hervorming.
Op drieëntwintig januari kiest de Slovaakse communistische partij, ter opvolging
van Dubcek, Vasil Bilak tot eerste secretaris.
[Op achtentwintig januari spreekt de nieuwe voorzitter van de Sudeten-Duitsers
(die lid is geweest van de N.S.D.A.P. en redacteur van het N.S.D.A.P.-orgaan in
Sudetenland) in de Duitse Bondsrepubliek de hoop uit dat zich in Tsjechoslovakije
een democratisering van onderaf zou voltrekken; geloofwaardig zou dit pas zijn als
het proces zou leiden tot het goedmaken van het onrecht van de verdrijving van de
Duitsers.]
Einde januari wordt door het presidium van de Tsjechoslovaakse schrijversbond
de Kafka-kenner Prof. Edward Goldstücker gekozen tot voorzitter, Jan Prochazka
en Miroslav Valek tot vice-voorzitters; er wordt besloten een nieuw weekblad op te
richten, Literarni Listy, waarin de redactie van Literarni Novini wordt opgenomen;
Goldstücker pleit voor rehabilitatie van de op 27 september geroyeerde partijleden,
voor vrijlating van Jan Benes en terugkeer van Ladislas Mnacko.
Op negenentwintig en dertig januari negentienhonderd achtenzestig brengt
partijleider Dubcek een bezoek aan de Sovjetrussische leiders in Moskou.
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Richter Roegholt / Kousen
Soms denk je waar zij kan zijn
je weet niets en toch je weet
hoe zij is beweegt op de rand
van het bed zit haar kousen aantrekt
Waar zij is en met wie zij
verandert niet in haar is
een kompas dat steeds
naar het centrum wijst
Ontsnappend reizend en met
anderen om haar heen
jij weet
dat wij vreemden waren
Ook stil zittend het vuur in
de kachel is al lang uit
koud in een slaapzak alleen
roken en praten te moeilijk
Met een kompas dat naar binnen
wijst weg van de anderen
zoekt zij maar wat zij ook
zoekt zij zal het niet vinden
Je denkt waar zij zijn kan
je weet hoe zij op
de rand van het bed
zit haar kousen aantrekt
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Jan Deloof / Klein rechtsherstel
Bij het samenstellen van de bloemlezing Maar nog zingt Bretanje, in 1969 verschenen
bij ‘De Bladen voor de Poëzie’, ben ik toentertijd niet dichterbij geraakt dan 1954,
het jaar waarin de enige bundel van Ronan Huon verscheen. De bronnen zijn schaars
en de selectie wordt niet vergemakkelijkt door het feit dat losse gedichten links en
rechts verschijnen in meestal moeilijk toegankelijke tijdschriften en bladen. Daardoor
bevatte de voornoemde bloemlezing geen gedichten van de eigenlijke Bretoense
jongeren, en de lezer kon de indruk opdoen dat er na Huon geen Bretoense poëzie
meer bestond.
Ik neem daarom een goede gelegenheid, die zich voordoet in de vorm van een
nieuwe (tweetalige) bloemlezing, graag te baat om het tekort van Maar nog zingt
Bretanje enigermate te herstellen.
Stak er in de titel ‘Maar nog zingt Bretanje’ al een suggestie van weerbaarheid,
van zich-niet-gewonnen-geven, de titel van de nieuwe bundel is een gebalde vuist,
een aanklacht vol wrang sarcasme: Défense de cracher par terre et de parler breton!
(Uitg. P.J. Oswald, 16, rue des Capucins, 14-Honfleur, Frankrijk. 1971 - 171 blz.).
Yann-Ber Piriou, de samensteller, verontschuldigt zich niet voor het onomwonden
engagement dat uit zijn titel spreekt en poneert dat een hedendaagse keuze uit de
Bretoense poëzie niet anders dan geëngageerd kan zijn.
Waarschijnlijk is dit wel te scherp gesteld, want ik kan me moeilijk voorstellen
dat alle gedichten van de laatste jaren zwanger zouden gaan van engagement, en het
zou wel eens kunnen zijn dat de nieuwe bloemlezing van Piriou door zijn opzettelijke
keuze op haar beurt ver van volledig is. Niettemin is Défense de cracher par terre
et de parler breton een buitengewoon leerrijk boekje geworden.
Omdat er de laatste jaren vertalingen verschenen in het Nederlands, het Fries, het
Italiaans en het Engels, maar niet in het Frans, heeft Yann-Ber Piriou voor een
uitvoerige en uitstekende inleiding gezorgd. Hij stelt kort, maar welsprekend en met
kennis van zaken, de hele evolutie van de Bretoense lyriek voor, waarvan vermoedelijk
heel veel waardevols verloren is gegaan of verminkt is overgeleverd. Terloops neemt
hij de verdediging op
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van de Barzhaz Breizh, de verzameling volkspoëzie van de romanticus Hersart de la
Villemarqué, die door de officiële literatuur maar al te graag als een vervalsing van
de hand werd gewezen. Na bijna anderhalve eeuw is men inderdaad geneigd met
Piriou (die meent dat in deze aangelegenheid nog heel wat op te helderen blijft) in
te stemmen: ‘Aujourd'hui, plus vivants, plus populaires que jamais, les chants du
“Barzhaz Breizh” n'en finissent pas de réchauffer les coeurs. Et tant mieux si le poète
sent son oeuvre lui échapper et voler vers de nouveaux destins!’
Minder lof, om niet te zeggen niets dan misprijzen, heeft Piriou over voor de
‘Keltische dageraad’ die daagde na La Villemarqué. Een serie barden, makers van
gezwollen, eindeloze gedichten, verwijt hij dat ze zich verloren in romantische hoop
op een ‘hermelijnen morgen’ (zinspeling op het wapen van Bretanje), maar niets
uitrichtten om het weinig benijdenswaardige lot van de Bretoense paupers te
verzachten. Daarmee is het duidelijk dat hij ook een figuur als Yann-Ber Kalloc'h
anders zal benaderen dan met devoot patriottisme en dat hij van de Bretoense
Rodenbach bij voorkeur citaten kiest waaruit blijkt dat hij niet moet beschouwd
worden als een Franse held (1914-'18), ‘maro evit ar vro, mort pour la patrie’, maar
dat Kalloc'h schreef: ‘Si mon tour vient de me coucher pour toujours... songez que
je serai tombé, non pas pour la Justice et la Liberté dont la République Française
s'est moquée autant que l'Empire Allemand, mais pour le rachat de notre terre, et
puis, pour la beauté du monde.’
Daarna begint het beknopt overzicht van de evolutie in de laatste 50 jaar,
gekristalliseerd in de tijdschriften ‘Gwalarn’ en later ‘Al liamm’. Bijzonder interessant,
maar voor de Vlamingen niet zo heel nieuw: zij hebben het allemaal ondergaan en
meegemaakt, zij het dan ongeveer een halve eeuw vroeger en, om zo te zien, met
meer succes.
Het laatste derde van de inleiding van Piriou is ruimer dan een literair overzicht.
Hij betrekt in zijn betoog ook de rol die de folklore in de Bretoense taalstrijd speelt,
en de inspanningen die sedert meer dan een eeuw gedaan werden om de school voor
het Bretoens te heroveren. En hij geeft terloops een paar voorbeelden van de
opvattingen die bij bepaalde Fransen nog opgeld maakten, niet in de tijd van de
Revolutie, maar niet langer geleden dan 1960 en 1966.
Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat de inleider aan het slot zijn werk
als volgt rechtvaardigt: ‘C'est pour donner enfin la parole à ce peuple que nous avons
rassemblé ces quelques poèmes. Leur caractère partisan n'échappera à personne.
Nous l'avons voulu. Comment ne pas être partisan quand on se bat le dos au mur?
Plus que des oeuvres d'art, ce sont donc souvent des cris: cris de douleur, de révolte
ou d'espoir.’
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Als kreet van pijn, van opstand of van hoop zullen de vertalingen van Piriou (in
enkele gevallen is de Franse versie van de dichter zélf) hun doel beslist niet missen.
Toch kan ik niet anders dan vaststellen dat de Bretoense grondtekst bijna overal
krachtiger is, gebalder, ritmischer. Misschien is dat de voornaamste reden waarom
ik geprobeerd heb een paar van die vertalingen over te doen, in een soort gezonde
wedijver en met misschien minder perfectionisme. Want elke esthetische overweging,
elke doorwrochte bewerking is eigenlijk irrelevant bij een rauwe, hemeltergende
uitbarsting als het gedicht dat in 1967 onder de schuilnaam An Touseg (de Pad)
verscheen in Ar vro (Het land):

O.L. vrouw van het Napalm (Voor kardinaal Spellman)
Lieve Vrouw der Nieuwe Wereld
Lieve Vrouw der Rocky Mountains
Wat een boel in Uw bordeel
Welke boodschap is Uw deel?
Lieve Vrouw der Blonde Yankees
Lieve Vrouw der Witte Vrijheid
Ze hebben al genoeg te vrezen
Ontferming voor de Viëtnamezen
Lieve Vrouw van San Francisco
Lieve Vrouw der Bleekgezichten
Zijn de Serafijnen blank en blond?
De zegelach om Lincoln Rockwell's mond
Lieve Vrouw der Zeven Zeeën
Lieve-Vrouw-met-bloed-bevlekt
Wat een walg in Uw paleizen
Uw bommenwerpers zijn te prijzen
Lieve Vrouw der Christen Wereld
Lieve Vrouwke van de Dollar
De brand zit in die arrogante Gelen
Wat een boel in Uw kastelen
Wrede hoedster van de andere wereld
Helle lichtschijn van Bartholdi
Lieve Vrouw van Zwaard en Bloed
Nee
Wees niet gegroet
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Het thema van het voorgaande gedicht illustreert duidelijk dat de jongste geëngageerde
poëzie zich niet langer beperkt tot de precaire situatie van Bretanje en zijn eeuwenoude
beschaving. De gebeurtenissen in de hele wereld worden door de Bretoense jongeren
aangegrepen om hun onvrede met de gang van zaken tot uitdrukking te brengen, al
keert hun kritiek zich vanzelfsprekend allereerst tegen de rol die Frankrijk en de
Fransen in die gebeurtenissen speelden. Zo in Mijn man vertrok naar Indochina van
Sten Kidna, een in 1916 geboren leraar uit Auray (Morbihan), die lange tijd het blad
En Had (In de kiem) uitgaf:

Mijn man vertrok naar Indochina
Mijn man vertrok naar Indochina
Kenavo
Nitsjevo
Quat'chevaux
Een Quat'chevaux of een Vedette
Brengt mijn man bij zijn terugkeer mee.
(Tenzij 't een houten kruis zou zijn)
Wij kunnen 't niet beteren: luister.
Hier in leven blijven viel niet mee,
Een doodslag ginds is niet zo moeilijk.
En daarbij, we zullen kunnen sparen.
En wil het lot dat ik alleen moet achterblijven
Dan zorgt de staat voor mij.
Mijn man vertrok naar Indochina.
Als hij thuiskomt
Met zijn decoraties,
Bij zijn thuiskomst
Zal ik hem niet vragen wat hij zag
Verkrachte meisjes
Onthalsde koelies
Of platgereden kinderen.
Ik weet van een soldaat, een dappere soldaat
Zijn maats herdoopten hem tot ‘La Poupée’
En zijn maats bespotten hem:
- Je hebt geen wil, jij!
- Heb ik geen wil, heb ik geen wil?...
... En op een avond dat ze een dorp veroverd hadden
Heeft La Poupée zijn keuze laten vallen op de kleinste
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Van de troep, een kind van enkele maanden,
Heeft het bij de naakte benen vastgegrepen, boven 't hoofd getild
En het uit alle macht de schedel
ingeslagen.
- Kijk eens of ik wilskracht heb!
Ik zal niet vragen
Waar een gebombardeerde stad op lijkt
En niet waarop de mensen lijken
Die gedood zijn; of die met meer geluk
Die maar half dood zijn; of die afzichtelijk
Zijn om te zien
Met hun verbrande lijven waar de huid van afpelt.
Napalm? Jullie weten niet wat napalm is.
Vraag het dan.
Mijn man vertrok naar Indochina.
Kenavo
Bij zijn thuiskomst
Gaan we met zijn tweetjes
In een Quat'chevaux
Of een Vedette toeren
Sur les beaux chemins de France
Als hij thuiskomt.
Nitsjevo
Zoals men zegt in Rusland, bij de wilden.

(1954)
Hetzelfde doet zich voor in Plouk van de veel jongere Erwan Evenou, eveneens leraar
in Morbihan, namelijk in het stadje Le Faouët. Hij werd in 1940 geboren te Algiers
en leerde Bretoens tijdens zijn jeugd in Algerije. Het gedicht Plouk is een zeer goed
voorbeeld van de manier waarop de internationale actualiteit betrokken wordt op de
eigen Bretoense context, en van de wisselwerking tussen de specifiek Bretoense
approach en het thema uit de wereldpolitiek.

Plouk
Arabier, geliefde broer,
ik noem je bij je naam,
Abdelaziz, Harnaoui, Djellaleddin,
ik verlang naar jou
en naar je glimlach en je blik vol vuur,
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jij de grote overwinnaar,
de grote martelaar,
geweten van de wereld,
nee, bekijk me,
nee, ik zweer het je,
ik ben geen Fransman, voor geen cent,
ik ben je broer,
Rodouan,
weet je 't nog?
Weet je 't nog?
Van onze wilde spelen
op de oever van het meer?
Weet je 't nog
van onze tochten in de bergen?
Weet je 't nog,
de dag waarop ik wegging,
dat mijn ogen vol verdriet, vol tranen stonden?
Heb je niets gemerkt?
En als je bij de zwart-en-witte wimpel
boven jullie bed,
Ali, Mohamed, Ahsen,
als je ooit nog denkt aan mij en aan mijn land,
zeg tot elkaar:
ook hij is Arabier.
Als ik mijn volk ellendig zie,
en laf, en huichelachtig, van zichzelf vervreemd,
dan wens ik Arabier te zijn.
Als ik die verdorde harten voel,
als ik die natte ogen zie,
als ik die dwaze stemmen hoor,
dan wens ik Arabier te zijn.
Arabier, mijn broer,
jij uitschot van de wereld,
hond genoemd toen je verliezer was
en wolf nu je gewonnen hebt,
wanneer je hart om het misprijzen schreit,
dan zijn we slechts één vlees.
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Arabier, mijn broer met 't oog vol vuur,
weet je nog dat ik een zoon ben van je land?
Als dreumes liep ik onder je verbeten zon
en hoorde je verwarde klachten,
een Bretoense hoed op 't hoofd.
Kinderen van Sidi Mabrouk,
als ik hoorde van de hoogten rondom Constantine,
brak mijn hart van schaamte en verdriet,
vervloekte ik mijn eigen mensen, wegens jullie jullie waren immers slaven
en ook ik was immers slaaf.
Nu zijn jullie vrij,
maar ik ben slaaf gebleven,
want mijn volk is laf en dwaas.
Zo wens ik Arabier te zijn.
Je hebt me ‘broer’ genoemd
en me gesmeekt te blijven
en me 't woord geleerd van je Profeet.
Wat was het mooi!
Helaas, 'k ben maar een Plouk!

(1967)
In het werk van de veelzijdige Youenn Gwernig, beslist een van de belangrijkste
dichters van de huidige generatie, tevens muzikant en beeldhouwer, is die evolutie
bijzonder goed te volgen. Gwernig is geboren in 1925 en behoort tot de generatie
van de drie jaar oudere Ronan Huon. Een der basisgedachten van dezes enige bundel
was: ondanks alles verder werken, al schrijft een Bretoens dichter in ‘een taal die
zijn eigen buur niet meer verstaat.’ Gwernig schreef aanvankelijk vanuit dezelfde
ondergangsstemming (bijv. Op de bergrug van mijn land, 1964), al had hij van het
begin af ook oog voor het sociaal engagement van de dichter (bijv. Het gat in de
deur, 1965):

Op de bergrug van mijn land
Rotsen, heide en de wind
ik sta op de bergrug van mijn land
rotsen onder hei en beenderen
van mensen van voorheen
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Voorvaderen:
de wind brengt mij geen ander nieuws
dan van de levenden.
De doden zijn dood
twee keer, drie keer dood
dood voor goed
hun beenderen tot stof vergaan - al lang.
Knoken, asse,
en hun stem drijft niet meer op de wind:
de wind brengt mij geen ander nieuws
dan van de levenden.
Ik ben op de bergrug van mijn land
tot aan de horizon rondom
zie ik de klokketorens van mijn land
de kerkhoven vol bloemen, een geschenk
van levenden
voor pas gestorvenen;
alleen vergeten knoken, knekelhuizen,
alleen de glimlach van een engel
in het steen gebeiteld van mijn land
voor wie lang geleden, lang geleden
ter ziele, naar Anaon ging.
En voor hen daar in de verte hun knoken ordeloos gemengd met leren
schoeisel, helmen, oud blik
van vreemde grond
en roestige kroezen is er niets.
Rotsen, heide en de wind
die zingt
op de bergrug van mijn land:
in zijn lied geen ander nieuws
dan van de levenden.

(1964 - Niet in de bloemlezing van Piriou opgenomen)
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Het gat in de deur
Tja
Het was zo simpel
Om een gat te maken in
Het dun hout van je deur
Je kunt niet meer alleen zijn
Niet alleen meer zijn in deze wereld
De tijden van de kluizenaars zijn weg
Je moet al 't leed van deze wereld ondergaan
Je kunt nergens nergens meer ontsnappen
De massa vult de enkeling zijn hart
Met haar schreeuwen in een
Wereld waarin de enkeling
Nog nooit zo moedermens
ALLEEN
Was

(1965)
Gwernig heeft daarna geruime tijd in New York verbleven, waar hij bevriend was
met Jack Kerouac en waar hij zich tot Amerikaan liet nationaliseren. De serie De
stalen trappen uit 1966 toont zijn ondubbelzinnige voorliefde voor en zijn deernis
met de underdog, de verschoppeling. Bretanje is ver, het wurgen van de Bretoense
cultuur is ver, nabij zijn de politieman met tien kinderen, die zelfmoord pleegt, nabij
het lijkje van de achtjarige Carmen Rodriguez, gewurgd en verkracht, nabij veel
andere armoezaaiers, onder wie Gertrude en de kleine Pablo:

De stalen trappen
IV
Gertrude Degenhart, 78 jaar oud, was al een aantal dagen niet gezien buiten 't zwarte
gat waarvan ze haar tehuis gemaakt had.
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Nadat hij de deur forceerde viel de heer Fred Higgins, huisbewaarder, haast in
onmacht van de vreselijke stank die 't lijk verspreidde.
Toch bleef hij een tijdlang binnen en zocht twee keer zijn eigen kamer op met een
papieren zak eer hij de politie belde.
Ik heb Gertrude goed gekend, de bedelende voddenraapster. Ik kwam haar elke
morgen tegen als ik naar mijn werk ging.
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Ze was elke keer geladen met enorme zakken lappen die ze vulde door de vuilnisbakken keurig uit te kammen langs de lanen en de straten van het Gouden Eiland.
We praatten dikwijls samen, want ze was een amusante babbelaarster, altijd vrolijk
en gevat, al liep ze even erg gebogen van de reumatiek als van 't gewicht.
Ze verkocht haar vodden aan een ouwe Jood die ze ‘de kleine Feinberg, mijn agent...’
noemde.
Ik treur om mijn vriendin Gertrude.
Fred Higgins niet.
Hij is niet langer huisbewaarder. Hij kocht een bungalow in Florida en gaat nu
elke morgen hengelen.

V
Hij was ongemerkt in huis gekomen
stond klein en schuchter in het deurgat
de regendruppels rolden uit zijn veel te lange haar
Sal snauwt
‘scheer je weg, jij zwarte vlegel’
en hij
‘lege flessen asjeblief Sir’
Sal schreeuwt
‘scheer je weg, zeg ik, rotte dief’
en hij
‘lege flessen...’
een kind kan rustig blijven
als het arm is
ik zeg aan Sal ‘shut up’
en glimlach naar de kleine
zijn mooie grote ogen
kijken recht in die van mij
er is geen zonlicht in hun zwart fluweel
‘lege flessen asjeblief Sir’
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en ik scharrel al de flessen
van het hele atelier bijeen
‘thank you Sir’
en ik
‘hoe heet je kleine?’
‘Pablo’
‘good boy Pablo hasta mañana’
‘thank you hasta mañana Sir’
en ik voel me vol verdriet vanavond
als ik aan die ogen denk van Pablo
er was geen zonlicht in hun zwart fluweel

(1966)
Vandaag de dag leeft Youenn Gwernig opnieuw in Bretanje (Huelgoat, Finistère)
en schijnt zijn meer exclusief-Bretoense reflex teruggevonden te hebben. Ten bewijze:

'k Heb heldere ochtenden gekend
'k Heb heldere ochtenden gekend
en koude
't horten van een emmer tegen de betonnen bak
- zo koud de pijn van winterhanden
kon ons niet de honger
doen vergeten
groene mispels
rauwe rapen
Ik was Bretoen
en voelde honger
voelde schaamte
onder de fluwelen ribben
van mijn pak vol vlekken inkt
ik mocht mijn brabbeltaal niet spreken
M'sieur, permission faire pipi...
'k Had beter op mijn tong gebeten
en ronduit gepist
in het geribd fluweel
vol vlekken
tranen.

(1970)
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Om de reeks voorbeelden af te sluiten graag nog een viertal gedichten van de in 1944
geboren Paol Keineg, die een licentie Moderne Letteren behaalde aan de Faculté des
Lettres van Brest en die debuteerde met krachtige verzen in het Frans. In zijn
Chronique et croquis des villages verrouillés uit 1971 komen echter zowel Bretoense
als Franse teksten voor. Piriou heeft alleen geput uit de gedichten in het Bretoens en
de lezer zal merken dat daarin zowel Bretoense als internationale motieven terug te
vinden zijn:

De nacht
(fragment)
In de wind passeren vluchten trein en vlagen rook
Ik ondervraag de mee die in de vaten slaapt.
Daar ben je. Heel dicht bij mij. Warm. Kind geboren
In een land van mijnen.
Een mijnenland met aderen van erts en steenkool
Waar het roet de varens en de wol der schapen
Met een vale baljapon bedekt.
Schone slaapster op de voorplecht van de schepen
Op het voorhoofd van de heuvels
Sprokkelaaarster van gewiekste zwaluwen
Die met je wang 't koraal van groene vennen streelt.
Je bent aan 't rusten in de steenkool van de mijnen
Door de sterkte van je neusvleugels
Droog je de dauw af van mijn ogen.
En de nacht valt over de wereld
De nacht vol loden golven
De nacht waarin de wolven heersen
Waarin de vliegtuigen de vernieling dragen op hun rug
- De kranten schrijven 't iedere dag:
Duizend viet-kongs rotten in de rijstvelden
Vrouwen zonder hoofd en kinderen zonder moeder niet meegeteld
Overal is 't nacht
Waarin men roept om hulp
Waarin soldaat wordt elke werkman elke boer.
Een nacht bevolkt met bittere gerechte mensen
Die de oorlog met de vinger wijzen.

(1967)

Il est defendu...
Lippen en ogen toegeplakt
Kaaksbeenderen kapotgesmakt

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

588
In de aderen koude lagen bloed
Vingerwortels afgesneden
De hagedoorn van onze adem is verslenst
Il est défendu de cracher par terre
et de parler breton
Ons volk een kind
Ineengekrompen en verward
Dat met zijn elleboog zich 't hoofd beschermt
De schaar probeert te weren en het koude mes
Dat kerft en griffelt tot ontaarding
Il est défendu de cracher par terre
et de parler breton
Bloedbad van verwrongen kleinen
In de zwarte dageraden
Gepolijste bijgeschaafde nieuwe hersenen
De grendel van de angst op stille monden
Ingewand met naald en klauw doorwoeld
Il est défendu de cracher par terre
et de parler breton
Ze hebben droom en daad verboden In hun walgelijke orde
Hebben ze ons volk immense leegte opgelegd
We spieden in het slijk vertrappeld
Zwanger van 't ontelbare vergrijp
Zwanger van de hergeboorte van ons volk.

(1970)
Maar Keinig is vooral de dichter aan het worden van een soort sociale pamfletpoëzie
waarin het alledaagse, onopgesmukte woord de klacht moet overbrengen van de
arbeider in Bretanje, in zijn dagelijkse, evenmin opgesmukte werkelijkheid. Zie de
volgende teksten:
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Transocean, Brest
Straks zal ze naar kantoor vertrekken
Ze kamt zich traag het haar in afwachting
Ze werkt haar ogen voor de spiegel bij
Ze laat zich het ontbijt uitvoerig smaken
Ze zegt het in de kranten:
Madame Couff vindt 't leven zalig in Bretanje.
Maar de werksters hebben niet de tijd om zich te kammen
Niet de tijd om zich te maquilleren
Niet de tijd om te ontbijten
De werksters krijgen een mizerieloon
Ze moeten werken werken produceren
Altijd sneller altijd meer
De werksters hebben niet het recht te zingen
De werksters hebben niet het recht te lachen
De werksters kunnen niet meer lachen.
De werksters hebben tranen in de stem
De werksters hebben kiezel in de stem
Ze hebben scherven in de stem.
Ontslagen vernietigd gebroken
Elke stonde van ons leven
Zij, de reisgenoten, zij, de zusters van ons leven.
Madame Couff beweert in alle kranten:
Zij vindt het leven zalig in Bretanje.
Madame Couff is met een directeur getrouwd.
Kameraden,
Is er zaligheid en is er toekomst
Voor kolonialen in Bretanje?

(1970 - Niet opgenomen in de bloemlezing van Piriou)

Rennes-citroën
Jullie hebben geen gezichten meer
Jullie hebben geen lippen meer
Jullie hebben geen monden meer
Van jullie bloed ontdaan
In kubussen gevangen
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Als een stapel vuilnis
Ze beroven jullie van de geur der stenen
Het schuim de wei de vogel
De waardigheid
De gevallen mens zijn jullie
Tot het raster van zichzelf verminkt
bij Citroën
Wij zijn met slagen overstelpt
bij Citroën
Wij zijn vernederd en verschopt
bij Citroën
Wij zijn hard en stukgemaakt
bij Citroën
Wij zijn onvernietigbaar en warm
bij Citroën
De grond wordt vaster onder ons
Het staal der vrijheid wordt gehard
bij Citroën

(1970)
Moge de lezer aan de hand van die enkele vertalingen enig inzicht verworven hebben
in de waarde en de toon van de jongste Bretoense lyriek. Een heel beperkt inzicht
uiteraard. Wie er uitvoeriger kennis wil mee maken neme het werk van Yann-Ber
Piriou zelf ter hand. Het bevat 44 originele gedichten, met daarnaast de 44 zeer
leesbare vertalingen.
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Max van Leeuwen / Gedichten
Verkeer
Tractors met opleggers vol bieten
dwingen achter zich in de bochten
het verkeer tot protocollaire optochten
als voor een begrafenis van hoge pieten.
Waar de witte lijn wordt onderbroken
na de kromming wordt het opgekropte
geduld van de bestuurders op treuzelaars
met een inhaalgrom gewroken.
Af en toe als na een uitpuilende naad
in het wegdek buitelt een suikerzoete
biet als een verstekeling van de wagen
en holderdeboltert kruimelend van grond
en bleker van letsels tegen de berm
als om zich in de aarde terug te wroeten.

Sneeuwbui
Sneeuwen is in lichte bekoring vallen
tussen water en hagel, het voor en tegen
overwegen van het steentijdperk der kristallen,
sneeuwen is het dichtstbijzijnde vergezicht.
Sneeuwen is aan de broosheid ontsnappen
van verharding en het dartel tarten
van zebrapaden en mazen in het wegennet,
sneeuwen is zich op schoorvoeten betrappen.
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Eenmaal ter aarde is voor kinderen
sneeuw de klamme boetseerklei waaruit
ze de mens vermakelijk herscheppen
die lang voordat de appelboom zijn fruit
uitstalt in de schoot der aarde is gekropen
als om de paradijsvloek te ontlopen.
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Carlos Tindemans / Wijsheid of monomanie
De man: Wij hebben ons binnenste wezen uitgespeeld.
De vertraagde film. III, 52
Lekmenlip: Ge ziet wel, meester, uw bijval is niet groot.
De man zonder lijf. II, 36

H. Teirlinck als toneelauteur
De lange en vruchtbare loopbaan van Herman Teirlinck (1879-1967) als toneelauteur
wordt gekenmerkt door een uitdagend gebrek aan ontwikkeling als kunstenaar en
als denker. Wel heeft hij herhaaldelijk gebruik weten te maken van nieuwtijdse ideeën
of procédés; zijn onvermogen om een dragende nieuwe bodem te ontginnen heeft
hij echter slechts kunnen bemantelen. Zijn algemene waarderingscurve is nochtans
onverzwakt gebleven, ook al drukt zich deze bijval bepaald niet uit in het repertoire
van onze theatergezelschappen; zijn literaire reputatie en zijn toneelpedagogische
status hebben hem een geestdriftige claque bezorgd. Niettemin zou een grondige
ontleding van Teirlincks bijdragen tot het theater vele broze plekken aantonen.
Verticaal gezien is hij een monument, horizontaal een poeta minor.
Het grondstuk van Teirlincks toneelwerk is de ontgoocheling over zichzelf,
gesublimeerd tot een constant kenmerk van dé mens. Hij heeft aan zijn persoonlijke
ervaring van het emotionele tekort het uitzonderingskarakter ontnomen en het
paradigmatisch voorgesteld als een universeel verschijnsel. Elke hoofdfiguur - de
hij-zij-figuren die in De vertraagde film (1922) samen de mensdualiteit uitmaken,
de Dwaze Jacob en de Wijze Jacob die in De man zonder lijf (1925) een Janus-figuur
samenstellen, de zoon in Ave (1928), Benedikt in De ekster op de galg (1937) - is
het gemechaniseerde portret van een door Teirlinck in zichzelf waargenomen tekort:
de onmogelijkheid om volledig zichzelf te zijn, de onbereikbaarheid van affectieve
bindingen, de resignatie in de onvolmaaktheid van de mens. Waar dit gemis vandaan
komt, krijgen we nergens te horen. Geen enkel personage verraadt voldoende van
zijn achtergrond om ons als lezer of toeschouwer in staat te stellen tot een
completerende verantwoording. Teirlinck ziet de dramatische uitbeelding niet in de
motivering van het hoe-zijn, maar in de fatale consequenties voor de intermenselijke
betrekkingen die daaruit voortspruiten. De mens is zoals hij nu eenmaal is; alle
pogingen om daaraan te ontkomen - door bijv. contact te zoeken met de evenmens
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zoals in De vertraagde film; door bijv. te pogen tot zelfvervolmaking te komen zoals
in De man zonder lijf - zijn onherroepelijk gedoemd tot mislukken. De mens valt
altijd op zichzelf terug. En zichzelf-zijn is onvolmaakt-zijn.
Er steekt in deze thematiek een grote dosis idealisme. Teirlinck bekent in ieder
van zijn stukken - misschien alleen niet in Ik dien (1924) dat te weinig aansluiting
bij de problematiek van de auteur aangeeft en enkel een symptoom in de vormelijke
theatervernieuwing en gemeenschapsdoctrine is geweest, dat hem bijgevolg in
technische manipulatieprocedure heel wat heeft bijgebracht - dat wat hij zich voorstelt
onder een mens, niet overeenstemt met wat het empirische wezen blijkt te zijn.
Nochtans behandelt zijn dramatiek niet de mogelijke richtingen die de mens uit zou
kunnen gaan om deze vervolmaking alsnog bereikbaar te maken. Deze drama's
tekenen zonder uitzondering de hopeloze mislukking van wie over de beperkte horizon
heen wou stappen en onbekende dimensies opzoeken en verwerven.
Ieder van deze stukken is potentieel-tragisch; zelden is Teirlinck over het
melodramatische heen geklommen. Teirlincks ambitie is keer op keer opgegaan in
vormvondsten die in dienst van niets en niemand blijken te staan, die na het moment
van imponerende verbluffing zonder functie vallen en vooral de organische
vervlechting met het thematische verloop niet demonstreren. Het resultaat is dan
uiteraard dat ook de basisideeën erg oppervlakkig blijven, nauwelijks de rand van
boutadewaarheid halen en vormelijk in het luchtledige zweven. De basis van
Teirlincks levensgevoel is een melancholische resignatie, een beschavingverachtende
tendens die het mom van een realiteitpeilende ethiek heeft aangenomen maar
wezenlijk herkomstig lijkt uit een particulier vooroordeel, een argument dat me in
sterke mate autobiografisch voorkomt maar nooit zijn belijdeniskarakter heeft bekend
of toegegeven. Het is niet de analyse van een objectief (of zelfs maar geobjectiveerd)
verschijnsel, maar de demonstratie van een intuïtieve overtuiging.
De vertraagde film stelt dat de mens slechts bestaat in elementaire impulsen; de
samenleving mag dan een gesofisticeerd instrumentarium van verhoudingen hebben
ontworpen en opgedrongen, de mens valt toch steeds weer op extreem-egoïstische
behoeften terug, zodra zijn identiteit door welke oorzaak dan ook bedreigd wordt.
Teirlinck illustreert dit ethische maxime in een simplistisch verhaalgebeuren. Twee
geliefden, in een cocon van zelfgespannen verheerlijking die zich inbeeldt autonoom
te kunnen zijn maar door materiële noden wordt bedreigd, zijn bereid hun aspiratie
naar de oneindigheid om te zetten in een gezamenlijke dood door zelf-
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moord. Deze premisse, die het eerste bedrijf vult, wordt enkel uiteengezet, niet
psychologisch verantwoord; Teirlinck is het meer gelegen aan het presenteren van
een unieke gebeurtenis dan aan het uitpluizen van motieven en voorwaarden. Het
tweede bedrijf, dat instaat voor de destijds actualiteitsgevoelige titel, toont het actieve
bewustzijn van de twee figuren op het beslissende ogenblik van leven en scheiden.
De grote woorden worden niet nageleefd; het ongecompliceerde instinct tot zelfbehoud
triomfeert. Ieder kan in het derde bedrijf zijn eigen weg gaan.
Wat Teirlinck in dit drama probeert te doen, is eigenlijk een krachttoer. Enerzijds
wil hij een dramaturgische structuur opzetten tegen de klassieke norm in; het
actieprincipe wordt vervangen door het reflectiemechanisme. Bijgevolg geen logische
expositie of retrospectie, geen verhelderende achtergronden, geen contextueel kader;
daarom anonimiteit van de centrale helden, volstrekte typologie van de bijfiguren,
objectivering van het individuele, opzettelijk uitschakelen van de vertrouwde
evolutiedramaturgie, negeren van de principes van plaatsaanduiding en tijdsverloop,
zelfs van handeling. Anderzijds kan Teirlinck echter niet uitkomen zonder een
minimum van gebeuren; hij probeert angstvallig de externe feiten te de-anekdotiseren
maar ziet zich desondanks gedwongen tot het tekenen van enkele interrelationele
ontwikkelingsfasen, waarop zijn dramaturgisch procédé niet berekend is. De bedoeling
om een statische analyse te evoceren blijkt niet helemaal mogelijk, al was het maar
omdat er nu eenmaal een dynamische stijging in de onderlinge relaties ontstaat, die
bijgevolg het integrale verhoudingsklimaat determineert. Dat neemt niet weg dat
Teirlinck inderdaad een scenische realisatie van een strikt psychisch proces heeft
gewild. Afgezien van de procedurevondsten (allegorische begrippen, dansmomenten,
filmische montage, ritmische vertraging, het personaliseren van licht en geluid) die
op niet-onknappe wijze de latente spanning tussen concept-idioom en
toepassingsmodaliteiten trachten te verdoezelen, bestaat de historische verdienste
erin dat hij bewust en programmatisch tegen het realisme in het theater is ingegaan.
Teirlinck is erin geslaagd, en dit in niet-aflatende herhaling, altijd weer het
onverwachte te brengen, zij het niet het totaal onbekende. Hij heeft minder gewerkt
op basis van een zelfstandige dramatische theorie dan op die van een gekunsteld
blufprogramma. In vele causerieën en opstellen heeft hij elders-geconcipieerde
inzichten (vooral van Adolphe Appia en Gordon Craig) uitgedragen; hij heeft die
geïnspireerd gecommenteerd vanuit een veeleer dilettantische intuïtie. Hij heeft ze
echter amper gehanteerd als leggers voor een eigen systeem of methode.
Wat strikt van Teirlinck blijft, is zijn gevoelskern, zijn misantropie. De
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man zonder lijf, door de kritiek een zielsconflict genoemd en bijgevolg - naar
vertrouwde Vlaamse maatstaven - te intellectualistisch, blijft een emotioneel labyrint.
Als thema projecteert Teirlinck de dubbele natuur van de mens, dualiteit die wordt
opgevangen in de figuren van de Dwaze Jacob, de fantast die met de illusie van het
onbereikbare streven zoekt te ontkomen aan de aardse druk en bijgevolg als Ikaros
in zijn droom te pletter slaat, en de Wijze Jacob, die het allemaal wel gelooft en
bedaard zijn banale lot aanvaardt en ondergaat. Dit thema werd geïnterpreteerd als
een allegorische evocatie van de doelloze jacht op het geluk waarvan de mens niet
te genezen valt, ook al slaagt hij er nooit in ze tot een tevreden einde te brengen. De
behoefte aan een ideaal en de zin voor de werkelijkheid leken opgevangen in
symbolische personages, die als splinter-fenomenen van één enkele kernwaarheid
verwisselbaar en dus identiek waren. Is het echter wel de antinomie tussen droom
en daad die hierin gestalte heeft gekregen? Met de in wezen reactionaire fundering
van De vertraagde film voor ogen, lijkt me niet het inzicht in de dubbele geaardheid
van de mens te bestaan als motorische aanleiding, maar andermaal de bittere resignatie
van een gedesillusioneerde Teirlinck die wel merkt (en hier is dan de
realiteitsobservatie stofvormend opgetreden) dat de mens af en toe het
vanzelfsprekende poogt te ontlopen en opwaarts streeft (niet in de materiële, maar
in de spirituele zin) maar daarin niet slagen kan, omdat hij gedetermineerd is en blijft
en aan dit menselijke lot niet kàn ontsnappen. Het dramatische centrum ligt minder
in het wanhopige pogen (wat mogelijkheden tot tragiek zou openen) maar in de
vooraf-aanvaarde onmogelijkheid die alle metafysische spanning uitschakelt. De
nadruk ligt bijgevolg op de immobiliteit van de mens; de dynamische ontvluchting
aan en terugkeer naar zichzelf van de Dwaze Jacob wordt verbitterd-ironisch
voorgesteld als een existentiële onmogelijkheid. De eeuwige tweestrijd blijkt voor
Teirlinck een inexistente variante voor de mens te zijn.
Ave, afwisselend geïnterpreteerd als een ode aan het moederschap of als het drama
van de man die door de vrouw resp. moeder aan de aardsheid vastgekluisterd wordt,
is waarschijnlijk sterk freudiaans. De hymnische verheerlijking van de moeder is
een compensatiegevoel voor het besef dat deze gepassioneerde vrouwelijkheid de
man verhindert uit zichzelf te treden, dat het instinct het potentiële intellect verlamt.
Andermaal zou een dieptepsychologische uitrafeling veel over Teirlincks intiemere
kenmerken blootleggen en inzicht verschaffen in het proces van zijn artistieke
creativiteit.
Dat geldt eveneens voor De ekster op de galg, nogmaals met verachtende nadruk
op het vrouw-element. Benedikt, niet een toevallig manspersoon
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maar uitgebouwd tot het prototype van dé oudere man, gooit zijn zorgvuldig
gekweekte imago aan gruizelen, als een onbeschaamd jong ding hem voor de voeten
loopt. Op de achtergrond echoën faustische herinneringen, maar een menselijke crisis
is er eigenlijk niet. Het stuk stolt veeleer tot een reusachtig tableau-vivant, een
stagnatiepaneel, een uitgangssituatie die volkomen ongewijzigd blijft en enkel
geamplificeerd wordt. Deze slepende zelfanalyse werd geïnterpreteerd als het drama
van de geslachtelijke seniliteit, van de geestelijke onmacht, als een spel van de
definitieve ineenstorting van de menselijke droom. Toch is de reële inhoud van
Benedikts crisis slechts te begrijpen uit de premisses en daarin vinden we de
vertrouwde Teirlinck weer. Benedikt is in zijn huwelijk overrompeld door een perfecte
echtgenote en met alle burgerlijke tevredenheid is hem het leven ontschoten. De
rampen die ontstaan nu hij uit zijn krammen schiet, bevestigen dat deze
stuiptrekkingen onvruchtbare verzetspogingen zijn tegen een menselijke situatie die
toch niet te wijzigen valt. De man wordt door de vrouw beheerst, overheerst; de
vrouw schakelt de mogelijkheid van het integraal mens-zijn uit. Waar Teirlinck in
De vertraagde film nog even de indruk gaf zowel man als vrouw als universele ideeën
te behandelen, is de obsessie thans onverstoord-helder; de vrouw ontneemt de man
zijn identiteit. De alternantie die P. Brachin meent te onderscheiden (P. Brachin,
‘L'expressionnisme dans le théâtre de Herman Teirlinck’ in Le Théâtre Moderne Hommes et tendances, Parijs, 1958, blz. 137), is in waarheid dominantie. Het
aanschouwelijke dilemma van twee tendensen in de mens, waaruit alle stukken hun
fabelgegeven betrekken, wordt ontmaskerd als een schijnproces. Het zou de moeite
lonen na te gaan in welke mate hier seksuele pathologie medeverantwoordelijk is;
wat de doctorandi van dit motief ook mogen maken, het zal verhelderend werken,
ook ten aanzien van Teirlincks romanoeuvre.
Teirlinck heeft het begrip ‘gemeenschap’ herhaaldelijk gebruikt. Wellicht is het een
bewuste poging geweest om zijn eigen particuliere uitgangsmotieven te maskeren
of een bestemming te geven. Zeker ook is het hem om een andere belevingsnorm in
het theatrale proces te doen geweest. De toeschouwer diende niet alleen op te gaan
in het spel en de voorstelling; hij moest ook de aloude identificatie doormaken,
zichzelf terugvinden en herkennen in de personages. Deze behoefte verklaart de
anonimiteit van zovele figuren (de minnaar, het meisje, de moeder) of de abstrahering
van levensfenomenen (de Dood, de Herinnering, het Vlees, de Eer, de Rijkdom). De
toeschouwer dient actief bij de voorstelling betrokken te worden; dat kan reeds
essentieel gebeuren door hem themata en vormen van een uiterste
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eenvoud en meteen algemeengeldigheid voor te leggen. De knoop zit echter in het
begrip ‘actief’. Teirlinck verwacht van de toeschouwer geen kritische houding ten
opzichte van het vertoonde; hoogstens wenst hij de activering van de verbeelding,
zodat het drama doorstaan wordt als een meditatie die erin slaagt een daagse
levenswijze en vrij middelmatige gevoelens te transcenderen. De participatie van de
toeschouwer blijft m.a.w. eng-emotioneel. Het draait in Teirlincks dramatiek om het
uiterlijk-conflictvol botsen van passies, niet om het genuanceerd doorlichten en
afwegen van menselijke typen. Het begrip ‘typisch’ staat niet voor doorsnee,
doodgewoon, banaal, maar het vertegenwoordigt als kern het element van het
universele, gekenmerkt door het vermogen heterogene eigenschappen te bundelen
in een dramatische figuur tot een hogere dan empirische werkelijkheid,
algemeenmenselijk-geldige trekken die de figuren boven-individueel maken; in
laatste instantie belichamen deze personages de mensheid.
Het voorkomen of wegwerken van anekdotische incidenten volstaat echter niet
om deze ethische sereniteit uiteindelijk te bereiken; door de emotionele hinderlaag
heeft Teirlinck verhinderd precies die dimensie bereikbaar te stellen waar het hem
intrinsiek om begonnen was. De melancholische logica van het bestaan werd niet in
een handelingsstructuur gedemonstreerd, maar in een geprefabriceerde
karakterschildering geïmmuniseerd. Passie, bedoeld als de intensiteit van een
boven-individuele affectieve affiniteit van de mens, blijkt in de individuele figuren
van Teirlinck toch te sterk een exclusief kenmerk te blijven dat concentratie en
verdichting en pas daardoor universalisering mist.
Teirlinck heeft zich ingespannen voor een irrationele fetisjering van het typische.
Zijn profetische verkondiging heeft zich echter nauwelijks gekristalliseerd tot een
vorm- en normvast werkbeginsel en wat hij als existentie-synthese gecolporteerd
heeft, valt uiteindelijk toch vrij geborneerd uit. De mentale discipline van Teirlincks
drama's ontsnapt finaal niet aan het odium van saaie burgerlijkheid; omdat hij,
fundamenteel en vooraf, de dualiteit van de mens voor zichzelf reeds had opgelost,
vallen Teirlincks dramatische werkstukken ten slotte zonder spanning tussen inhoud
en figuren. Als compensatie heeft hij kunst willen produceren, te begrijpen als het
verhevigen van het bewustzijn tot in de buurt van het punt waar de nadelen van een
versplinterde psychologie ongedaan worden gemaakt en de mens weer ongestoord
leven kan, als god of als marionet. De pessimistische extase van een liefde die niet
liefde is maar eng-erotische binding (zoals in De vertraagde film en De ekster op de
galg) die naar bevrijding streeft, en de verveling van een ontgoocheld intellect tekenen
Teirlincks thematiek als narcistisch.
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Het allegoriegehalte van Teirlincks drama reveleert zich in werkelijkheid als
adynamisch tableau-vivant. De juxtapositie van realistische beeldbevriezing en
apotheotische abstractie verijst tot de conventionele expressiviteit van een uitgehold
geluksvisioen. De oude categorieën van de allegorische dramaturgie evoceerden een
continue eigenschap die dwars door alle tijden loopt en onafhankelijk blijft van het
menselijke gebeuren; pas door de onthechtheid aan tijd en stof waren de figuren in
staat allegorisch te zijn en dat overkomt Teirlinck nog een enkele keer in Blik en
Tong (in Ik dien) en Vlees, Eer en Rijkdom (in Ave). Tegelijk echter valt daar de
ontaarding aan op te merken. Blik en Tong zitten te sterk vast aan de schrijfintentie
van Teirlinck, aan de behoefte om picturaal en gestisch te kunnen worden. Bij Vlees,
Eer en Rijkdom is het probleem iets meer genuanceerd. In Ave werkt Teirlinck immers
met wazig-deïstische schema's en hij denkt er uiteraard niet aan enige theologische
fundering te redden. De allegorische bedenksels zijn dan niet veel meer dan
vervalclichés, verlegenheidsoplossingen, noodremmen van de dramaturgische
inventiviteit. Het bemiddelen tussen betekenis en wezen blijft uiterst problematisch
en drukt op die wijze toch wel flagrant de breuk uit tussen de metafysische geldigheid
en de realistische expressie. Het is overigens even opvallend dat Teirlincks
allegoriestelsel gebonden blijft aan de metafysica van het ‘leven’ dat bepaald niet
buiten de enge context van een burgerlijke gevoels- en gedachtenwereld treedt. Omdat
Teirlinck zonder gesystematiseerde levensfilosofie ontwerpt, blijven zijn
mensprofielen karikaturen en vertegenwoordigen ze geen gecomprimeerde essentie.
Het ethische socialisme, dat Teirlinck elders toch de mens wil zien completeren,
raakt in zijn dynamiek niet uit boven een op Kant georiënteerd idyllisme; de
hardnekkige utopie met sentimenteel-feuilletonesk verloop verzoent zich zonder veel
misbaar met een machteloos en vlug resignerend actualiteitspeilen. Het resultaat is
in sterkere mate gestileerd impressionisme dan bekennend expressionisme.
Vanzelfsprekend blijft Teirlincks afkeer van een plaats-tijdidentificatie boeiend;
hij leunt bepaald niet aan bij de realiteit, evenmin bij de handelings-causaliteit van
het naturalisme dat dan hoofdzakelijk psychologisch zou verantwoorden. Het is
trouwens niet alleen de psychologische entiteit die vervormd wordt; Teirlinck wenst
deze methode ook toegepast te zien in de dictie, de mimiek en de gestiek. Zijn
dramatische praktijk is bijgevolg een min of meer intellectuele constructie die
zuiver-formele bedoelingen dient en die uitsluitend bepaald wordt door de eisen van
de vorm. De fantastisch-traumatische binnenkant van de dramatis personae, in
tegenspraak met de reële levenswetten, provoceert een metafysische schok die de
toeschouwer nodig heeft als prikkel om over het bestaan nog verbijsterd te
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kunnen staan. De werkelijkheid wordt veeleer gecomprimeerd en verdicht dan
ontwerkelijkt; de mens ontloopt niet aan zichzelf. Het is in se de behoudende visie
op de mens die wel uit en boven zichzelf wil stijgen, maar, in repetitieve voorbeelden
van de ervaring, niet verder komt dan het oude spleen, uitgedrukt met een vrij naïeve,
in elk geval te mechanische transformatie van Strindbergs droomspeltechniek in het
middenluik.
Het drieluikbeginsel is Teirlincks dramaturgisch signalement geworden. Het vooren naspel blijven de werkelijkheid van de dramatische figuren trouw; het laatste
bedrijf voert terug naar de aanvang en maakt de cirkel vol. Centraal staat een
middenpaneel dat de intieme handeling bevat, de exteriorisering van wat in de geest
van de personages geacht wordt te gebeuren. Het onderbewuste fungeert bij Teirlinck
als vormprincipe. Het maakt de toeschouwer in het heden los van de uiterlijke
zintuiglijke indrukken en activeert door associatie zijn bewustzijn zodat de scène in
dubbele medialiteit (het tonen van handelingsmomenten op de voorgrond en het
leggen van verhoudingen tussen deze momenten binnen de autonome
interpretatieverbeelding van de toeschouwer) haar definitieve inhoud krijgt. Het
afstandnemen van het reële levensniveau wil in staat zijn tot het scheppen van een
esthetische monumentaliteit die opgewassen is tegen de overmacht van het amorfe
leven. In deze laatste opzet is Teirlinck slechts zelden geslaagd, vooral toch omdat
het geleidelijk voortschrijden van de handeling nu eenmaal niet vertrekt uit de
subjectiviteit van het (de) personage(s) maar uit de willekeur van de manipulerende
auteur. Bij dit misverstand tussen voornemen en uitwerking heeft zeker ook
meegeholpen de tegenstelling tussen de individualistische Teirlinck en de collectiviteit
van het publiek, tussen de artistieke geïsoleerdheid en de massaliteit van de theatrale
voorwaarden. Terwijl Teirlinck een irrationeel bestaansgehalte nieuwe vlam wou
geven, heeft hij zich tegelijk opgesteld als exponent van de vorm, die, wegens zijn
inventieve autonomie, zijn interne logica niet meer vrijgeeft. De constructie van het
totale kunstwerk werd, onder Teirlincks toenemende spanning tussen eenduidigheid
van de inhoud en complexiteit van de structuur, te eenzijdig een formeel vormenspel,
minder het vinden van waarheid dan een roes. De blauwebloemigheid, hoezeer
getemperd ook door een cynisme als natuurlijke verstening van teleurstelling, is bij
Teirlinck nooit ver uit de buurt.
Als criterium van het theater als kunst heeft Teirlinck het standpunt beleden dat
het theater in zichzelf niet homogeen is, dat het geen autonome kunst is zoals de
muziek en de schilderkunst bijv. Hij heeft erin geloofd deze homogeniteit alsnog te
kunnen realiseren op de scène; daartoe was nodig het scheppen van enig evenwicht
tussen al die categorieën die in
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het theatrale proces functioneel kunnen bestaan: regie, acteur, decor, drama, publiek.
Door de harmonische coördinatie van de middelen zou een geheel kunnen ontstaan
dat de indruk zou wekken een eenheid in de absolute zin uit te maken. Zijn frequent
verwijzen naar de middeleeuwse eenstemmigheid moest het wensbegrip van de
‘gemeenschap’ supplementair bestendigen en verstevigen. In dit punt heeft Teirlinck
het chronologische moment veronachtzaamd; wat door hem werd omschreven als
collectieve instemming bij het afsluiten van een voorstelling te bereiken, is bij de
middeleeuwse toeschouwer een vooraf aanwezige feitelijkheid geweest waarop alle
thematische en formele middelen gebaseerd konden worden. Teirlincks idee kon
enkel heimweetheater voortbrengen. Simplicitas alleen is ontoereikend als mentaal
argument. En precies daarom heeft Teirlinck naar formele waarden gegrepen die, in
te losse samenhorigheid met hun ethischmorele draagvlak, een onafhankelijkheid
gingen veroveren waarmee theatraal verder niets te winnen viel. Volledig zonder
thematische kern ging het uiteraard niet, maar Teirlincks esthetiserende aandacht
heeft zich voornamelijk op vormoplossingen geconcentreerd. En precies deze obsessie
maakte zijn ‘gemeenschap’ bijgevolg van bij de aanvang onbereikbaar.
Zo heeft Teirlinck zich gericht op een drama dat suggestief zou worden, niet in
rechtstreekse orde, maar in een complex van ritme, kleur en gebaar, op een drama
dat als Gesamtkunstwerk zou bestaan uit een osmose van de verbale en de niet-verbale
middelen: taal, muziek, gestus en dans. In bewust contrast tot het
realistisch-imitatorische drama van zijn tijd en generatie, werkt hij niet afbeeldend,
maar verbeeldend. En toch is het Woord heersend gebleven. Teirlincks taal is altijd
maniëristisch geweest; in zijn dramatiek echter heeft dit wellicht minder te maken
met realiteitsvervreemding dan met instrumenteel onvermogen. Bij hem treedt
dramatisch eigenlijk nergens enige spanning op tussen beeld en symbool, tussen
fenomeen en idee; het beeld blijft altijd toch descriptief in plaats van analytisch en
de taal is kwalificerend in plaats van synesthetisch. Er ontstaat dan ook geen behoefte
aan een sleutel om de vreemde stapelvormen te ontsluiten. Teirlincks taal is op
merkwaardige wijze atheatraal gebleven. Deze dubbelzinnigheid is niet opzettelijk
of cerebraal; Teirlinck is een imaginatief auteur zonder dubbelbodemige berekening
gebleven, althans in zijn dramatiek. Een reeks esthetische vondsten zonder interne
schakeling kon telkens worden afgerond met een plotbeëindigende oplossing.
Het levensbeschouwelijke gehalte van Teirlincks drama's is te bescheiden om hem
op vitale wijze tot het expressionisme te rekenen waarvoor juist de ethische
preoccupatie zo kenmerkend is geweest. De inhoud, opgelegd en omschreven door
Teirlincks intuïtieve wereldervaring, wordt niet ge-
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integreerd in een dwingende duidelijkheid van vormgeving; het geheel blijft een
lichaam waarover een niet-toevallig maar wel willekeurig vormjasje werd
aangetrokken. De taal put zich uit in beelden waarin te weinig ruimte is voor wat
reeds Van Ostaijen ‘sensibiliseren’ had genoemd. Teirlinck blijft als dramatisch
auteur een impressionist en zijn handig gescherm met afwijkende vormoplossingen
helpt hem niet wezenlijk aan een blijvende betekenis voor zijn generatie en
daaroverheen. Hij heeft een in wezen ondramatisch procédé toegepast dat het
apriorisme van zijn theatrale compositie heeft geafficheerd en de dualiteit tussen
visionaire inhoudsbehoefte en ornamentele verpakking brutaal geopenbaard.
In Versmoorde goden (1961) heeft Teirlinck nog zoiets als een dramatisch testament
voorgelegd. De algemene strekking van deze drie stukken (Jokaste tegen God, Taco,
De fluitketel) is een verheerlijking van het verzet tegen de schimmen van een
achterhaald verleden. Voor het eerst dringt iets van een sociale reflex door, het vage
inzicht dat de mens niet voor zichzelf alleen leeft, dat hij, ook als hij dat niet per se
wil, toch deel uitmaakt van een generatie, een tijd en een wereld.
In Jokaste tegen God ontrukt Teirlinck de epische feiten aan hun motieven.
Oidipoes is en wordt niet tragisch. Jokaste, die weigert te leren leven met de mythe,
past niet bij de zoekende Oidipoes; zij is een burgerlijke intrigante die, achter het
breiwerkje verscholen, het fatale poogt op te schorten en de onthulling van de
waarheid te verhinderen. Teirlinck dwingt haar bij volle bewustzijn de klim van
Oidipoes naar het tragische zelfinzicht toe mee te maken, maar tegelijk wordt ze er
dialogisch toe veroordeeld het traditionele verloop van Sofokles' lijn trouw te blijven.
Zij verminkt dit bewuste leven, zij weigert de wil der goden te ondergaan, zij vertikt
het de intellectuele beleving van het leven te aanvaarden, zij bestrijdt elke inspanning
die deze richting uitgaat. Zij wordt een uitdaging om alle intrinsieke
godsonderworpenheid te lasteren. Door elk moralistisch beginsel te negeren, ontwerpt
Teirlinck het kille portret van een louter sensuele vrouw; omdat deze primaire
zinnelijkheid scenisch niet gebruikt wordt, is het resultaat van deze projectie sterk
onwaarachtig.
Taco, inderdaad een ‘scenario’, wil in een warrige veelheid van personen,
handelingen en ruimten iets evoceren van de metafysische driehoek
christendom-heidendom-staatsgezag. De structuur is opgebouwd uit een tiental
niet-gecoördineerde taferelen, georchestreerd vanuit het vaak inconsequente
bewustzijn van de vertelfiguur. Teirlinck wil, en niet alleen thematisch, nog even
terug naar zijn middeleeuwse wensdromen, maar heeft ondertussen de dramaturgische
code van Brecht geproefd. Bij de derde geboorte van
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het theater heeft deze tekst toch nog geen aansluiting; het blijft veeleer een bleke
nageboorte van de tweede.
Teirlinck noemt De fluitketel een ‘satyre’. Voor het eerst sluit hij aspecten van
onmiddellijke actualiteitsverwerking in en hij wordt bovendien onverbloemd
didactisch. Het is eigenlijk een drama dat geweten van de wereld wil zijn en de vragen
naar waarde, waardigheid en waarheid niet uit de weg gaat. Het theater rukt zich los
van de individualiserende casuïstiek en wil weer opengaan voor het zelfpijnigende
dolen van het species mens. De kwalen van deze wereld situeert Teirlinck in de
vigerende mentaliteit van de maatschappij. Het jonge kind, dat later tot brandhaard
van een samenleving-zonder-centrum-en-houvast zal uitgroeien, is het slachtoffer
van de geëmancipeerde vrouw en Teirlincks boodschap valt andermaal terug in het
vroegere determinisme; biologische processen conditioneren de ware inhoud en
bestemming van de mens. Teirlinck heeft behoefte aan een animale binding. Het is
een bekentenis dat hij, als mens en als kunstenaar, nooit is losgekomen van de
positivistische eeuw die zijn persoon en zijn levensinstelling bepaald heeft. De
personages blijven schrale denk- en zegfuncties; als gestalten, als zijnsfuncties, als
zelfstandige belichaming van levenswaarheid bestaan ze niet.
Deze afsluiting is treurig. Teirlinck is een van de zeldzame auteurs in
Zuid-Nederland geweest die, in permanente inspanning, gepoogd heeft een
persoonlijke dramatische en theatrale synthese vorm te geven; in de uitwerking
daarvan is hij inhoudelijk banaal en vormelijk onpersoonlijk geeindigd. Teirlinck
heeft in zijn theoretiserende meditaties de neiging vertoond het drama te funderen
als gematerialiseerde filosofie in onmiddellijke relatie tot de wereld als
gematerialiseerde idee, maar de hoofdartikel-dramatiek van De fluitketel mist zowel
substantiële gedachten als adequate vormgeving. P. Brachin die bij Teirlinck altijd
al meende meer ‘sagesse’ dan metafysica aan te treffen, wordt ten slotte ook deze
laatste vergoelijkende troost ontnomen.
Het dramatische oeuvre van H. Teirlinck behoort thans tot de geschiedenis, zowel
met de onloochenbare eigen aard van zijn scenische suggestiviteit als met de lyrische
verleidelijkheid van het expressieapparaat. Teirlinck neemt inderdaad in de
Nederlandse toneelletterkunde een eerste rang in, en die komt hem mits nuancering
ook na vandaag wel toe. Tegelijk blijft dit toch wel overzichtelijke oeuvre vol donkere
plekken zitten en met de ernstige exegese werd nauwelijks begonnen. Een aantal
oplossingen blijven uitgesproken dubieus, en bepaald niet alleen om de details. De
kritische aandacht voor een historische prestatie staat bijgevolg voor de vraag wat
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nu essentieel kan zijn geweest. Welke diepere relatie bestaat er tussen het eerste luik
van De vertraagde film en het tweede en derde, waarin dezelfde figuren een ongewone
bestemming krijgen? Welke zijn de precieze functie en de rol van de talrijke
allegorisch-symbolische typepersonages? Waarom is de opdracht van St.-Elooi tussen
de spelversie van Taco en de drukversie zo gewijzigd, terwijl de spelversie een veel
toegankelijker structuur binnen de epische lijst onderbracht? Wat suggereert Teirlinck
in zijn voorwoord bij Hugo Claus' Bruid in de morgen, als hij zijn eigen vroege
stukken afwijst, ja verloochent? Welke is de geestesevolutionele grond waarop hij
het Vondeldrieluik (1963) heeft gecomprimeerd, of de Oresteia (1946)? Is het realisme
van het tweede luik in Ik dien een terugvallen of een sublimeren, en waarom, en met
welk (theatraal) effect?
Een balans van de moeilijkheden in verband met Teirlincks dramatiek kan enkel
wijzen op zo fundamenteel mogelijke problemen: de constructie-voorwaarden van
de dramatische inspiratie en hun organische eenheid of de relatie tussen het werk en
de geïnspireerde theatraliteit. Deze problemen maken trouwens een logische
samenhang uit waaraan Teirlinck zijn (toch wel overschatte) theoretische opstellen
(voornamelijk Wijding voor een derde geboorte (1956) en Dramatisch peripatetikon
(1960)) heeft besteed. Bij de huidige stand van het Teirlinckonderzoek liggen geen
andere verklaringen voor dan gissingen. Te veel nog is hij uit behoudend antagonisme
afgewezen of uit onoordeelkundige en naïeve geestdrift toegejuicht. Deze ongetwijfeld
noodzakelijke stadia hebben de verspreiding van zijn reputatie (ook van zijn
dramatisch oeuvre?) gestimuleerd. Dat is echter allemaal erg voorlopig. Teirlinck
heeft een armatuur nodig die stevig ontleedt en objectief oordeelt. We moeten zonder
uitstel meereisend worden ten opzichte van een geheel dat in zijn veelheid en
diversiteit imponeert, ten opzichte van de details die in hun onbeduidendheid
herhaaldelijk irriteren. Uiteindelijk kan Teirlinck er nauwelijks iets bij verliezen
tegenover de historische waarheid naakt te staan; integendeel kan de oplossing zijn
theatrale betekenis enkel bevorderen. Zoals Teirlinck nu vegeteert, overleeft hij
zichzelf amper. Hij heeft als auteur geen school gemaakt en hij wordt als
toneelpedagoog en theatertheoreticus slaafs nagepraat. In beide domeinen blijft de
werkelijke creatieve nawerking volkomen uit; intentie en partijdigheid halen het op
controle en objectiviteit. Hier moet een auteur worden gered uit de verering van zijn
vrienden, die hem langzaam maar zeker dreigt te verstikken.
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Dirk Desmadryl / Gedichten
Tuingedichten
1
Terwijl ik de snoeischaar
langs de rozestruiken leg
om een sigaret te nemen
word ik visueel verstrooid
en denk:
het moet de lente wezen
in het meisje met het jurkje
doorzichtig als een siruswolk.

2
Aardappelen poten
is een trage bezigheid:
voet na voet
de zorgvuldig gelezen
knollen ploffen
in de warme voor der aarde.
Opwindend is het te weten dat
de uit de hand gelopen vruchten
zich veelvuldig gaan onthullen
als de geur van ondergrondse broden.
Nochtans, ik heb er geen van doen,
honger is alleen iets
voor de krant en voor t.v.
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Kroniek
Marcel Janssens / De taal der liefde
Niet zonder schroom begin ik aan dit lectuurverslag over De Taal der Liefde en Vier
Pleidooien van Gerard Kornelis van het Reve (beide werken zijn uitgaven van
Athenaeum - Polak & Van Gennep). Wat kan ik schrijven over teksten van iemand
die van zichzelf zegt: ‘La littérature, c'est moi’? G.K. van het Reve schiep rond z'n
persoon en werk een aureool van Onverbiddelijke Ongenaakbaarheid die mij in elk
geval wat bedremmeld op afstand houdt. Met sadistische wellust bekent hij ronduit
dat hij voor de centen schrijft, omdat hij van z'n geschriften moet leven, en dat hij
bijgevolg ‘zo opwindend mogelijk werk’ maakt, maar verder ‘aan alles schijt heeft’
(Taal, 140). Natuurlijk ook aan de lieve lezer die zo verlekkerd is op Van het Reves
boeken waarin deze, cynisch berekenend, ‘het geromantiseerde seksuele geweld’
serveert dat de mode vraagt (Taal, 99). Hij heeft laten uitzoeken dat tenminste 69
pct. van de lezers van z'n sinds een kwarteeuw veel gekochte boeken getrouwde
huisvrouwen met kinderen zijn, en daar is hij niet weinig trots op; geen intellectuelen
of kunstenaars of andere door lediggang geperverteerde randfiguren zijn Van het
Reve-lezers, maar moeders die zwijgend hun plicht doen en tussendoor zich met een
flinke hap geromantiseerd seksueel geweld oppeppen, zo bij het aanrecht, weet je
wel. Voor die stumperds in de keuken die een mooi boek weten te waarderen, schrijft
hij ‘zo mooi mogelijk’ (Taal, 112). Kijk es aan, en dat Geliefd Publiek zal hij even
innig verachten als Multatuli het zijne. Eerlijk gezegd, deze situatie beschroomt en
verwart me, omdat ik op dit punt zoals in zovele andere gevallen niet te best kan
uitmaken of Van het Reve uitspraken doet over een en ander, dan wel of hij gewoon
de hansworst uithangt en vrijblijvend speelt met woorden, en met z'n image, en met
z'n lezer.
Het vervelende is dat hij zijn teksten zo nadrukkelijk op zichzelf betrekt, altijd
peroreert In Eigen Naam, kortom de Onverbiddelijkste ik-zegger in onze literatuur
geworden is, en anderzijds even nadrukkelijk de kaart speelt van de Literatuur die
affirmeert noch negeert, geen uitspraken produceert en alleen ‘zo mooi mogelijk’
haar ivoren toren bewoont. Mijn probleem t.o.v. Van het Reve is: waar houdt de
bezetenheid op en waar beginnen
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de clownerieën? Of is hij van de hansworsterij bezeten? Ik meen dat ook De Taal
der Liefde leeft van deze dubbelzinnigheid die de auteur meesterlijk uitspeelt en
bespeelt: met gestrekte vingers zweert hij bij zijn Waarheid, maar het is een
geschreven Waarheid, dan nog voor 69 pct. te consumeren door overbelaste
huismoeders. Die dubbelzinnigheid heeft hem zijn Ezelsproces opgebracht, weliswaar
de gag van het jaar in Nederland, maar niet helemaal onbegrijpelijk, en vooral héél
handig gespeeld, zoals ook deze Taal der Liefde, waarin ik echt niet de grens kan
trekken tussen ernst, gespeelde ernst en/of burleske woordzwendel. Kortom, ik kijk
wat beduusd tegen zijn vele hoofdletters aan, en weet niet of ik ze klein mag schrijven.
De revistische ironie maakt de Ongenaakbare ongrijpbaar.
De Taal der Liefde bevat vijf verhalende, min of meer doorlopende teksten rond
het thema van de revistische liefde. Daartussen staan Brieven Aan Een Kunstbroeder,
gericht aan Simon en Tiny Carmiggelt en gedateerd 1 mei - 2 november 1971. De
revistische driehoeksconstellatie is voldoende bekend: het ik, Gerhard Kornelis van
het Reve, begeert een persoon en offert deze aan een aangebeden derde die de
eigenlijke partner is (in dit boek Tijger of Woelrat). Om die jongens te dienen zoekt
en lokt hij andere geile jongens die hij met een donkerrode rijzweep zal geselen
zolang Tijger of Woelrat het begeren. De revistische constellatie (homofiele liefde,
offer van het lustobject aan de partner, marteling van het slachtoffer tot prikkeling
en voldoening van de partner) heeft de sacramentele waarde van een kerkelijk
ingezegend huwelijk; zoals misoffer en mariologie is het een lustbevredigende en
beschermende ritus. De taal der Liefde is inderdaad sacraal-liturgisch, de Liefde is
het heilige, plechtige, goddelijke Wonder van het leven. Van het Reve spreekt de
Liefde heilig in een verhullende taal vol hoofdletters, hij huldigt haar in allusieve,
archaïserende bijbeltaal (bijvoorbeeld: geheime vallei, jongensheuvels, Mijn Geheime
deel, mijn heilige vocht, De Griekse Beginselen, gehoorzamend aan wat machtiger
en meer was dan ik ooit zou kunnen begrijpen, tastend naar een waarheid die
verborgen bleef, na het geschieden van het wonder, in het jaar van onze Verlosser
1952, de diergaarde, straten ener buitenlandse stad, ik begaf mij naar het raam, laten
we ons in onze legerstede begeven, de liefdessponde... Ook in de Pleidooien schrijft
hij een Nederlands-in-rok dat ik lang uitgestorven waande). Daarom vaart hij zo
verontwaardigd uit tegen snertbladen als Candy en Gandalf die de goddelijkheid van
de liefde en het sacramentele karakter van de seksualiteit profaneren. Het
krankzinnigste aan Gandalf is dat het Duitse redactieadres luidt: Postfach 1, Kevelaar,
en uitgerekend daar, in Kevelaar, gaat Van het Reve de Heilige Moeder Gods vereren
(Taal, 110)!
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Is de Liefde heilig, ze is nog meer een uiterst complex en ambigu gebeuren waarop
de teksten van Van het Reve altijd weer terugvallen als op het onuitputtelijkste en
onbeschrijfelijkste geheim. De Liefde is een vreemd mengsel van tederheid en
geilheid, van erotiek en wrede verachting, vertedering en doodsdrift, extase en angst,
ontroering en schaamte, streling en geseling. Zij is hoerig en heilig tegelijk, zondig
en hemels, zij is ‘een zeer fel schrijnend geluk’ (Taal, 18). Als ik Van het Reve bezig
hoor over de tot in het krankzinnige toe doorleefde ambiguïteit van de Liefde, kan
ik niet twijfelen aan zijn bezetenheid. Hij blijkt de Liefde als een doem te dragen,
als een noodlot dat hij wanhopig bezweert met de revistische riten. Het feest van de
lichamelijke Liefde die hij aan de openbaarheid prijsgeeft op een manier die hem
tijdens zijn leven boven elke concurrentie plaatst (Taal, 110), wordt vertroebeld door
schuldgevoelens die hem zijn rust ontnemen en de tederste liefdeshandeling
verknoeien, zodat de verlossing door de Liefde niet kan plaats vinden. Hij, de van
Liefde en van het spreken over de Liefde bezetene, jammert over zijn ‘goeddeels
vermorste leven’ (Taal 36, Pleidooien 46, 51, 52), en waarmee zou hij z'n leven
vermorst hebben tenzij met de wrede geile lusten van de revistische erotiek? De
kwellingen van het revisme, doorkerfd en verscheurd door vele gevoelsantithesen,
geven aan dit zo feestelijk boek de wrange ondertoon van zelfbeklag en zelfverachting.
Ik zal bij wijze van voorbeeld één symptoom van die wrange ambiguïteit citeren.
In De Taal der Liefde werd ik voortdurend getroffen door een typisch revistisch
fenomeen dat ik ‘tekstbreking’ zou noemen: de schrijver doorbreekt systematisch
schitterend opgebouwde fragmenten met detonerende taalelementen uit andere
registers of met zinnen die plots een heel andere sfeer oproepen. Is dit een symptoom
van zijn krankzinnige bezetenheid of gewoon charlataneske pose waarmee de
onverbiddelijke verleider zijn misleidingsmaneuvers t.o.v. van zijn lezer uitvoert?
Subtiele tekstbreking is er al in de naamgeving van de partners en in de manier waarop
ze mekaar tijdens het liefdesspel met naampjes liefkozen. Ze noemen elkaar niet
Henk of Gerard, maar Woelrat en Wolf, prins, schat, broer, lieverd, Sire, Majesteit.
Niettemin jutten ze elkaar op met naampjes als: dier, beest, geil beest, hoer, zijkerd.
‘Jongensheuvels’ alterneert met ‘kont’. Combinaties van die twee registers zijn door
en door revistisch: geile prins, mooie geile blonde hoer... Op het eerste gezicht lijkt
Van het Reve de liturgische ritus van de Liefde opzettelijk te profaneren, maar
dergelijke tekstbrekingen onderstrepen alleen de onbeschrijfelijke complexiteit van
de onverbiddelijke Liefde die àlles adelt en heiligt, en het heterogeenste verzoent.
Doorlopend wordt het heilige feest in de letterlijke zin doorbroken door
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krankzinnige opmerkingen of (in de context) verbazende handelingen die de lezer
zouden doen lachen, indien hij, door Hoofdletters overmand, niet zo sterk de indruk
had zich in een kerk te bevinden. Wie dit wil nagaan, leze in De Taal der Liefde de
passages blz. 156, 159, 174, 186 en 193, dit alles ingelast tijdens het extatische
samenzijn met Woelrat. Tijdens die bedscène (een ordinair woord, ik weet het - maar
het is sublimeerbaar in de liefdessponde) wordt plots de Heilige Maagd, de Troosteres,
aangeroepen en worden kaarsen voor de Maagd van Kevelaer aangestoken. Een
revistisch martelbed zou als een stenen tafel vóór een altaar met het beeld van de
Maagd moeten gebouwd worden, ‘net als in Banneux’ (Taal, 164). Zo heeft ook
kapitein Van der Decken, die ook wel wat van de revistische Liefde afweet, in zijn
hut een schrijn met een wit beeld van de Maagd (Taal, 204). De structuur van de
laatste twee hoofdstukken van dit boek berust overigens helemaal op dit principe:
tijdens de scène met Woelrat wordt het telkens onderbroken, telkens opgeviste verhaal
van kapitein Van der Decken ingelast; dit verhaal doorkruist en onderbreekt het relaas
van het liefdesspel, maar voert het ook prikkelend naar de extase van het orgasme.
Daaruit blijkt weer eens de complementariteit binnen het revisme van wrede geilheid
en fluwelen tederheid. De vulgariteit krijgt een liturgische waarde doordat zij fungeert
als erotische prikkel die de partner zal verlossen van angst en schuld. In het revisme
is het geilste recuperabel (de tekstbrekingen illustreren het). Het oxymoron (‘mooi
wreed blond hoerig dier van me’ (Taal 151, 156), is een basiscomponent van de taal
der liefde, een meervoudig gelaagde taal van verrukkelijke wanhoop.
De Liefde is verder op de natuurlijkste wijze een religieuze ervaring. Hoe de religie
in het revisme ingebouwd is, heeft Van het Reve nergens beter geformuleerd dan in
de Vier Pleidooien, vooral in de Pleitrede voor het Hof naar aanleiding van het
Ezelsproces. Dit zijn sleutelteksten die alles confirmeren wat het vroegere werk bij
herhaling formuleerde. In De Taal der Liefde verloopt het revistische feest van de
lichamelijke vereniging dan ook altijd in Gods Heilige Naam en vóór Zijn Ogen,
want God die in ons en van de Liefde zijner schepselen afhankelijk is (Van het Reve
heeft een immanent godsbeeld), heeft een even grote liefdesnood als wij en laat zich
seksueel door ons bezitten in de nederigste onderworpenheid. God is voor Van het
Reve het ‘symbool van het diepste Zelf van de mens, dat toegang geeft tot het
grenzeloze en tijdeloze’ (Taal, 109). Zijn immanente godsopvatting stelt hem in staat
het wezen van de religie te beschouwen als een naamgevingsproces. Zo ligt ook het
verband tussen religie en mythische taal voor de hand. Welnu, de rooms-katholieke
Kerk bedacht de mooiste mythische namen voor de immanente God. De taalschat
die de
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r.k. Kerk omtrent God opbouwde na eeuwen en eeuwen van dichten en naamgeven,
was de belangrijkste motivering voor zijn toetreding tot de Moederkerk (Pleidooien,
35). Tal van ‘rijkelijk bespottelijke’ geloofsinhouden die Van het Reve zelf ergens
formuleerde, bleken achteraf door de Moederkerk tot dogma te zijn verheven (Taal,
99). Wat daar vooral voor een schrijver zo stimulerend aan is, is het feit dat de
waarheden zo ‘goed verwoord’ zijn (Taal, 106), en verder vatbaar blijven voor ‘een
mystieke uitleg’ (Taal, 107). De Kerk en Van het Reve hebben elkaar gevonden bij
de (immanent-goddelijke) genade van de naamgeving: in een wonderbaar akkoord
dramatiseren zij in taal het mysterie van God-in-ons. Van het Reve interpreteert de
dogma's mythisch, bij voorbeeld de Christologie (Taal, 110, 119, 136), de Marialogie,
de Drieëenheid die hij als Viereenheid ziet (daarom offert hij graag vier kaarsen),
enzovoort. Uit de mythische taalschat van de r.k. Kerk neemt hij verder bij voorkeur
die dingen die hem van nut zijn om het leven als ritus feestelijk in te richten: de
verering der heiligen, bedevaarten, offergelden. Dat alles maakt deel uit van de
liturgische en heilzame dramatisering van de God-in-ons.
Vanzelfsprekend moet hij de huidige verwatering van dogma's, de democratisering
van het naamgeven binnen de Kerk hartstochtelijk bespotten. Kostelijk is zijn gekanker
over een beatmis, over de hele seculariseringstendens (Taal, 131-132) en over de
domme nieuwlichters die zich van het Credo in de hoogmis meestermaken (Taal,
135). Eén Kerk, Eén Geloofsschat, Eén Paus, Eén Gezag. Deze revistische religie
bevat volgens mij een onoplosbare contradictie tussen enerzijds haar autoritair
dogmatisme en anderzijds de verrukkelijke vrijheid van de kinderen Gods om die
eens en voor goed geijkte dogma's ludiek uit te leggen en zelfs aan te vullen (bij
voorbeeld: God is Vier, Christus is de Broer van Satan, Satan is een Persoon Gods).
Ook hier moet ik bekennen dat ik niet bij machte ben om de grens te trekken tussen
de bezetene en de charlatan, en tussen de belijdenis en het woordschurft.
De mystieke interpretatie van de immanentie Gods, die zo inspirerend is voor een
kunstenaar, maakt deel uit van Van het Reves romantisch-burgerlijk decadentisme.
Hij noemt zichzelf ‘een romantisch-decadent kunstenaar’ en acht dit het merkteken
van zijn uniciteit in Nederland (Taal, 197 en Pleidooien, 9, 53-54). Het rituele
burgerdom dat hij verdedigt is ‘vóór Kerk & Staat & Orde & Gezag & ons
Vorstenhuis, en tegen de arbeiders’ (Taal, 46). Zoals zijn religie is zijn burgerlijk
kunstenaarschap ‘zeer intolerant en autoritair’ (Taal, 87), gevoed door ‘gezag,
leerstellingen en tradietsie’ (Taal, 96). Hij is vóór het establishment, tégen de
democratie, tégen de werkman, tégen deze tijd die hem ten enenmale dwarszit. Nog
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eens, het is onzinnig zich hieraan te ergeren, of men komt tot zo iets grotesk als het
proces van je tante. Als een schrijver per definitie een onverantwoordelijke is, dan
zijn dergelijke uitspraken van Van het Reve a fortiori niets meer dan schadeloos
geleuter van een kunstenaar die hardnekkig aan zijn vastgelopen image verder spint,
tot in den treure. Wat kun je anders dan met hem méé grinniken als hij schamper
uitvalt tegen het Amorfe Grauw van de arbeidersstand, tegen Marxisten, Socialisten,
de boeren, tegen het gedrag van de Belgen op Allerzielen, tegen de rechtspleging in
de democratie, tegen Amsterdam en Ajax, tegen Jan (Wolkers), P.C.
Hooftprijswinnaar Gerrit K., Tolstoj, Annie Romein-Verschoor, de technologie, de
Verrekijk, W.F. Hermans, enzovoort. Dit geeft hoogstens aanleiding tot revistische
galgehumor, zoals bijvoorbeeld over de Heilige Clara, patroonheilige van de t.v.
(Taal, 120). In deze context mag hij voor mijn part gerust pleiten voor de
wederinvoering van de slavernij (Taal, 80); dat, zoals de rest, plaats ik op het niveau
van de kitscherige bibelots en van de vier kaarsen die de
romantisch-burgerlijk-decadente kunstenaar in zijn image heeft verwerkt.
Alleen interesseert me hierin het pijnlijke isolement dat zijn doem is geworden en
dat hij niet aflaat te bejammeren. De brieven aan Carmiggelt illustreren dit bitter
zelfbeklag ten overvloede. G.K. van het Reve is de Grootste op zijn eiland, de Grootste
in Nederland, maar het leven op dat revistische eiland is ‘een hel, meneer’ (Taal,
130). Ik heb zelden een zo groot schrijver zo kinderachtig horen zeuren en kniezen
over zijn gezondheid (dat eeuwige geleuter over Vitamine B-tabletten!), over zijn
Zwaarmoedige Depressies die hij alleen kan bezweren door ‘kolerehard’ te werken
(Taal, 124), over zijn slapeloosheid en drankzucht (ook in Pleidooien, 45). De Taal
der Liefde is een aangrijpende brok leven door deze veelvuldige bekentenissen van
onzekerheid, twijfel, angst, onrust, eenzaamheid. Van het Reve, de unieke Prins van
de Nederlandse Letteren, is ook onze zwaarmoedigste tobber en piekeraar.
Zijn vele angsten spruiten niet alleen voort uit zijn geringe levensvatbaarheid of
uit de Onverbiddelijke lasten van de revistische Liefde, maar ook uit de onzekerheid
omtrent zijn schrijverschap waarvan hij moet leven. Voortdurend schrijft hij aan
Carmiggelt hoeveel vellen en woorden van dit boek, De Taal der Liefde, al klaar
zijn, hoeveel moeite het schrijven hem kost en hoezeer hij vreest ooit eens niet meer
te kunnen schrijven. Door de inlassing van de Brieven Aan Een Kunstbroeder, maar
ook door deze voortdurend ingestrooide bedenkingen (eigenlijk jammerklachten)
over het schrijverschap, is De Taal der Liefde een boek over een boek geworden, nl.
precies over dit boek, De Taal der Liefde. Van het Reve praat veel en
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graag over zijn werk, en hij moét erover praten, want hij leeft ervoor en ervan. Met
elk boek wil hij iets doen wat nog nooit iemand in Nederland waagde of kon, elk
boek in het ‘uiterst beperkte’ genre dat hij beoefent (Taal, 100) wil een grens
verleggen. Dit is een wedloop van Van het Reve tegen Van het Reve, tevens aanleiding
tot zeurig zelfbeklag.
Want waartoe dient dit schrijverschap ten slotte? Om de P.C. Hooftprijs te winnen,
ontvangen te worden door de Koningin, Woelrat in de adelstand te doen verheffen,
geld te verdienen, huismoeders op te peppen, als zanger van het geliefde land het
Nederlandse Volk voor te gaan, de lieve lezer de vieze troep voor te schotelen en
zelf achter diens rug cynisch te dansen en te schateren, aforismen voor de
schoolagenda te produceren, aanstoot te geven door nog mooier en beter de
lichamelijke liefde te beschrijven? Ach ja, dat zijn cynische motivaties die zo goed
passen bij de uitvinder van het revisme. Maar in laatste instantie heeft dit schrijven
alleen zichzelf tot doel. Henk heeft maar zin inzover hij een geschreven Woelrat
wordt. De werkelijkheid is maar mooi als iemand ze opschrijft (Taal, 160, 175). Het
is echt gebeurd: het is net of het uit een boek komt, zegt Van het Reve (Taal, 160,
186). Zijn boeken zijn monumenten voor de genaamde Woelrat (Taal, 223). Het
bestaan binnen de revistische driehoek heeft dus maar zin in zover het geschreven
kan worden. De Liefde moet Taal worden. Zo zie ik ook de functie van het ingelaste
verhaal over kapitein Van der Decken (een verhaal in een verhaal) in de laatste twee
hoofdstukken over Woelrat: de akt van het vertellen over Van der Decken fungeert
als een euforische peppil die Woelrats geilheid opwekt, en deze geilheid vertaalt
Van het Reve in het kaderverhaal en, ruimer gezien, in de hele Taal der Liefde. Het
boek is ten slotte het enige echt gebeurende, de ultieme rechtvaardiging van de
revistische way of life. Deze ultieme motivatie, nl. het estheticisme, is de bekroning
van Van het Reves burgerlijk decadentisme. Hij rekent de kunst, op hetzelfde niveau
als bibelots, de Kerk en de Maagd, tot de volstrekt nutteloze dingen (Taal, 12-13,
15-16, 60, 141). In dergelijke nutteloze, maar flonkerende dingen hevelt hij als het
ware het ondraagbaar schijnende leed van het verknoeide leven over. Dit schrijven
fungeert bijgevolg therapeutisch, maar ook magisch-bezwerend, zoals de vertelde
Van der Decken Woelrat bezweert. Zou de laatste zin van dit schrijverschap gelegen
zijn in wat Van het Reve zegt over de Parel? De Parel wordt schoon geheten; maar
is slechts een ziekelijke aandoening van de oester (Taal, 146). Ik zou hetzelfde durven
zeggen over dit verblindend flonkerende boek: uit de pijn van de Liefde wordt de
sacrale Taal geboren - een taal die in het gesloten estheticistisch circuit naar niets
doorverwijst, tenzij naar zichzelf.
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Luc Indestege / Kroniek der Italiaanse letteren. Van waanzin tot
wensdroom
Mario Tobino, hoofdarts van een inrichting voor geestesgestoorden in de buurt van
de Toscaanse stad Lucca, heeft naam gemaakt in de literatuur. Na zijn debuut, dat
in het teken stond van de poëzie, heeft hij overgeschakeld op proza en enkele werken
gepubliceerd, meestal verhalen en romans van meer dan gewone kwaliteit. Op zijn
best evenwel is hij in die boeken waarin hij vertelt over zijn ervaringen als psychiater.
Het zijn er twee, waarvan het eerste, Le libere donne di Magliano,1. voor het eerst
verscheen in 1953, om daarna herhaaldelijk te worden herdrukt, en het tweede, Per
le antiche scale,2. zopas van de pers is gekomen. Beide werken hebben zoveel met
elkaar gemeen, in de eerste plaats het grondthema van de krankzinnigheid, dat het
wenselijk lijkt ze even met elkaar te confronteren.
Le libere donne, om met dit boek te beginnen, is geen roman maar een soort
dagboek, waarin de arts, in dagelijks contact met zijn patiënten, overwegend vrouwen,
zijn indrukken en bevindingen noteert. Geen droge, vakkundige mededelingen, maar
beschouwingen die vaak een poëtische ondertoon hebben en een dosis levensfilosofie
met de rauwe werkelijkheid trachten te mengen. Bij het zien van die menselijke
ellende, blijft de dagboekschrijver ogenschijnlijk koel en gerserveerd, maar als arts
ziet hij beter dan wie ook de ontbinding zich voltrekken in die wezens, vegeterend
op de rand van het leven, soms nog in het bezit van een zeker gevoelsbewustzijn,
maar ontluisterd en verduisterd en zich uitend vaak in demonische blasfemie. De
buitenstaander heeft geen idee van het aantal vormen waarin de waanzin zich uiten
kan. Een stoet van rampzaligen te zien voorbijtrekken zoals dit boek er een te zien
geeft, wekt ontzetting en deernis. De passieve patiënten vormen een minderheid.
Veel talrijker zijn de onrustigen, de door waanvoorstellingen geobsedeerden, de
onhandelbaren. Een eindeloze variatie. Een nachtmerrie. Er is een categorie van
ontoerekenbaren die alles stukmaken wat hen onder de handen komt, ook hun kleren.
Die komen, tijdelijk zoals dat heet, in een naakte cel terecht, met als enige uitrusting
een matras van zeewier. Nuda all'alga, naakt op een matras van zeewier, is een term
die herhaaldelijk in het rapport voorkomt. Bij pozen wordt het de auteur te machtig,
ligt hij wanhopig in zijn bed, het huilen nabij, of
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zoekt hij troost in de muziek, maar die wordt door bepaalde kreten begeleid, zo niet
overstemd. Moedeloos ziet hij de seizoenen zich voltrekken, tot de herfst komt en
de druk weer zwaarder wordt. Werkt de voortdurende omgang met geestesgestoorden
aanstekelijk? Men is soms geneigd daar bevestigend op te antwoorden.
Dit verbijsterende boek heeft nu een vervolg gekregen in Per le antiche scale, wat
zoveel betekent als: Over de oude trappen. Alhoewel de schrijver het als een storia
betitelt en uitdrukkelijk zegt dat het hier gaat om een produkt van de fantasie, weten
we waaraan ons te houden. De gang van het verhaal verschilt intussen van die uit
het vorige boek. Het is op een ander vlak gehouden, filosofischer van opvatting, alsof
de auteur afstand wil nemen van directe interventie. Het zet in met een lang vertoog,
getiteld Dentro la cerchia delle mura, Binnen de ringmuur, waarin een dokter
Bonaccorsi optreedt, het type van de onbaatzuchtige vorser die zijn collega's laat
profiteren van zijn ontdekkingen. Maar de daarop volgende reeks ‘gevallen’ heeft
als centrale figuur een dokter Anselmo, wiens instelling in zoverre verschilt van die
van zijn collega, dat hij zich inspant om het wezen van de krankzinnigheid te
doorgronden en naar aangepaste middelen zoekt om de patiënten de meest afdoende
behandeling te bezorgen. Het lijdt geen twijfel dat de auteur in de persoon van dokter
Anselmo heel wat van zijn eigen opvattingen en ervaringen heeft overgeheveld, zodat
het op een zelfportret gaat lijken. De desintegratie van de persoonlijkheid, hier aan
een aantal voorbeelden geïllustreerd, is iets vreselijks en alhoewel de wetenschap
met reuzesprongen vooruitgaat, blijft er altijd dat laatste, ondoorgrondelijk gebied
waar ze voor stil blijft staan. Een lezenswaardig boek, zij het ook minder poëtisch
geladen dan zijn voorganger. Men kan het lezen als het resultaat van een vernuftig,
diep indringend onderzoek naar de kern van een kwaal die, naar de statistieken te
oordelen, voortdurend uitbreiding neemt in onze jachtige samenleving, en tevens als
een ontroerend menselijk document, een wekroep en een aanklacht gericht tot een
maatschappij die haar verantwoordelijkheid niet mag uit de weg gaan.
Terwijl Tobino schreef uit zijn persoonlijke ervaring als arts, is er in Il campo di
concentrazione, het recent verschenen werk van Ottiero Ottieri, één patiënt aan het
woord.3. De ik-persoon van het boek verblijft namelijk in een psychiatrische kliniek
waar hij genezing zoekt voor zijn ontredderde zenuwen.
Het boek, met de suggestieve titel: concentratiekamp, is naar de vorm een dagboek,
een formule die Ottieri wel meer aanwendt. De lezer die nog pas geleden in het
gezelschap van de geestesgestoorden van Magliano heeft verkeerd, verwacht hier
misschien een gelijkaardige schildering, of op zijn
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minst een relaas over de ziekte die hem in staat stelt het hele syndroom te volgen.
Dit is echter maar ten dele waar. De sensaties zelf en de daarbij horende
gevolgtrekkingen worden weliswaar met onverbiddelijke scherpte en nuchterheid
genoteerd, maar tonelen zoals in Tobino's boeken blijven ons hier bespaard. Opvallend
is het, dat in deze notities het sentiment volkomen bedwongen wordt; de auteur is er
niet op uit om een fraaie, laat staan een poëtische vorm te vinden voor zijn gedachten;
hij gaat het literaire zorgvuldig uit de weg en schrijft rauw en raak, omdat hij zich
in een dwangpositie bevindt: Scrivo unicamente per sopravivvere, scrivo per scrivere,
per gettare un ponticello sopra l'abisso, per essere nella realtà e nello stesso tempo
per estrarmi dalla realtà. Het klinkt als een verdict, deze veroordeling om te schrijven
om in leven te blijven, om het uit te kunnen houden... om een bruggetje te slaan over
de afgrond, om binnen in de realiteit te blijven en er uit weg te kunnen... Het is het
enig resterende middel om zich van de zenuwdruk te bevrijden, om stand te kunnen
houden in een wereld vol waanvoorstellingen. Het doet even denken aan Rilkes vers,
uit de Requiem für Graf Kalckreuth: ‘Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.’
In het werk van de talentvolle Ottieri speelt de psychoanalyse een vrij belangrijke
rol. Hij interesseert zich voor de conflictsituaties in de wereld van de industrie en de
techniek. Hij heeft niet zo lang geleden zijn houding daaromtrent uiteengezet in een
boek dat hij L'irrealtà quotidiana4. betitelt en dat geschreven werd naar de formule
van de saggio romanzato. De fictie wordt uitgeschakeld of krijgt een ondergeschikte
rol toebedeeld. Ottieri behoort tot een belangrijke groep van auteurs die nieuwe
wegen vonden en nieuwe vormen van inspiratie.
In januari van dit jaar (1972) overleed in een Milanese kliniek, de ook buiten Italië
gewaardeerde auteur Dino Buzzati. Een man met een veelzijdige begaafdheid en die
tot de meestgelezen schrijvers behoorde van zijn generatie. Het was vooral de manier
waarop hij de realiteit interpreteerde, de spanning en de angstpsychose opriep, die
hem al vroeg bekendheid had gebracht; beroemd werd hij door zijn in 1940 verschenen
roman Il deserto dei Tartari,5. een magisch-realistisch werk, existentialistisch van
inslag. Het verhaalt het avontuur van Drogo, die als jonge officier naar een afgelegen
post in het grensgebied wordt gezonden, dat door oorlogszuchtige stammen onveilig
wordt gemaakt, en die er elke dag van droomt de vijand te zien opdagen zodat hij
zijn kracht met hem kan meten; maar vruchteloos, want de dagen, de maanden, de
jaren volgen op elkaar zonder dat er iets gebeurt, tot de officier, intussen oud en grijs
geworden, de post
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moet verlaten. Geen enkele verwachting werd vervuld en het leven gaat onherroepelijk
zijn gang. De jonge ruiter die Drogo komt vervangen, zal dezelfde worsteling met
de tijd moeten doormaken en ook hem staat het lot van zijn voorganger te wachten.
In vele van zijn latere werken: verhalen en romans, is Buzzati die levensvisie, die
men pessimistisch kan noemen, trouw gebleven. De onrust en de beklemming, de
angst en de onzekerheid vinden we in vernuftig ingeklede allegorieën en meesterlijk
uitgesponnen situaties, herhaaldelijk daarin terug. Laten we bijv. maar even denken
aan verhalenbundels zoals Paura alla scala,6. of Il Crollo della Balinverna;7. op een
bepaald moment van zijn schrijversloopbaan heeft hij echter een aardige zwenking
gemaakt in de richting van het neo-realisme, met zijn omstreden roman Un amore.8.
In verband met de geest van zijn werk, heeft men bij herhaling gesproken van
beïnvloeding door Kafka. Het komt mij voor dat ook aan auteurs zoals Poe kan
worden gedacht, en bovendien aan sommige Engelse schrijvers uit het Victoriaanse
tijdperk.
Inmiddels geeft de bundel verhalen Le notti difficili,9. het laatste werk dat bij zijn
leven het licht heeft gezien, een goed denkbeeld van Buzzati's kunst. Het zijn verhalen,
novellen en schetsen van ongelijke lengte en zeer verscheiden van inhoud. Nieuw
zijn ze niet: de meeste van die vijftig verhalen verschenen al vroeger maar werden
voor deze uitgave bijgewerkt of aangepast. Zoals Goldoni, wandelend over de
Venetiaanse ‘campielli’, zijn ogen de kost gaf om het leven-in-actie te betrappen, zo
kan men zich Buzzati voorstellen, die in de realiteit van iedere dag het vreemde
naspeurde, het beangstigende, de tover en de betovering. Doordat hij evenwel zo
dicht bij de realiteit, bij het natuurlijke wou blijven, wordt het vaak moeilijk de
fantasie van de werkelijkheid te onderscheiden. Fantastische verhalen, sprookjes en
griezelvertellingen wisselen hier met elkaar af. Ook de ‘fantascienza’ wordt erbij
betrokken. Maar in welke sfeer ook de auteur ons binnenleidt, die van de kinderkamer
of de planetaire, die van het dagelijkse leven of die van de geraffineerde moord, zijn
betoog en zijn uiteenzettingen werken overtuigend, zijn gesublimeerde werkelijkheid
blijft boeien. Treurig stemt de bedenking dat de stem van die tovenaar-fantast voor
goed tot zwijgen is gebracht.
De honderdste verjaardag van Grazia Deledda, de Italiaanse romanschrijfster die
in 1926 de Nobelprijs kreeg, is in stilte herdacht geworden. De inspiratie voor haar
verhalen vond zij bijna uitsluitend in haar geboortestreek, Sardinië, bij de landelijke
bevolking van het eiland, overwegend herders en veehoeders. Een wereld, gesloten
en geheimzinnig, die tot op heden in grote lijnen onveranderd is gebleven. Er is haar
vaak verweten geworden
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dat haar werk regionalistisch was en folkloristisch getint. Het is evenwel onbetwistbaar
dat vele van haar romans en verhalen het zogenaamde regionalistische achter zich
laten, doordat de handelende personages tot universele typen zijn geworden. In haar
omvangrijk werk zijn er enkele toppen zoals La Madre, Il segreto dell' uomo solitario,
Elias Portolu, Canne al vento. Een aantal van haar romans, waaronder drie van de
hier vermelde titels, werd ook in het Nederlands vertaald. De Milanese uitgeverij
Mondadori heeft veel gedaan voor de verspreiding van haar werk. Enkele titels zijn
in de bekende pocketeditie van Mondadori, de zogenaamde reeks Gli Oscar,
verkrijgbaar.10.
Een eigenaardige figuur is Romano Bilenchi. Deze thans 63-jarige heeft in de
jaren vóór de oorlog enkele verhalen en een roman gepubliceerd, waar de kritiek
niets dan lof voor overhad, om zich daarna van de literatuur afzijdig te houden.
Tijdens een gesprek dat ik met hem had in Firenze, in 1963, vertelde hij hoe hij zijn
activiteit op literair gebied had onderbroken om journalist te worden en zich tevens
met politiek te kunnen inlaten. Intussen dacht hij er aan, zo zei hij, om weer te gaan
schrijven zoals vroeger, maar hij was uiterst kritisch en maakte de indruk noch over
zichzelf, noch over zijn werk tevreden te zijn. Intussen had hij toch al een stap gezet
in de richting van een hernieuwd schrijverschap door de uitgave, of liever de
heruitgave van zijn in de jaren dertig verschenen verhalen, onder de titel Racconti.11.
In die bundel had hij overigens enkele nieuwe verhalen opgenomen, waaronder het
meesterlijke La Siccità (De droogte). Uitvoerig sprak hij me over een lijvige roman
waaraan hij in de jaren onmiddellijk vóór de oorlog had gewerkt en die in 1940
verschenen was, onder de titel Conservatorio di Santa Teresa.12. Dit is een werk met
een autobiografisch karakter; een soort ‘Bildungsroman’, waarvan de held, Sergio,
een hypergevoelige knaap is, die opgroeit in een wereld die hem veelal vijandig is,
en waarin de botsingen niet kunnen vermeden worden. Het familiale milieu werkt
sterk op hem in, zijn vader is eerder een schaduwfiguur maar zijn moeder en zijn
tante, verder ook zijn grootvader, hebben invloed op zijn ontwikkeling. Sergio is
uiterst prikkelbaar, hij kan geen onrecht velen, hij neemt het op voor de zwakken.
De kleine wereld van het kind, het milieu van de school, het opengaan voor de
schoonheid, het ontwaken van de liefde, het wordt meesterlijk weergegeven of
gesuggereerd in een sobere, vaak nuchtere verhaaltrant, waarin korte zinnen
overwegen, in een bijna volkse trant maar in een toon die vaak ontroert door zijn
menselijke warmte. Het boek werd tot dusverre niet herdrukt, alhoewel het dit
ongetwijfeld verdient.
Bilenchi is in Toscane opgegroeid en hij zoekt zijn inspiratie in dit met
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strakke lijnen getekende landschap. Hij had een harde jeugd en dit speelt in zijn
verhalen na. Het contact met de wereld van de fabriek, de omgang met de arbeiders
oefenden grote invloed op zijn karakter en hielpen de richting bepalen die hij zou
inslaan: hij koos de zijde van de misdeelden, de verongelijkten.
In de nieuwe roman die hij zopas heeft laten verschijnen, Il Bottone di
Stalingrado,13. komt dit schitterend tot uiting. Il bottone is de knoop van een Russische
soldatenmantel; die hem droeg, is voor Stalingrad gevallen en de knoop is in handen
gekomen van Marco, de held van dit verhaal, die na een jeugd vol ontbering (zijn
vader was jong gestorven en hij bleef vroeg aan zichzelf overgelaten) zich tegen het
fascistische regime had gekeerd - waar hij aanvankelijk vrede mee genomen had en later in het verzet was gegaan en meegevochten had bij de bevrijding. Zijn
sympathie ging daarbij de communistische kant uit. Toen hij na de oorlog echter
merkte dat er in de maatschappelijke verhoudingen niets veranderd was, voelde hij
de verbittering in zich opkomen. Betrokken in de stakingsrellen, komt zijn verloofde
Rita in een botsing met de politie om het leven. Haar dood roept de tragische dood
van het meisje Maria weer op, de heldin van een jeugdverhaal van Bilenchi, die
omkwam bij een optocht van een beweging die zij niet eens kende.
Bilenchi heeft met dit boek een verhaal geschreven dat hij jaren in petto had, een
dramatisch-gespannen verhaal met autobiografische elementen als uitgangspunt, dat
opgebouwd is aan de hand van echte gegevens, van feiten die gebeurd zijn. Het werd
geen romanzo-saggio, maar wel een groots-opgezette roman, episch van allure en
waarin ook het element fantasie tot zijn recht komt. Een ontroerend boek, dat men
ongeacht het geweld en de tranen lezen kan als een belijdenis van geloof in de
mensheid. Heeft Bilenchi zich met het schrijven van dit werk van een trauma bevrijd,
hij is er tevens in geslaagd zijn plaats in te nemen bij de werkelijk belangrijke
schrijvers van het hedendaagse Italië.
Giorgio Bassani, van wie we kort geleden in deze kroniek de roman L'Airone
behandelden (D.W. en B., 1969, blz. 689), blijft zich in zijn werk naar het verleden
keren, bij voorkeur naar het Ferrara van zijn jeugdjaren, dat hem vroeger reeds de
stof had geleverd voor zijn Cinque Storie Ferraresi en voor het boek dat ophef heeft
gemaakt, Il giardino dei Finzi-Contini. Ook L'Odore del Fieno,14. waar hij ons thans
op vergast, heeft voor achtergrond de befaamde Emiliaanse stad waar de auteur tot
in 1943 verbleef, op welk tijdstip hij zich als jood gedwongen zag onder te duiken.
Zij die Il giardino dei Finzi-Contini hebben gelezen, herinneren zich misschien dat
de idee voor het werk bij de schrijver ontstond tijdens een tocht naar de Etruskische
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necropolen, en het daarop volgend bezoek aan het joodse kerkhof van Ferrara met
het pompeuze grafmonument van de familie Finzi-Contini, waarin echter het meisje
Micol noch haar ouders een rustplaats hadden gevonden. Ook nu weer wordt het
joodse kerkhof als uitgangspunt genomen in het verhaal (de bundel bestaat uit twaalf
verhalen) waaraan het boek zijn titel ontleent, een titel ‘De geur van het hooi’, die
ook symbolisch kan worden opgevat. Een grote, ommuurde ruimte met schaarse
graftomben en het welig groeiende gras dat werd gemaaid door een groep maaiers
die door het stadsbestuur werden aangeworven. Aldus gebeurde het voor de oorlog.
Het heeft iets van een bijbels verhaal en de bij het einde gesproken zin: ‘alleen de
doden hebben het goed’, past in het kader. Evenmin als in dit titelverhaal, gebeurt
er veel in de andere, maar in alle wordt er een draad gesponnen die het verleden, de
jaren vóór de oorlog, de figuren en personages die in 's schrijvers jeugdland bewogen,
weer naar zich toehaalt, er onbewogen over vertelt.
Aan het einde van de verhalen - en dit is belangrijk voor wie zich een beeld wenst
te vormen van Bassani's ontwikkeling als schrijver - geeft hij in Gli anni delle Storie
een verklaring van de manier waarop hij bij het schrijven van zijn verhalen te werk
is gegaan. De wereld waarin hij beweegt is beperkt. Vaak komen dezelfde personages
terug op het toneel en daaronder speelt Dr. Fadigati, de held van Gli Occhiali d'oro,15.
een heel bijzondere rol.
Bassani's schrijfkunst is er een die zich door geen nieuwe structuur, geen nieuwe
mode laat aanwaaien maar de oude traditionele techniek trouw blijft, zonder opsmuk,
zonder vertoon, rustig, bedachtzaam en bezadigd.
Van Alberto Arbasino, waarover we het ook even in onze vorige kroniek (D.W.
en B., 1972, blz. 41) hebben gehad, kan men iets dergelijks niet beweren. Ditmaal
vergast hij zijn lezers op een roman in regel, La Bella di Lodi,16. wat betekent dat hij
zijn essayistisch geschrijf heeft opgegeven om zijn fantasie de vrije teugel te laten
in een romaneske liefdesgeschiedenis. In het boek wordt verhaald hoe de mooie en
rijke Roberta verliefd wordt op de knappe Franco van het benzinestation en er met
hem vandoor gaat. Het wordt een dol avontuur, tot haar familie er paal en perk aan
stelt en er een huwelijk volgt, dat beantwoordt aan de eisen van het burgerlijk fatsoen
en dat stevig steunt op het enorme fortuin van Roberta's familie.
Arbasino's hebbelijkheid om de pastei die hij voorschotelt zodanig te larderen dat
men op de duur niet meer weet wat men eet, is hier wel wat gemilderd, maar toch
kan hij het blijkbaar niet helemaal zonder liflafjes stellen. Een schaduwzijde is de
nogal vulgaire toon van het boek en een bepaald gemis aan goede smaak. Een en
ander is misschien te verklaren
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uit de omstandigheid dat dit jeugdig geschreven verhaal de bewerking is van een
film die Arbasino een jaar of tien geleden heeft ontworpen.
Om deze kroniek te besluiten zou ik een woord willen zeggen over een werkje
van Danilo Dolci, getiteld: Non sentite l'odore del fumo?,17. niet zozeer om zijn
literaire waarde maar veeleer om de geest die eruit spreekt. Danilo Dolci is de lezers
van dit tijdschrift vermoedelijk niet helemaal onbekend. Zijn naam duikt nog al eens
op in de kranteberichten, en dan meestal in verband met geweldloze ondernemingen,
hongerstakingen en dergelijke, op touw gezet om lotsverbetering te bekomen voor
de allerarmsten. Dolci is evenwel niet alleen een voorvechter op het gebied van de
sociale hervormingen, hij is bovendien dichter en essayist. Ik wil hier even herinneren
aan een bundel van hem, zowat twintig jaar geleden gepubliceerd onder de titel: Voci
della città di Dio, met daarin o.m. dat merkwaardige gedicht, in aanspreekvorm, tot
Christus, die door de dichter vereenzelvigd wordt met de lijdende mensheid voor
wie hij broer wil zijn en vader, die hij een huis wil helpen bouwen, die hij voedsel
wil bezorgen, brood en soep, honing en fruit..., en dit, zegt hij, è il mio adorarti, dit
is mijn manier om U te aanbidden.
Non sentite l'odore del fumo?, bevat indrukken die de auteur heeft opgedaan tijdens
een reis in Italië en in de vreemde. Overal merkt hij hoe de dwang en het geweld de
kop opsteken. De vraag, in de titel besloten, klinkt als een wekroep en een aansporing
om iets te ondernemen tegen de verkrachting van het recht. ‘Wordt ge de reuk van
de rook niet gewaar?’ vraagt hij zich met ontzetting af; maar hoe te reageren? Moet
geweld met geweld bestreden worden? In Dolci's optiek kan daar geen spraak van
zijn. Beter lijkt het hem de mensen individueel aan te pakken, hen tot een gesprek
uit te nodigen, zodat er ten slotte een zekere klaarheid komen kan ten overstaan van
bepaalde standpunten en problemen. Deze opvatting lijkt een uitvloeisel van de
methode die Danilo Dolci bij herhaling heeft toegepast in zijn befaamde inchieste,
zijn enquêtes bij de bewoners van de Palermitaanse sloppen bijv. Maar waar hij daar
de mensen hun misere zelf liet vertellen, wil hij het nu anders aan boord leggen. Hij
wil de lui, eerst individueel en daarna groepsgewijze, het gevaar doen inzien dat hen
bedreigt, tot het besef brengen dat er iets moet worden ondernomen en dat er alleen
kans op slagen bestaat als de kernen uitdijen tot steeds grotere groepen, die, dank zij
de kracht van het geweldloze verzet, het wereldgeweten kunnen wakker roepen. Men
zou geneigd zijn hierbij van utopische wensdromen te spreken, als niet alles wat
verband houdt met een heilvoller toekomst voor de hedendaagse samenleving de
schijn aannam van een droombeeld dat niet te verwezenlijken is.
Juni 1972.
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De laatste ronde
Voor de tweede druk van de Literaire gids
Wie dit zullen zien ofte horen lezen, gelieven deze Ronde slechts als een
vakantiekrabbel te beschouwen, waar de auteur evenveel genoegen aan beleefd heeft
als de 18de-eeuwse Franse zgn. moralisten toen zij met vermanende maar zonderling
trage vinger schuine toestanden beschreven. Het plezier zou langer kunnen duren.
Een hele cyclus Laatste Ronden zou nodig zijn om de op- en aanmerkingen op te
vangen welke te maken zijn bij de Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg,
samengesteld door R. Bodart, M. Galle en G. Stuiveling voor de ‘Bibliothèque des
Guides Bleus’ van Hachette. Ik heb gegrasduind in de Nederlandse uitgave. De
vertaling van de oorspronkelijke Franse tekst van Bodart is, ik citeer uit het colofon,
‘van de hand van Gef Geeraerts’. Onze nationale Jef?
Ieder van de auteurs en, blijkens het Voorwoord, niet het minst Francis Ambière,
de directeur van de Guides Bleus in eigen persoon, is zich ervan bewust dat er enkele
vergissingen in het boek voorkomen die in elke eerste druk te vinden zijn. Daar zijn
wij allemaal - tegen wie zegt g'het - aan blootgesteld. In dit geval is de verklaring
een beetje eufemistisch.
Deze krabbel tik ik grotendeels uit het hoofd te Oostduinkerke, waar ook al het
weer niet te prijzen valt. Ik ga af op mijn geheugen en beperk mij tot drie streken
waar ik wat thuis ben: een beetje Westkust tot Oostende, mijn geboorteplaats Leuven
en de Brusselse agglomeratie.
Meer is te Oostduinkerke te signaleren dan het verblijf van negen dagen in augustus
1906 van Rainer Maria Rilke en de Dagen van de Vlaamse Gids. In volle duinen, in
de wijk Duinpark, staat de villa Laagland, waar Timmermans aan zijn ‘Boerenpsalm’
werkte. Aan de Leopoldlaan had Victor de Meyere zijn buitenverblijf, De Fuchsia.
De V.T.B. bracht aan beide woningen een gedenkplaat aan. Niet ver vandaan
verblijven de jeugdschrijvers Leen van Marcke en Jan Peeters een gedeelte van het
jaar. Aan de Hugo Verriestlaan wiegt een modernistische blauwvoet (door de Aalsterse
beeldhouwer Mark de Bruyn). In vroegere jaren bracht Hélène Mendiaux, de
excentrieke dochter van de politicus Edward Coremans, wat kleur in de stille
badplaats. Zij was een van de vrouwelijke satellieten van Pol de Mont en schreef
onder de schuilnaam Ellen Corr een boek over haar vader en - een sprookje.
Naast de deur, te Koksijde, woont ruim
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dertig jaar de dichter Luc van Brabant, die het eerbaar beroep van handelaar in fotoen optische artikelen heeft uitgeoefend. Hij wijdt nu al zijn tijd aan een originele
interpretatie van de verzen van Villon, nadat hij door zijn (gepubliceerde) studiën
over Louise Labé en Clément Marot een methode vond om oude teksten een nieuwe
taal te laten spreken.
Meer de polders in ligt Stuivekenskerke. Op de kerktoren te Oud-Stuivekenskerke
had tijdens de Eerste Wereldoorlog de minderbroeder-artillerieofficier Martial Lekeux
zijn observatiepost. Van daaruit - meer dan uit de loopgraven (blz. 364) - vertelt hij
zijn oorlog in ‘Mes cloîtres dans la tempête’, dat ook in de Nederlandse vertaling
‘Mijn roode kloosters’ in het begin van de jaren 1920 furore maakte. Onlangs overleed
de oud-pastoor van het dorp, A. Vandekerckhove, die dichtjes maakte (vooral
grafdichtjes, dat was hij aan zijn naam verplicht), afkerig was van het gesproken
A.B.N., mij in het drinken van trappist uit Westvleteren initieerde en mij zijn in
samenwerking met C. Buffel geschreven boek ‘Stuivekenskerke’ verkocht.
In de bladzijde over Nieuwpoort is niet vermeld dat Nederlandse verzen van Aug.
van Cauwelaert en Franse van Maur. Gauchez gebeiteld staan aan de binnenkant van
de kooi die rondom het ruiterstandbeeld van koning Albert aangebracht is.
Gaston Duribreux woont niet te Middelkerke (blz. 200), maar te
Mariakerke-Oostende, waar hij hotelier is. Hij schreef nog andere boeken dan ‘talrijke
vissersromans’.
Te Oostende speelt zich niet alleen ‘De verwondering’ van Claus gedeeltelijk af.
Claus zelf heeft er een stukje van zijn wilde jaren doorgebracht. Een van de eerste
lofgalmen die ik over het wonderkind-auteur-van ‘De Metsiers’ las, was een Frans
artikel van de Frans-Belgische schrijver Henri Vandeputte; deze nonconformist met
de scherpe en grillige pen wordt terloops te Brussel, en met recht, genoemd, maar
woonde ook een tijd te Oostende, - de stad kocht zelfs zijn interessante bibliotheek.
Lia Timmermans is metterwoon gevestigd in de Jozef II-straat, nr. 25. Godfried
Bomans was er een graag geziene gast, die er kwam praten, baden en eten. In de
koningin der badsteden sleet Eugène van Oye, nu slechts op zijn geboorteplaats
Torhout, en zelfs niet op Roeselare, genoemd, het grootste deel van zijn leven; gaan
sterven is hij te Gistel, waar hij in 1969 een standbeeld kreeg.
Te Leuven ben ik nog een beetje thuis. Genoeg om te waarschuwen voor het gevaar,
de registers van de universiteit op te slaan (blz. 276). Het tiental regels namen die
de operatie oplevert doet meer dan simplistisch aan voor een ex-Lovaniensis. Een
opsomming van een paar bladzijden zou nauwelijks voldoende zijn, en wat zou de
lezer-wandelaar daaraan hebben als er, zoals nu, geen commentaar bij te pas komt?
Een van mijn meest pittoreske professoren, de beroemde - en voor ons (‘puppies that
we were’, Rob. Browning) beruchte - Henry de Vocht, anglist en vooraanstaand
kenner van het humanisme in België, zegde dat er in het oude stadsgedeelte (toen
nog niet geasfalteerd) geen kassei lag waar niet een beroemd man de voet had
neergezet. De Vocht, niet in de Gids vernoemd, moet ook

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

624
een dichter geweest zijn: hij schreef een meerstrofige ‘Hail Louvain!’ en bezorgde
een editie van ‘Hamlet’, waarin hij onvolkomen of corrupte rijmen verbeterd had,
uitgaand van het standpunt dat een genie als Shakespeare geen onvolmaakt werk kan
voortbrengen.
Wie is er verantwoordelijk voor de in de Gids voorkomende Franstalige
straatnamen: rue de Namur, Place Ladeuze, avenue des Alliés, boulevard de
Tirlemont? Wat is dat voor een grapje? En dat in Leuven-Vlaams!
Leuven krijgt een aardig citaat uit ‘Uilenspiegel’. De guit was echter slecht
geïnformeerd. De stad heeft niet vier, maar zeven wonderen. Eén ervan, het altaar
buiten de kerk, is niet de gevel van St.-Jacob, maar - premier Eyskens die er rechtover
woont, kan het getuigen - van St.-Michiel.
Dat ‘Met Tijd en Vlijt’ een bekend tijdschrift was, moet men maar niet geloven.
Het was het oudste na 1830 opgerichte Vlaams studentengenootschap. Het
studentenblad ‘Ons Leven’ kan moeilijk naar het gelijknamig boek van Jozef de
Cock genoemd geweest zijn, daar het ten minste al één jubelviering met
indrukwekkende ‘diskaart’ achter de rug had, toen het boek van De Cock in 1907
verscheen. Tijdschriften zijn er wel geweest: ‘Het Pennoen’, het eenmansblad van
Rodenbach: ‘Het Nieuw Pennoen’, ‘La Semaine des Etudiants’, en later, met groter
actieradius, ‘De Groene Linde’ van De Cock, nog veel later ‘Universitas’. De Waalse
studenten hadden in mijn tijd hun ‘Avant-garde’, waar Félicien Marceau en, als ik
me niet vergis, Degrelle (beiden niet in de Gids) in schreven. Rex is te Leuven
begonnen, voornamelijk als uitgeverij en op basis van een idee van katholieke
vernieuwing, maar het hele geval en in de eerste plaats de leider, een steigerend
veulen, zijn de inspiratoren uit de hand gelopen. Te Leuven ontstond ook het weekblad
‘Nieuw Vlaanderen’, van de gelijknamige groep, met H. van de Wijer, Gaston
Eyskens, de musicoloog Floris van der Mueren e.a. Redactiesecretaris was de eerste
Vlaamse directeur-generaal van het N.I.R. (thans B.R.T.), Theo de Ronde, die zijn
sporen verdiend had als toneelcriticus en schrijver van een ondergewaardeerd werk
‘Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen’. ‘Nieuw Vlaanderen’ heeft
geschiedenis gemaakt.
Steeds in dezelfde stad is het Davidsfonds gevestigd. Onder de impuls van zijn
voorzitter, prof. A. Boon, en van zijn secretaris, Edward Amter, bereikte het tussen
de twee oorlogen een zeer hoge bloei. Na de jongste wereldoorlog werd de
Boekengilde De Clauwaert er opgericht. Aan het St.-Pieterscollege was Constant
Lindemans, schrijver van uitstekend jeugdtoneel en van een prettige schoolbewerking
van de Reinaert, een gevierd leraar; hij was een loot van de grote Brabantse
Lindemansstam. Aan het College der H. Drievuldigheid was Camille Melloy jarenlang
leraar Frans in de hoogste humanioraklassen. Onze Gids vermeldt hem driemaal,
nooit in verband met Leuven. Deze Frans-Belgische priester-dichter was een man
met een zwakke gezondheid en een helder hoofd. Zijn ‘explications d'auteurs’ stonden
in de beste Franse traditie en waren reeds goeddeels close reading, alleen van Freud
moest hij niets hebben. In mijn poësisjaar gaf hij buiten de klasuren een tot grote
ergernis van de niet
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literair geïnteresseerde kameraden een verplichte cursus ‘technique littéraire’. Ik ben
Melloy veel verschuldigd en herdenk hem met sympathie en genegenheid. Tot zijn
leerlingen behoort ook de fijnzinnige Charles de Trooz, die te Leuven zijn humaniora
afdeed en Romaanse filologie studeerde; hij werd een voortreffelijk hoogleraar. Hij
was een intimus van Melloy en had hetzelfde frêle uiterlijk. Dat hij de zoon van
oud-premier De Trooz (blz. 63) was, lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Ook Félicien
Marceau, die in de Gids geen genade vindt, is door de handen van Melloy gegaan.
Hij studeerde daarna rechten, kreeg een betrekking bij de radio en kon gedurende de
jongste oorlog nog tijdig de wijk nemen om aan de repressie te ontsnappen en te
Parijs de bekende auteur van o.a. ‘L'oeuf’ en ‘La bonne soupe’ te worden.
Geboren Leuvenaars - ik citeer uit het hoofd - zijn de literair-progressieve Jacob
Duym en de meer conservatieve Willem Zeebots, toneelschrijvers uit de 16de resp.
17de eeuw; de tweetalige, antiklerikale en burleske satiricus V.A. Le Plat (of Leplat),
een pittoreske figuur voor een boek als dit; Edward van Even, schrijver van een
standaardwerk over zijn geboortestad en van een groot werk over het Antwerps
Landjuweel van 1561; de voornoemde Edward Amter, auteur van toneelstukken voor
amateurs en van een Leuvense ‘Witte’; voorts de dichter Jos de Haes. Stuiveling
kent Duym, maar noch deze noch de andere pas genoemde schrijvers komen in het
Belgische gedeelte voor. Dit is wel het geval voor Ary Delen (blz. 101), romancier
en kunsthistoricus (hij is dezelfde als A.J.J. Delen die op blz. 106 genoemd is; hij
hoefde niet tweemaal in het register voor te komen), en Anton Thiry, die in het
Begijnhof (het Groot Begijnhof, meen ik, want er zijn er twee) geboren werd en dus
de aangewezen man was om met Timmermans ‘Begijnhofsproken’ te schrijven. Ook
de ondergetekende is Peterman. Een paar jaar voor de oorlog is hij naar Elsene gaan
wonen; hij heeft als bovenbuurman in hetzelfde flatgebouw Jean Weisgerber (niet
in de Gids) gehad, die thans aan het Guido van Arezzoplein gedomicilieerd is. De
ondergetekende is naar Ukkel verhuisd. De Gids was zo vriendelijk hem op te nemen,
zij het met een verkeerd huisnummer, zodat vele lezers-wandelaars voortaan bij zijn
buurman zullen aanbellen. Zijn jeugdzonde heet ‘Het impressionisme in de Vlaamse
letterkunde’ en niet ‘Het impressionisme in de Vlaamse literatuur’; het verscheen in
1934 en niet in 1944.
Een later werk van hem heet niet ‘Vlaamse literatuur van 1890 tot heden’ maar
‘De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden’. Hij woont in de buurt van Max
Lamberty en Fanny Leys. Toch wist hij niet dat de laatstgenoemde ‘Profanation’
schreef. Hij vermoedt dat haar roman ‘Ontluistering’ bedoeld wordt. Wat hij ook
vermoedt is dat twee teksten, de Nederlandse en de Franse, hier (en elders soms)
onder elkaar gemengd werden.
Wij blijven nog in het Brusselse als wij van Ukkel naar het naburige Groenendaal
stappen. Het geurt er naar de mystiek. De hele paragraaf over Ruusbroec, hardnekkig
de Wonderbare Ruusbroec genoemd, is slordig. Ruusbroec heet voor de variatie een
paar keer Ruisbroec; onder zijn werken komt een traktaat
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‘Van de Zeven Kastelen’ voor; er wordt gezegd dat Ruusbroec prior was van het
klooster dat in de 14de eeuw werd gesticht en zonder verpinken wordt eraan
toegevoegd: ‘Het huidige restaurant was toen de priorswoning en dateert uit 1794.’
Hoe rijmt dat met elkaar? Niet vermeld zijn de twee andere belangrijke Groenendaalse mystici, de goede
kok Jan van Leeuwen en de aristocratische Willem Jordaens. Groenendaal inspireerde
Albe tot het schrijven van ‘Groenendaalsche clausuren’ en niet dito ‘clouvuren’ (blz.
77).
Steeds Ukkel. De journalist en essayist Jan Boon en de aanvankelijk literaire
criticus en later internationaal bekende kunsthistoricus Leo van Puyvelde brachten
de laatste jaren van hun actief leven in de mooie wijk Kamerdelle door. Ernest Claes
verliet de gemeente in zijn oude dag en betrok een appartement te Elsene, maar
overleed te Ukkel. Vermeylen overleed niet in de Rodestraat (blz. 54), waar hij wel
gewoond heeft, maar heel wat verder vandaan in de Vuurkruidstraat; daar heb ik
hem enkele malen tijdens de oorlog bezocht en daar heb ik zijn uitvaart bijgewoond.
Dat hij in het ouderlijk huis aan de door de urbanisatie weggevaagde Pachecostraat
te Brussel ‘Van Nu en Straks’ gesticht heeft (blz. 42) zal te Antwerpen de
wenkbrauwen doen fronsen.
Brussel met zijn voorsteden is een moeilijk geval, ook voor samenstellers van
literaire gidsen. Ingeweken zijn daar - ik geef weer namen uit het hoofd - Dautzenberg
(niet vermeld), G.J. Dodd (idem), Désiré Delcroix (idem), Frans de Cort, Toussaint
van Boelaere (per abuis geboren te Anderlecht), de biobibliograaf Eug. de Seyn (niet
vermeld), André Demarest (idem), Paul Kenis, de populaire toneelschrijvers Jaak
Ballings (genoemd onder Vollezele) en Frans Gevels (niet vermeld), P.G. Buckinx,
A.G. Christiaens (onder Maaseik, omdat hij aan een Limburgvaart heeft deelgenomen),
René Seghers (niet vermeld), Marc Eemans (genoemd in verband met Damme).
Verscheidenen onder hen hebben de beste jaren van hun leven in het Brusselse
doorgebracht. Volstaat het ze alleen bij hun geboorteplaats te vernoemen of op een
andere plaats waar zij korte tijd, soms één meldenswaardige dag of nacht, zoals
Eemans te Damme, verbleven? Van de Woestijne heeft o.a. in de Gaucheretstraat
gewoond - tot zijn verbazing, schijnt het, boven een verdachte gelegenheid. Of hij
daar inspiratie vond weet ik niet. Wél was dit het geval te Watermaal-Bosvoorde,
waar hij zich vestigde aan de rand van het Zoniënwoud (cfr. ‘Het huis aan den vijver’).
Beide lokaliseringen ontbreken in de Gids. Waar was de kunstgalerij La Vierge
Poupine van Van Ostaijen te Brussel juist gelegen? Terloops zij gezegd dat men met
de grootste moeite zijn plaats van overlijden zal vinden: Miavoye-Anthée (blz. 167,
onder Etikhove en niet in de registers, die voorbeelden van slordigheid zijn); deze
Waalse toponiem is in de literatuurgeschiedenis van de Nederlanden ingeburgerd.
Van Ostaijens vriend, die hier P. van Bruaene heet, krijgt enkele regels die dienen
geretoucheerd te worden. Misschien kan eraan toegevoegd worden dat in zijn café
het ‘bruiloftsmaal’ van Hugo Claus plaatsvond.
Uiterst riskant zijn de lokaliseringen in een steeds van aangezicht veranderende stad
als Brussel. Zij vergen nauwkeu-
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rige opzoekingen. Ik zou niet durven schrijven dat Maur. Roelants ambtenaar was
bij het Ministerie van Justitie tegenover het Gerechtshof. Hij heeft inderdaad tot dat
departement behoord, bepaaldelijk tot de dienst van Toussaint van Boelaere. Ook
Van Hoogenbemt (overal verkeerd gespeld in de Gids) was er een tijdje werkzaam,
en voor de Eerste Wereldoorlog hadden Victor dela Montagne en Prosper van
Langendonck daar hun schrijftafel (ik geloof dat dit de passende bewoordingen zijn).
Toussaint heb ik nog in 1934 enkele keren bezocht op zijn kantoor in de Hertogstraat,
waar Justitie toen ondergebracht was. Het zou me niet verwonderen dat Roelants en
de andere voornoemden dààr op hun kruk zaten. Justitie is dan verhuisd naar het
huidige gebouw tegenover het Gerechtshof. Daar hebben de Limburgse jeugdschrijver
Henri Heymans (niet vermeld) en de Gentse dichter Maur. de Doncker (idem), altijd
in dezelfde dienst waarin zoveel letterkundigen - ook de wel vermelde Jan van Nijlen
- een toevlucht vonden, hun ambtenaarsjaren gevuld met vertaalwerk.
Om deze beschouwingen over Brussel en de Brusselse agglomeratie af te ronden,
nog een woord over Jan Baptist Houwaert. Van hem wordt alleen gezegd dat hij de
blijde inkomst van de Prins van Oranje bezong en te dier gelegenheid ‘een spel
schreef om de disgenoten van de Prins te vermaken’. Het is allemaal waar. Deze
edelman met reformatorische sympathieën zat echter ook een jaar opgesloten in de
gevangenis van Treurenborch (de huidige Treurenberg herinnert aan deze droeve
nor en wordt niet vermeld in de Vierde Wandeling). Hij had (te St.-Joost-ten-Node?)
een prachtig buitengoed, Cleyn Venegien, met fonteinen en beelden die wijzen op
renaissancesympathieën. Hij was een overgangsfiguur die ten slotte niet heeft kunnen
kiebzen tussen de laatmiddeleeuwse moralisatie en de door de Oudheid geïnspireerde
renaissance. Ik stel me voor dat dit allemaal dankbare stof voor zulk een Gids is.
Maar ja, zoveel kansen werden hier gemist.
Nochtans dient gezegd te worden dat veel van wat in de Literaire Gids te lezen staat
boeit, waar er werkelijk een wisselwerking is tussen literatuur en geografie (of liever
landschap en plaatsbeschrijving). Anderzijds zijn de echte literaire wandelingen en
itineraria in de drie landen dan weer niet zo talrijk als op het eerste gezicht lijkt. Wat
België betreft zijn Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge, voor het doel uiterst geschikte
centra, soms werkelijk interessant, maar de laatste drie verzanden gemakkelijk in
opsommingen. Men leert er ook eigenaardige dingen: Brugge bijv. is gelegen ‘aan
de oever van de Reye’ (blz. 181). De stoffering van de wandelingen is ook niet alles.
Gauw komt men tot het besef dat er ‘geen sterke literaire traditie’ is, zoals Stuiveling
van Nederland zegt. De opmerking geldt voor het hele deltagebied. Vandaar ook
onvoldoend voorbereid field work, voor een Gids als deze onontbeerlijk. Stapelen,
naarmate wij wandelen en marcheren, de vergissingen, fouten, onjuistheden, verkeerd
gespelde namen en drukfouten zich onheilspellend op en gapen leemten en
oppervlakkige mededelingen ons aan, er is een ander excuus: hier hadden enkele
tientallen medewerkers dienen ingeschakeld te worden om de stof te le-
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veren, te schiften en te controleren. Vervolgens had een gecultiveerd rewriter alles
nog eens losjes en zwierig uit de doeken moeten doen. In dit opzicht geeft de Inleiding
tot het gedeelte over België, ondertekend door Marc Galle en Roger Bodart, een
goeie voorsmaak van wat het gehele boek had kunnen worden. Nu is het ook op dat
punt zeer ongelijk. Het ene deel is wat vlotter, het andere wat stroever. De uitgever
zal mij antwoorden dat ik zijn Voorwoord niet of slecht gelezen heb. Maar men hoeft
het niet noodzakelijk eens te zijn met de man die zijn waar aanprijst. Om in het
hedendaags jargon te spreken: is het boek wel goed gestructureerd, rekening houdend
met de verschillende levens- en cultuurpatronen? Werden de modellen wel met zorg
voorbereid en met een minimum overleg toegepast? Waarom kan bijv. geen enkel
lid van de Frans-Belgische academie genoemd worden zonder dat achter zijn
onsterfelijke naam vermeld wordt: van de Akademie, terwijl dit nergens het geval
is voor de Vlaamse confraters?
Wat ik nog wou zeggen, de onderneming loonde de moeite om door de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas royaal gesteund te worden. Als aan de tekst flink gedokterd
wordt, zal het resultaat in een volgende druk presentabel en op de hoogte van het
origineel en toe te juichen initiatief zijn.
Aug. 72.
R.F. Lissens
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Boekbesprekingen
Beveren-Waas revisited
Julien van Remoortere won de literaire Reinaertprijs 1971 voor de roman met Een
veilig, stinkend nest (Brussel, Reinaert Uitgaven, 1971, 254 blz.). Het boek vertelt
over de kinderjaren van Peet Vandam uit de Donkerstraat in een dorp op de linker
Scheldeoever, tussen mobilisatie en eind augustus 1942.
Het zou moeten het eerste deel zijn van een trilogie die Peet Vandam zal volgen tot
1949. De auteur zal wellicht het ik-gezichtspunt van het in een presens vertellende
en meebelevende kind - puber - jongeman) aanhouden. Voor mijn part is één boek
in de trant van Een veilig, stinkend nest genoeg, maar we zullen afwachten. Inmiddels
lijkt het me voor J. van Remoortere niet zo moeilijk te zijn, dit nog eens over te doen.
Wat mij in dit boek wat tegenzit, is precies de verdachte gemakkelijkheid waarmee
zo iets kan gemaakt worden. Na een paar novellen over kinderen, al of niet in een
oorlogssituatie (De vuist, De riem, De zuiveren van hart, De witte man), blijkt Van
Remoortere nu het recept voor een breder werk over hetzelfde gegeven gevonden te
hebben. Het moet nu niet meer zo lastig zijn om nog uit dat potje te koken.
De lezer wordt op de eerste bladzijden verrast, zelfs overrompeld, door een taalregister
dat bij een eerste contact blijk geeft van een volkse vitaliteit die zo goed past bij de
eigen aard van de ik-verteller, het twaalfjarige zoontje van De Kei uit de Donkerstraat.
Na gewenning slijt het aantrekkelijke van dit voorgewende verisme in de stijl echter
vlug af. Als de taal van Walschaps eerste verhalen een mengtaal genoemd mag
worden, omdat het brein en de spreekgewoonten van een intellectueel haar al filterden
tot een ‘literair’ medium, dan geldt di tnog veel meer voor de vreemdsoortige gemixte
taal die Van Remoortere de zoon van De Kei laat spreken.
Z'n wildstropers uit de Scheldepolder die hun dialect spreken, vloeken, vechten,
karnemelkpap slurpen en hun gevoeg doen, jijen en jouwen op hun Hollandse
paasbest. Men zou kunnen zeggen dat dergelijke artificiële mengeling van registers
een factor van afstandscheppende vervreemding in het ik-verhaal brengt, of dat met
zo'n stijlmiddel de optiek van de volwassene (Van Remoortere 1971) interfereert in
het meebelevende ik-verhaal van het kind. Een paar resumerende stukjes worden in
het praeteritum gesteld, wat ook zou kunnen wijzen op een buiten het gebeurende
verhaal staand gezichtspunt van iemand die zich herinnert, terwijl toch het hele
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boek z'n vaart moet krijgen van een gestadig voorthollende presens. Dit lijkt mij
echter te ver gezocht en naast de kwestie. De taal en de stijl van dit boek - hét
basisingrediënt van het recept - heb ik als te artificieel en te ‘gemaakt’ ervaren. Ik
vind dat Van Remoortere literatuur mààkt op een te goedkope manier die na tien
bladzijden reeds al haar geheimen heeft prijsgegeven. Van zodra ik aan de truuk
gewend was, hebben weinig bladzijden mij nog geraakt of ontroerd. Ik maak een
grote uitzondering voor de laatste twee taferelen, in het bijzonder voor de scène van
het bezoek aan de grote stad over de stroom, waar het jongetje, nu 14 jaar, zal
ingeschreven worden in een school die hem voortaan Pierre zal noemen.
Een ander ingrediënt van het recept is de onbehouwen romantiek van het veilige,
stinkende nest. Ik kan begrijpen dat een intellectueel in 1971 gaat schrijven over
karnemelkpap-met-appeltjes-ingestoofd, bruine suiker en zwarte stroop, een grote,
gietijzeren pan aardappelen, een nog grotere pan gebakken spek en ajuinsaus... Dat
geurt natuurlijk verrukkelijk met al de geuren van de goede oude tijd van de jeugd
die in de polder lag vóór de grote school, vóór het culturele vernisje, vóór het sociale
rollenspel van de afgelikte volwassene. Het succes dat dit boek kan hebben, zal
misschien vooral op dat romantisch escapisme steunen. De armoede wordt immers
gezellig geneutraliseerd, geësthetiseerd en verliteratuurd, gewoon uit kracht van de
herinnering. Ik kan dat begrijpen en daar voor een deel mee meevoelen (en me m'n
eigen jeugd tussen 1939 en 1942, overigens niet zo ver van de Donkerstraat,
herinneren), maar als literaire prestatie vind ik dat een beetje een kitscherig gedoe
dat gaat vervelen. In z'n geheel genomen komt het boek voor als een goedkope brok
consumptie-romantiek, ondaks het bedrieglijk verisme, ondanks de voorgespiegelde
volkse ‘sappigheid’, ondanks het geflirt met de vulgariteit die irriteert.
Wat ik van dit boek zal onthouden, is het gemengde gevoel dat in de titel uitgedrukt
wordt. Het stinkend nest is (was) een oord van geborgen geluk: ‘allen zijn ze arm,
maar ze léven en zijn meestal gelukkig en kennen het land van Melseledijk tot
Verrebroek, van Broekstraat tot St.-Niklaasland, en dat is niet veel en toch oneindig
veel, wat daarbuiten ligt is de wereld van de anderen, koud, verstard, onbetrouwbaar
vooral en nergens is de hemel wijder en dieper dan boven het polderland op de
linkeroever van de Schelde’ (216).
Het doet pijn te moeten weggaan uit ‘de kleine wereld, het veilige, stinkende nest,
waar ik werd wie ik ben’ (212), zegt de ik-verteller, die hier gewoon door het gebruik
van de tempora een relatie legt met de volwassene. En toch zegt hij dat hij in het
veilige nest ‘niet gelukkig’ is (180). Hij werd gezegend (getekend?) met een
begaafdheid die hem in staat stelt na een ommetje langs Sint-Niklaas de grote stroom
over te steken. Als hij hoger en verder wil geraken, moet hij uit het nest. Dit is een
moéten, maar het kind verlangt het ook: ‘Maar soms zie ik me zelf heel klein, verloren
in de wereld, zo tussen vel en vlees, aan de ene kant het veilige, warme nest - aan de
andere zijde alle wegen die naar de grote wereld leiden, het verlangen om met zwier
en zwaai die wegen te kunnen bewandelen, zonder
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dat Donkerstraatblok aan mijn been... als ik moet kiezen, zal ik niet aarzelen, nee,
ik heb in feite al gekozen, maar weet niet waar het zal uitmonden’ (233). Of zoals
in het nawoord: ‘wie over de Schelde gaat, kan de stad niet ontlopen, krijgt een stuk
ervan mee in zijn bloed, in zijn gang, in zijn stem, in hetgeen hij zegt en denkt. Maar
er is geen andere weg, geen andere toekomst, ik heb gekozen’ (254). De jongen moet
kiezen én wil kiezen: hij wil over de rand van het nest. Vandaar, ook op dit vlak, een
gevoelsdualiteit waarvan ik het spiegelbeeld op het tweeslachtige stilistische vlak al
signaleerde. Een veilig, stinkend nest staat helemaal in het teken van een dualiteit
waar de schrijver naar mijn gevoel grotendeels in verstrikt is geraakt.
M. Janssens

Precies en helder
‘Ik wil naar een precies en helder verwoorden van wat mij treft in de vaak harde
realiteit van het leven. Die dingen vind ik van te groot belang om ze in abstracties
te verbergen.’ Zo schrijft Gerd Segers, o.m. uitgever van het tijdschrift ‘Revolver’
in de documentaire bloemlezing ‘Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen’. De
poëtische resultaten van die instelling tegenover taal en werkelijkheid bracht hij
bijeen in Een belg in zwitserland. Een keuzealbum uit de jaren 65-71. De bundel,
die tevens fungeert als afl. nr. 2 van de 4de jrg. van ‘Revolver’, is zonder overdrijven
prachtig gepresenteerd, met knappe collageachtige illustraties van Jan Vanriet en in
een visualisatie van Francois de Bauw. Het typisch nieuw-realistische image van de
vlotte, dynamisch-vooruitstrevende, nuchtere dichter is hier voor 100 pct. gerealiseerd.
Hetzelfde kan gezegd worden van de teksten. Teksten en geen poëzie: wel ‘een
precies en helder verwoorden van wat treft in de realiteit’ en als zodanig meer dan
eens verrassend en geslaagd, maar in mijn ogen evenmin poëzie als de meest oprechte,
maar onpoëtische belijdenis uit een zo gesmaad verleden. Het onderwerp is veranderd,
de sfeer is zakelijker, de stijl is soberder en directer, maar de basisprincipes zijn
ongewijzigd: het gedicht hoort op te gaan in zijn functie van communicatie, het
taal-materiaal (met alle daarin verborgen potenties van revelatie) wordt bewust een
overschreden en vergeten middel ten voordele van de geïntendeerde mededeling.
Een klassieke poëtische figuur bijv. als de oppositie wordt afgezwakt tot een
goedkoop verrassingseffect in de laatste 2 verzen:
‘nieuwe tijden
nieuwe wapens
wat je ook deed aan zijn hart
slag viel niets meer te beleven
maar zijn zakuurwerk liep nog even
nauwkeurig geloof me
een mooie tijd (het duelleren op
pistool of degen) heeft afgedaan
een autorace doodt heel wat
adembenemender’ (blz. 8)

Alleen wanneer men met de auteur mee afstand doet van wat de taal in het poë-
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tisch gebruik aan diepte en verrassing kan openbaren, wanneer men inderdaad bereid
is de poëzie te reduceren tot een vluchtige reactie op het vluchtige van het alledaagse
leven, kan men enige waardering opbrengen voor dit soort teksten. Men stelt dan
ook aan cabaretteksten andere eisen dan aan poëzie, weer andere aan journalistiek,
enz.
En binnen het genre zijn hier wel degelijk enkele stukjes de moeite waard. Naast
banale teksten als bijv. de hoger geciteerde, of ‘Luister ook eens naar de politie’ (blz.
10), of blz. 23 e.a., werden enkele betere (ook de meest recente) teksten verzameld
in de cyclus ‘het verschrikkelijke mooie leven’. Ik denk meer bepaald aan het gedicht
op blz. 38, dat inderdaad tegelijk helder en precies is, maar evengoed toch enorm
suggestief, koel en gevoelsgeladen:
‘weggaan
nog even de kamer rond
kijken wat op tafel ligt
gemorst
een totziensje
en zo vlug mogelijk
hem smeren
in de gang een geur
om te kotsen en Zuster M na
zeurend
“moeder houdt niks meer op”.’

Hugo Brems

De dichter Jan Greshoff
In de ‘Bibliotheek voor literatuurwetenschap’ van de Uitgeverij Heideland-Orbis
N.V. te Hasselt, verscheen een lijvige monografie van Dr. Louis Gillet over ‘Jan
Greshoff. Zijn Poëzie en Poëtiek’ (1971, 392 blz.). In de tien hoofdstukken en een
reeks bijlagen bestudeert Dr. Gillet achtereenvolgens de levensloop van Greshoff
(I), het poëtisch oeuvre (II-VIII), de poëtiek (IX) en de plaats van de dichter in de
Nederlandse en Westeuropese literatuur. De korte levensschets, die zeer leesbaar en
zonder overvloed aan historische details de levensloop in zijn eenheid van streven
en bedoelen laat zien, beklemtoont vooral de wisselwerking tussen
levensomstandigheden en literaire werkzaamheid. Daarnaast werpt hij licht op ca.
een halve eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis, van 1908 (de eerste publikatie)
tot 1971, de dood van Greshoff. Meer in het bijzonder de periode tot de uitwijking
naar Zuid-Afrika (1939), waarin belangrijke tijdschriften als De Gulden Winckel,
Groot Nederland en Forum bloeiden, komt aan bod.
Daarnaast wordt de poëzie chronologisch voorgesteld en ontleed, om er Greshoffs
‘gevoels- en denkwijze, zijn wereldbeeld uit af te zonderen, er de voornaamste
stilistische kenmerken van te ontdekken, kortom, Greshoffs poëtische persoonlijkheid
te definiëren’. Een opzet dus, vergelijkbaar met de studies van Prof. M. Rutten - die
overigens promotor was van deze doctorale verhandeling - over Karel van de
Woestijne.
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In het synthetisch overzicht dat de nauwgezette en degelijk gedocumenteerde
analyses afsluit, karakteriseert Dr.
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Gillet Greshoff als een dialecticus, geslingerd tussen de uitersten van aarde en hemel,
existentie en essentie, die daaraan formeel gestalte geeft ‘in de dialogische inkleding
van menig gedicht, de spanning tussen verheven beeldspraak en nuchtere taalstof,
retoriek en zakelijke formulering, kunstige prosodie en alledaagse zegging, het
goochelen met antithetische begripsparen, het spel van pathos en ironie’ (blz. 267).
Of nog als een individualistische bekentenispoëzie, romantisch van inspiratie maar
met classicistische allures. Twee korte hoofdstukken, resp. over de theoretische
poëtologische opvattingen van Greshoff en over zijn literair-historische plaats, ronden
het werk af. Ten slotte vallen zeker nog te vermelden een bijlage met chronologie
en structuur van de afzonderlijke bundels en een uitgebreide selectieve bibliografie.
Hugo Brems

Voorbij de laatste dag
Op 22 oktober 1971 overleed te Brussel, 19 jaar oud, Milou Mulders, schrijfster van
de dichtbundel ‘Voorbij de laatste dag’. Een bundel, door haar vrienden en
medestudenten van de VUB piëteitsvol uitgegeven.
Piëteit nochtans is zeker niet de enige rechtvaardiging voor deze publikatie, die een
meer dan behoorlijk poëtisch peil haalt. Zeer zeker is niet alles even rijp, staan hier
beelden, verzen, die beter waren geschrapt, maar talrijker zijn de passages die niet
enkel getuigen van een oprecht poëtische instelling en een diep gevoel, maar evengoed
van een intuïtief talent om de taal creatief te hanteren. Precies daardoor ontsnapt ze
in de beste gevallen aan gevaren die jongerenpoëzie zo dikwijls ongenietbaar maken:
vaagheid en gevoelsimpressionisme of woord-dronkenheid.
De dood van iemand die op haar leeftijd een gedicht als het volgende kon schrijven,
is ongetwijfeld een verlies:
nadat dagen langs mij gingen
weet ik wel beter
dan een zoveelste liefde
nu ik heen ga
heb ik de wereld vergeven
grote handen hebben mij bij de
schouders de stad uitgevoerd
dingen van mij dag
ik zie de bomen vaal
en zij kijken al niet meer om naar mij
laat mij niet
laat mij niet

Hugo Brems
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Tijdschriftenrevue
Raam
nr. 84, juni 1972.
Verrassend knappe, intelligent gevoelige poëzie van Geert van Beek. Daarnaast als
enige creatieve bijdrage een vertaling uit het Portugees door Bertus Dijk ‘De pad en
de nachtuil’, een zowel literair als menselijk prachtig verhaal van Santos Lima. In
een uitvoerig essay behandelt Gerard Knuvelder n.a.v. René Wellek's ‘A history of
Modern Cristicism’ het ontstaan van de moderne poëzieopvattingen in de tijd van
de romantiek. O.m. de nog altijd actuele vragen i.v.m. het kunstwerk als organisch
en autonoom geheel, de woordmagie, enz... Zeer aanbevolen. Eldert Willems
herinterpreteert ‘Iris’ van Jacques Perk vanuit een hedendaags standpunt als ‘het
verschijnen, de werking en de ontvangst van de poëtische zin’. J.J. Wesselo ten slotte,
zit nog steeds in zijn ‘heksenring’ van literatuur en maatschappelijk engagement.
Maar hij slaagt er alleszins in een opmerkelijke inventaris te maken van zijn en onze
situatie daarbinnen.

Soma
3de jrg., nr. 24-25, juni-juli 1972.
Als ‘Nieuw Proza III’ dienen zich elf schetsen aan, eerder middelmatig van kwaliteit.
Hoogstens wil ik de aandacht vestigen op het ironisch-intellectualistische fragment
‘Een kuise ochtend’ van Kees Ouwens. Daarbuiten valt een met opvallende vakkennis
geschreven romanfragment van H. Mulisch: ‘De toekomst van gisteren’. H.R. Heite
publiceert het eerste deel van een vraaggesprek met H.C. ten Berge, waarna enkele
gedichten van Ten Berge. Uit het te verschijnen boek van Nabokov over Gogol wordt
een hoofdstuk gepubliceerd en Heere Heeresma begint met de publikatie van een
reeks ‘autobiografische’ teksten. Robert Lemm introduceert de Columbiaanse
romancier Gabriel Garcia Márquez en vertaalde vervolgens een boeiend verhaal van
hem. ‘Domesday Book III’ van Cornets de Groot besluit een reeks interpretaties van
Lucebert. Zelfingenomen en triest van onnozelheid is een aanvalletje van L. Ross
op Streuvels.

Ons erfdeel
15de jrg., nr. 3, mei-juni 1972.
In de reeks bijdragen over informatie-media, waarin vroeger al artikelen verschenen
over ontwikkelingen in de Vlaamse en Nederlandse dagbladpers, schrijft nu J.N. van
Rosmalen over ‘Koncentraties in het uitgeversbedrijf’. Hans Redeker analyseert het
uitermate boeiende werk van de Nederlandse surrealistische schilder Carel Willink.
Na een kunsthistorische situering van het Ne-
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derlandse magisch-realisme, geeft hij een overzicht van de evolutie van het werk
van Willink. Het artikel is rijkelijk geillustreerd. Een andere belangwekkende bijdrage
is die van Prof. Dr. J.M. Peters over ‘De roman als kommunikatiemiddel’. De auteur
onderzoekt daar vooral de communicatieve functie van formele, structurele
romantechnieken. Uit de ‘Kulturele kroniek’ wil ik vnl. naar voren halen een overzicht
van de Vlaamse filmproduktie anno 1972, door Ivo Nelissen.

Raam
Nr. 85, aug. 1972.
Na een uitvoerig en heterogeen ‘Journaal’-stuk van J.J. Wesselo volgen gedichten
van Anton Korteweg en Nico Verhoeven. Tussenin een knap verhaal ‘De Hopvrouw’,
van G. Mazurel, en een essay van Willy Spillebeen, waarin hij de lekespelen van
Nijhoff uitvoerig bespreekt en situeert in het hele oeuvre van de auteur. Coen Bersma
recenseert zeer uitvoerig en zeer kritisch het W.F. Hermans-nummer van Raster. Hij
maakt vooral bezwaar tegen de oncontroleerbaarheid en het gebrek aan argumentatie
in de essayistische artikelen.

Nieuw Vlaams tijdschrift
25ste jrg., nr. 5, mei-juni 1972
De tekst die Marcel van Maele als dankwoord voor de toekenning van de Arkprijs
van het Vrije Woord uitsprak, wordt afgedrukt. Daarna volgt een gedichtencyclus
van Van Maele. Ook Jef Meert heeft het o.a. over hem in zijn essay ‘Verstoppertje
spelen’. Een nogal zwaar op de hands opstel, dat veel heil schijnt te verwachten van
een jongleren met overbelaste en vage termen, die de besproken poëzie alles behalve
verhelderen. Gedichten van Hans Wap en Werner Verstraeten kan ik niet bijzonder
waarderen, evenmin als het op verschillende manieren experimentele proza van
Freddy de Vree en Marc Insingel. Goed proza daarentegen vind ik een romanfragment
van Judicus Verstegen, en vnl. ‘Kinderen krijgen’ van Loekie Zvonicek.

Raster
6de jrg., nr. 2, zomer 1972.
H.C. ten Berge oriënteert zijn blad steeds meer op internationale stromingen en
primitieve literaturen. Zo lezen we in deze jongste aflevering een gesprek van Pieter
de Meijer met de Italiaanse dichter Edoardo Sanguineti, gevolgd door gedichten van
hem. Dan schrijft André P. Brink over de Zuid-Afrikaan Breyten Breytenbach,
nogmaals als inleiding op enkele gedichten. Een vertaalde prozaschets van de IJslander
Halldór Laxness, wordt gevolgd door ‘Liederen en teksten uit Lapland’. Ten slotte
nog een opstel over Rabelais. Voor de Nederlandse literatuur blijft niet zo heel veel
bijzonders meer over, behalve dan een stuk van Johan P. Snapper over Van het Reve
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en het bizarre fenomeen van het Revisme. Heel wat boeiender dan creatief werk van
F.C. Terborgh, Jos Ruting en Redbad Fokkema.

Tirade
16de jrg., nr. 178, juni 1972.
Josine W.L. Meyer bespreekt figuur en werk van de bestseller-auteur Louis Pauwels,
schrijver van ‘Le matin des magi-
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ciens’ en ‘Lettre ouverte aux gens heureux’. Zeer goede, fijngevoelige, hoewel
objectiverende gedichten van D. Hillenius, en niet-onintelligente verzen van K.
Schippers. Kees Fens bespreekt ‘Essays in duodecimo’ van Vestdijk. Hij belicht
daarin vooral de nauwe samenhang tussen de romancier en de conceptie van de
essays. Wam de Moor ten slotte vervolgt zijn aantekeningen over ‘Van Oudshoorn
als broodschrijver’.

De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 8-9, aug-sept. 1972.
De fascinerende beeldhouwer Roel D'Haese is aan de eer. Hedwig Speliers schrijft
een ‘geleerd’ artikel over zijn werk, vnl. over de reeks van 49 in goud gegoten
miniaturen van zijn hand. Hij wil vooral licht werpen op de impliciete revolutionaire,
d.i. bevrijdende betekenis ervan. Chris Yperman en Hugo Claus schreven gedichten
bij de beeldjes: knap werk. De ongemeen talentrijke, 100 pct. professionele auteur
Heere Heeresma wordt geïnterviewd door Hans van de Waarsenburg. Daarop volgt
een fragment, ‘Op reis’, uit een nieuwe roman van Heeresma. Bert Verhoye
presenteert in ‘Theatritis’ op kritische toon de nieuwe repertoires van KVS, KNS en
NTG. Astère Michel Dhondt ten slotte bouwt duchtig maar amechtig aan een soort
Van het Reve-image.

Heibel
7de jrg., nr. 3-4.
Een lijvig en wat meer is, zeer rijk en interessant nummer. Enkele essays en kritieken
vallen op. Hubert Lampo schrijft boeiend over de romans van Georges Simenon.
Frans Depeuter bespreekt genuanceerd en met helder inzicht een roman van Jozef
Deleu en de jongste dichtbundel van een inderdaad overroepen Eddy van Vliet. Jan
Wolkers wordt in twee opstellen onderzocht. A. van Houdt wijdt een nogal magere
thematische beschouwing aan ‘Terug naar Oegstgeest’ en Luc Vancampenhout gooit
Freud aan tegen ‘Horrible Tango’, niet eens zonder succes. Armand Boni geeft enige
historisch-biografische informatie over F. Villon.
Heel wat bladzijden worden besteed aan een nogal overbodige gelijkhalerij
(ondanks de vele mooie woorden) tussen De Wispelaere en aan de andere kant
Depeuter en Lampo. Verder een reactie op de ‘Kempische Brieven over
Literatuuronderwijs’ en de steeds zeer leesbare notities van Dries Janssen. Als
creatieve teksten een verhaal van Jan van den Weghe en poëzie van vnl. Hannelore,
Goswin, Van den Brande en Christiaens.

Varia
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- De Gids (1972, nr. 4) is helemaal gewijd aan het thema ‘Dorp’, psychologisch,
sociaal, economisch bekeken. Ik wil vooral de aandacht vestigen op het artikel
van J.M.W. van Ussel: ‘Het alternatieve dorp’, waarin nieuwe experimenten op
het gebied van leven in kleinere gemeenschappen besproken worden.
- Bijzonder rijk, zodanig dat het niet voor volledige bespreking in deze rubriek
vatbaar is, is het ‘Ton Cramnummer’ van Spektator, ‘Aangeboden aan Mevrouw
Dr. A.M. Cram-Magré ter gelegenheid van haar 65e verjaardag’. Meer dan
twintig korte essays over zowat het hele gebied van de Nederlandse
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letterkunde. Natuurlijk enkele over Dèr Mouw, maar ook over Hooft, Gorter,
Couperus, M. Emants, Jan Emmens, C. Huygens, E.M. Post, de Zuid-Afrikaan
Breyten Breytenbach, romantheorie, stripverhaal enz...
- Kreatief brengt een dubbelnummer (6de jrg., 2-3) over Latijns-Amerikaanse
letterkunde. Twee oriënterende essays worden gevolgd door vertaalde gedichten
en prozafragmenten. Boeiend.
- Writing in Holland and Flanders (nr. 31, juli 1972) brengt zoals gewoonlijk
een inleiding en in het Engels vertaalde fragmenten van twee auteurs, een
Vlaming en een Nederlander. F.P. Huygens leidt de kennismaking met Johan
Daisne in, Paul de Wispelaere die met Jacques Hamelinck.
Hugo Brems
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Dietsche Warande & Belfort 117e Jaargang
Nummer 9 november 1972
Pieter G. Buckinx / Gedichten
Moederschap
Voor Felix
Wat eenmaal uit het duister
van haar lichaam brak
ligt nu ineengevlochten
aan de luister van haar mond:
dit kind, een broze bloem,
een morgenlijk juweel,
gevangen en gevat binnen de cirkelranden
van schouderbrons en borst
in de omstrengeling, in de geborgenheid
van haar bijna beschaamde handen,
die moederstil de weelde strelen
van deze naakte heerlijkheid:
een woordeloos gebed voor nu en later.
Het blauw heelal blinkt in het water
van de tijd waarin de ziel de bloedklop hoort
der eeuwigheid.
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Ballade voor Barbara
Loop maar in de regen op uw blote voeten.
Ik weet niet of het regendruppels zijn
die op uw wimpers branden, Barbara.
Loop maar van dorp tot dorp
in de regen van oktober,
dan hoort gij de honden van de honger niet.
Verberg u onder het lover
als uw buikje zwelt van verdriet.
Het brandhout is nat van de regen
en het vuur dooft onder de as
en de regen zal blijven wenen
als gij inslapen zult voor immer
onder het gras.
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Zijn laatste gedicht
Een knoop van verdriet in de keel,
een kramp als een kluwen van pijn.
Hij schrijft met bevende hand
de woorden op de koortslei:
vooreerst de woorden vliegzand en woestijn
en daaronder, wit als een bloem in mei,
het woord kameel, voor de laatste reis.
Maar hij veegt weer de woorden uit
met de vingertoppen en denkt:
‘wat baat het dat ik met woorden speel,
het kluwen is onontwarbaar
en de pijn blijft branden als een spons
van dorst in de keel.’
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Het Geluk
Het geluk is een vlinder
met felgekleurde vleugels
die zich zo zelden vangen laat
en houden wij hem eindelijk tussen de vingers,
een zeldzaam ogenblik,
dan gaat hij spoedig dood.
Dan leggen wij zijn vleugels
voorzichtig tussen de bladen
van een onsterfelijk boek
waar zij de letters met het stofgoud
van de herinnering kleuren.
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Monika van Paemel / Zelfportret met juwelendoos
IK, geboren uit omstandigheden, gedoopt, gezalfd en gezouten. Toegedronken en
verwenst. Opgegroeid tussen misbaksels en kronkels, sentiment gepaard aan
wreedheid: de mensen.
Ingeënt tegen de pokken, tyfus en onreine gedachten. Mijn geest zorgvuldig aan
banden gelegd als vroeger de voeten van kleine Chinese meisjes, die zich later nooit
meer van hun sokken durfden ontdoen om hun gratie niet te verliezen. Want gratie
bestaat bij de genade Gods, die een heer is.
Zorgvuldig en regelmatig worden nagekeken: mijn brievenmap, mijn toilet-tissus
en mijn slipjes. Afgeleverd als een perfecte Maagd op de markt van de veredelde
belangen wordt de taak van de Vaders overgenomen door de heren van de televisie
die mij nieuwe geboden leren, het evangelie van witter dan wit en een truitje zo zacht
als een vrouwenziel.
Ik, het zachtgekookt eitje van de welvaartsstaat, soezend in mijn nest van kleine
humeuren. Maar gisteren trokken karavanen vrije vogels over en toen de ingepekelde
juffrouw van de post mij vroeg wat er in de pakjes stak die ik die vogels achterna
wou sturen, heb ik aan haar samengeknepen ogen het woord ‘boeken’ moeten
bekennen.
De handen. Mijn handen. Daar begint het mee. Ze liggen voor me op het deksel van
een zwartgelakte juwelendoos, een doos met een tekening van een Japanse heilige
berg op haar rug. Vroeger hoorde je, als het deksel openstond, een traag zeurdeuntje,
altijd opnieuw, alsof het wilde vermanen dat het omhangen van een juweel de dingen
niet verandert. Toch was het liedje in mineur beter dan de stilte van nadien.
In paniek grepen de handen de doos en schudden die hardhandig, toen haalden ze
de inhoud uit de met zwart fluweel beklede vakjes en lieten het deksel herhaaldelijk
op en neer klappen. Maar de doos gaf geen kik meer. Ten slotte propten de handen
de juwelen terug in de doos, maar lang niet meer zo zorgvuldig als vroeger. En de
doos werd een stom ding.
Hadden de handen iets nodig, dan deden zij zonder meer het deksel open en lieten
het met een klap weer dichtvallen. Het gebeurde dat er dan diep vanuit het binnenste
van de doos een zachte toon ontsnapte, als een kreun.
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Maar nu blijven de handen alleen en onbekwaam, hoewel het volop zomer moet zijn
en toch alles misloopt. Voor één keer halen zij de doos van de kast, maar de spelletjes
van vroeger lijken zonder zin.
Het zijn tamelijk kleine handen met een stevige basis, scharnierend op een smalle
pols die bij de rechterhand een knobbeltje vertoont, wat bij nader toezien verraadt
dat die pols niet helemaal goed is. Het ontneemt de rechterhand wel iets van haar
kracht, maar in ernst valt er nog niet te klagen. De tijd dat de handen uit louter pret
een andere hand lam knepen bij een handdruk is lang voorbij, voor dat soort dingen
zijn ze een beetje lusteloos geworden. De nagels zijn heel redelijk onderhouden en
dikwijls gelakt, meestal met een kleur die bij een jurk past, maar ook vaak om het
intense genoegen dat ontstaat bij het verzorgen en versieren van het lichaam dat bij
de handen begint, want als die niet mooi zijn hoe zullen zij ooit het secure werkje
van een oog opmaken of een vorm kleden aankunnen? De huid is lichtjes getaand
maar toch nog soepel en met een roze ondertoon. De handen weten precies hoe zij
er in de toekomst zullen uitzien, want zij hebben zich goed gespiegeld in de handen
van de grootmoeder waarvan zij op enkele details na een getrouwe kopie zijn. En ze
weten dus hoe langzaam het roze zal verflauwen en het bruin met hier en daar een
donkere spikkel zal doorbreken. En hoe de rug hoger en rimpeliger zal worden,
mogelijk bij de rechterhand wat meer uitgewerkt als ze gedwongen wordt nog jaren
de woorden achterna te jagen, en de palm zal nietszeggend een beetje geel en eeltig
zijn. Maar de hemel zij dank zullen het nooit dikke kussenhanden worden die
transpireren in een bleek-ziekelijk velletje. De handen beantwoorden misschien niet
dadelijk aan het beeld dat ons van vrouwenhanden wordt opgedrongen, maar van
een man zouden ze onmogelijk kunnen zijn.
Vroeger kregen de handen veel kritiek omdat ze fladderden en uitvielen en een
eigen taal bezaten. En ze verstopten zich op de rug of onder de oksels. Maar
langzamerhand begonnen ze het minder belangrijk te vinden wat de anderen over
hen dachten, ze konden iets maken, strelen en ze durfden hun vuist rustig naast die
van een ander stellen. En daarmee vergaten ze zichzelf, want er was veel te doen en
als zij al een wanhoop of onzekerheid kennen, dan is het dat zij nooit gereed zullen
zijn, dat de tijd die hun nog rest te kort zal zijn en dat zij ontijdig geel en uitgedroogd
tegen elkaar zullen liggen. Roerloos en koud.
Daar liggen ze dan afwachtend met de wijsvingers op de top van de Futjiyama.
Hoe moet het nu verder?
Gedachteloos, bijna uit zichzelf, knopen ze de drie knoopjes van de oranje
ribfluwelen broek los, ritsen de ritssluiting open en duwen de broek tot een prop
omlaag. De gekreukelde broek hangt nu aan de sleutel van de
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kastdeur. Zonder overgang zijn de gebaren gestroomlijnd, langzaam en strelend
geworden. Is dit een strip-tease?
Kleine voeten met een harde droge zool van het blootsvoets lopen. De voeten zijn
ook belangrijk, niet alleen omdat ze mijn wandelende fundatie zijn, mijn mogelijkheid
te komen of te vluchten, maar ook en vooral omdat zich in de voeg tussen de twee
kleinste tenen van mijn linkervoet het geheime teken bevindt waar niemand wat van
af weet: een geboortevlekje, jarenlang een belangrijk punt van identificatie. Toen ik
voor de eerste keer in het ziekenhuis uit de narcose ontwaakte, traag ontdooide uit
de kunstslaap, en niets van de kamer bij elkaar kon houden, iedere keer dat ik een
detail fixeerde, zoals de chroomknop aan het laatje van het metalen kastje, dreven
er dadelijk losse beelden doorheen, flarden wolken, mist of water. Zo kon ik ook
heel goed horen wat de stemmen zeiden, maar ik was niet in staat om datgene wat
ik hoorde te assimileren of er conclusies uit te trekken. En een afschuwelijk ogenblik
lang zag ik mezelf liggen, met gesloten ogen, een vies rubberen ding in de mond om
de tong klem te zetten, (een assistent lachte, dat kon toch niet dat ik m'n tong zou
kunnen inslikken, zo'n onmisbaar attribuut voor een vrouw, assistenten kunnen
vreselijk grappig zijn, later worden het dokters).
Mijn ene arm was op een plankje gebonden, er stak een holle naald in die gevoed
werd door een rubberen slangetje uit een glazen bokaal. Dat zag ik duidelijk, toen
kwam er iemand met abnormale proporties de kamer binnen: de grote dingen waren
te klein en de kleine dingen te groot, een hoofd zo klein als een tennisbal, maar
schouders als van batman, armen als strootjes maar handen als monsterkwallen. Het
was duidelijk dat er iets onherstelbaars ging gebeuren. Het personage bleef maar
naderen en ik kon me niet bewegen, niet schreeuwen, niet eens mijn ogen opensperren.
Ik was een levend lijk.
Het was ontzettend zonder houvast te zijn maar vol visioenen; en ik wist ook nog
dat het visioenen waren maar kon deze wetenschap niet tot werkelijkheid omzetten
om zo de angst te bezweren. Zo begon ik eraan te twijfelen of ik het wel was die daar
lag, ik kwam mezelf zo vreemd voor, dat ik er koud van werd. Angst kwam over mij
dat ik in de operatiekamer was verwisseld met een ander en dat ik dus in een vreemd
lichaam ergens te bed lag, en hopeloos mezelf kwijt was, terwijl die ander die nu
met mij en mijn ziekte zat opgescheept het ook niet zou nemen, dat was duidelijk.
Telkens weer flarden van een krantebericht; baby's verwisseld in kraaminrichting
te P. Na twaalf jaar ontdekt door bloedonderzoek. Ouders willen het kind niet afstaan.
Dat moest ruilen zijn natuurlijk. Zou ik mezelf
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kunnen ruilen? Krankzinnig, dat was het, ik was gek. De geheime angstspin van jaren
had haar eieren uitgebroed. Moeizaam begon ik te woelen tot het dek aan het voeteinde
losliet, eerst had ik nog de verkeerde voet opgetild en ik moet geschreeuwd hebben
toen ik niets zag, maar terzelfder tijd besefte ik de vergissing en koortsachtig links,
links mompelend haalde ik de juiste voet naar boven, en daar was ik, helemaal mezelf
in die pigmentvlek, samengekrompen in de stip van het piece unic, my purple
pimpernel. Ik huilde. Niemand begreep er wat van, ze waren ongerust en vroegen
naar pijn terwijl het opluchting was.
Nog later op kostschool, als ik dreigde te verzinken in de groep, de anonimiteit,
kon ik 's avonds onder het dek met welgevallen dat kleine merkteken in de lichtstraal
van de zaklamp vangen. En toen er over een onzichtbare ziel werd gesproken moest
ik zachtjes lachen. Nu nog kijk ik na het bad altijd even tussen m'n tenen, of ik alles
nog heb. Overigens werkt het ook omgekeerd: met een zekere voldoening kan ik de
berichten over vermiste personen op de radio volgen, en naar de afwijking
(moedervlek, scheel kijken, langwerpig litteken op de rechterwang) die de anonieme
op dat ogenblik gezicht geeft, en stelde ik me voor dat, als ik zou verdwijnen niemand
me nog zou vinden, mijn herkenningsteken was veilig opgeborgen. Tot ik begreep
dat weglopen geen zin heeft, aan zichzelf ontkomt men niet. Nog minder aan je pen,
die je de illusie schenkt een enig woord te vinden maar uiteindelijk tot de erkenning
dwingt dat je boven het zichtbare vlekje uit, eeuwig en onveranderlijk de streken van
de aap vertoont.
De benen vertrekken slank naar boven, ze zijn getraind. De huid wordt boven de
knieën zachter, zijiger en weker. De heupen zijn smal, een grote voldragen baby zou
waarschijnlijk niet zonder averij geboren kunnen worden. De buik is glad met een
lichte streep van de navel naar de kleine donzige driehoek. Geringe taille-omvang
en een tengere borstkas, toch stevig door zwemmen en sport. De borsten kunnen op
sommige dagen erg puntig zijn. Weinig okselhaar, een beetje als een beginnende
jongensbaard, wordt regelmatig bijgehouden. De armen tamelijk lang, idem voor de
hals, de haren tot over de schouders. Het gezicht een mengsel van dingen die ik te
lang of te kort vind. Te groot voorhoofd, wordt gecamoufleerd met een haarfranje.
De neus recht, een ronde kin en een gevulde mond. De oren normaal, het lelletje is
niet helemaal vastgegroeid. De ogen blauw, koningsblauw in mijn romantische
periode, constateren nuchter, maat 38-40 (90-60-90), uitzicht goed, algemene conditie
bevredigend. Maar één gevaar: dat slank overgaat naar mager. Bij emotie
onmogelijkheid tot eten.
Daar sta ik dan in mijn spiegel, mijn pen, een zelfportret. Mijn lichaam dat beweegt,
ademt, leeft, maar dat ik niet in vrede kan bewonen. Hoe-
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veel toont het reeds van mijn verlangens, mijn geheimen, mijn heimwee, mijn trots,
mijn deemoed, mijn twijfel? Mijn bodemloze twijfel gebotteld in de eenzaamheid
en de onmogelijkheid dat de handen ooit méér kunnen dan machteloos wat slaan of
strelen. Als baby is zo'n lichaam nog een vraag met een heel vage tint van
voorbestemming, - langzaam neemt het de kleur van de omgeving aan. Het wordt
een nest van herinneringen en een drager van verwachtingen. Maar het is vlug te
begrensd en de taal van de handen wordt de taal van het woord, maar of dat nog
dezelfde taal is? Vaak wordt het een splitsing. En ik die vijfentwintig jaar later meer
kamers heb gekend dan kruisjes op de kalender, van wie draagt dit lichaam al de
kentekens? Van de moeder die mij miskende, de vader die ik niet wil kennen, de
man die mij besliep, de kinderen die ik droeg? Ik weet het niet, ik ken het: ik kan het
omvatten, bekijken, beschrijven. Maar nog weet ik niet wie ik ben, vanwaar ik kom,
naar waar ik ga. Omdat ook dit lichaam niet stabiel is, maar verandert. Elk ogenblik
is het nog slechts te bekijken vanuit het ogenblik. Maar ook: ik ben de mens niet
meer van dat ogenblik, ik ben de mens die verantwoordelijk is voor de gevolgen van
het ogenblik. Ook al bestaat het ogenblik niet meer en ook niet de mens van dat
ogenblik, de gevolgen van het ogenblik zijn de enige realiteit. Zo ben ik op dit
ogenblik onherroepelijk verantwoordelijk voor dingen en mensen die niet meer
bestaan. Omdat dit altijd doorgaat begin ik ernstig te twijfelen aan mijn ogenblikken,
en authenticiteit een woord als een mespunt zout op de tong te vinden. Hoe red ik
mij uit deze dubbelzinnigheid, ik die naakt in mijn spiegel zit en mezelf niet herken,
hoe red ik mij als ieder gebaar verdoezelt en elk zelfportret noodzakelijk een masker
is en alle woorden een dubbele bodem hebben?
De handen nemen het haar vast en binden het op, daarna masseren zij licht maar
toch nadrukkelijk de crème langs de neusvleugels en het hele gezicht tot over de
hals. Het overschot wordt voorzichtig met een papieren doekje afgevloeid, daarna
kleuren zij met penselen de oogleden blauw, violet en een tikje wit. Een fijn donker
streepje zoomt de oogrand af en de wimpers worden blauw en wollig naar buiten
geborsteld. De wenkbrauwen een tikje gebogen, daarna de lippen roze met paarlemoer.
Ten slotte met de grote dons een wolkje poeder over het geheel. Laten we nu opnieuw
kijken zoals we daar zitten in het witte toiletje, met een nieuw uiterlijk een ander of
een echt ik? Want ik denk aan de kleine Indische danseres, een gedicht in kleur, die
niet kan dansen zonder urenlang zichzelf te bewerken tot een glanzend miniatuur.
Is zij meer of minder zichzelf als zij de oeroude bewegingen opnieuw tot leven
brengt? Als haar handen zorgvuldig de prachtige bewegingen maken,
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de vingertoppen naar buiten gekruld. Is zij meer of is zij minder? Naakt is zij een
vrouw, een min of meer gewone vrouw zoals de vrouw daareven in de spiegel. Zij
was zichzelf niet, zij was niets. Nu zij de droom van zichzelf heeft gevormd in de
tinten van haar make-up, in het glanzen van haar masker, verraadt ze meer haar
werkelijke ik zonder dat zij het zich bewust is.
En de schrijver die woorden schrijft, beladen met begrippen van anderen, weet
niet wat zal gebeuren. En wat hij schrijft loochent misschien de werkelijkheid voor
een nieuwe realiteit. Slechts in deze maskerade kan hij zichzelf zijn.
De handen. Mijn handen. Het eindigt ook weer met de handen die heel zorgvuldig
een juweel kiezen en daarna de doos voorzichtig weer op de kast zetten.
Geboren-worden is een poging, liefhebben is een poging, zich ontkleden is een
poging, zich versieren en kleden is een poging, alles en meer trachten neer te schrijven
is een poging. En God in het diepst van mijn gedachten poog ik een schrijver te zijn.
Omdat ik wil leven, langer dan de seizoenen, langer dan dit ogenblik.
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Walter Haesaert / Gedichten
Ik die het licht
Onder de helling van regen woon ik
als mol, als halte tussen winterslaap
en zomer, als maanzieke met de handen
wijdlopig uiteen.
Uit het noorden haal ik de wind
die om het huis de dood in zijn schild voert
en de duiven als confetti rond de daken
strooit, en toch nog leven laat:
de hoop, de kinderen en het warmste dier.
Maar in het zuiden tussen het brandende
braambos van liefde, met doornen als pijnstillende bessen, lach ik met en om jou,
daar je mij met een onweer verwittigt
dat in de diepte van je lichaam blauwe
regen bloeit. En ik beneem me de adem,
vang in het vliegen nog ergens wat angst,
en probeer in het alom gekende aarzelen
te benaderen: de bloem, het blad en de wortels.
Ik die het licht tussen mijn vingers
oprol zoals mijn grootvader zijn bruine tabak,
ik die het licht tussen mijn vingers
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Anderen weten
Anderen weten de wanden van mijn stem:
niets is zo vloeibaar als de vloeistof
na de zondvloed van je adem.
Ik open traag de morgen, vang de middag
en in het trillend lichaam van
vanavond overleeft het licht; de nacht
is schuw, bedwingt zich in een gracht
en nagelt angst aan hoge muren.
Verslaafd ontstaat de droom, verovert
zonder tegenstand de woorden,
ook van dit naar roze honig
ruikende gedicht. Ik ben een warme
evenaar, waarop de zachte pels van dieren
neerhangt, rustig als een litanie
over de hoofden.
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Lodewyk van Haecke / Pietje de Dood
Er was eens te Rousselare een zeker Jan. Eens ging Jan te voete naer Meenen.
Gekomen aen den Aep (dat is een gehuchtje langs den steenweg op een kwartier
gaens van Rousselare) sprong Jan over den dyk in een bosch, ik weet niet waerom.
Jan ging een twintig stappen diep tusschen het geblader, toen hy al met eens verschoot
om dood te vallen. Wat mogt hy daer gezien hebben? om alzoo te verschieten? Tegen
eenen boom, op vyf stappen van hem, zag Jan een schrikkelyk mager ventje zitten.
Met een potlood schreef en vreef het gedurig op een doodversleten boekske. Het was
Pietje de Dood. Geirne genoeg had Jan gevlugt van schrik, maer precies van schrik
kon Jan niet vlugten. Daerby, Pietje, iets hoorende naest zich, had omgekeken, en
Jan ziende, riep het hem, zeggende: Vriendschap, kom maer hier! Al bevende kwam
Jan by Pietje de Dood. Hy had fraei1 een lachend aenzigt aen te doen en een mondje
te trekken als een knopgatje, om alzoo zyn schrik te verbergen, Jan beefde als een
riet. En geen wonder, immers hy stond daer flakke2 voor Pietje de Dood. Pietje de
Dood was mager als eene afgezogene graet: zyn doodshoofd was tot op het been
versleten, van danig peizen wien het dagelyks stekken3 moest. Twee reken witte
tanden blonken als zilver in zyn ontvleeschde bekkeneel, wer tusschen het een kort
pypken hield, waeruit het lustig rookte. Die rook klom in hemelblauwe krinkelwolken
gestadig uit zyn pypken op, en in dien rook kon Jan in doorluchtige letters lezen:
Zoo vergaet het leven. Van op de breede schouderplaten van Pietje de Dood hing
een mantel die tot beneden zijn scherpe knien zonk. Wel van duizend verschillige
stukken was die mantel te zamen genaied. Purper fluweel, van keizerlyk gewaad, en
grauwe vodden van bedelaersvesten, zyden stof van groote damen mantels en katoenen
lappen van arme oudewyvekensroks, bloedrood laken van kardinalen mantels, en
grof sergie goed van soldaten uniforms: uit dat alles was Pietje de Doods mantel
geweven; immers als algemeene erfgenaem dezer allen, was het met hunne
overblyfsels vertrokken en het maekte er dagelyks gebruik van. Onder dien mantel
kon Jan de ribben van Pietje tellen, die rondom zijn lyf lagen als de latten eener
vogelkooi. Met afschrik bemerkte Jan dat Pietje de Dood noch hert noch ingewanden
had, en alzoo verstond hy
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hoe de dood met niemand medelyden heeft. Allen oogenblik keek Pietje de Dood op
zyn uerwerk, want allen oogenblik moest het ievers eenen mensch gaen stekken. Het
was een schoon kostelyk uerwerk, dat iemand van Brussel onlangs in Italiën gekocht
had. Op den voorkant was een uerwyzer, een minuetwyzer en een sekondewyzer; al
achter stond het portret van smous4 Garibaldi tusschen twee truweeltjes. Pietje de
Dood had onlangs dat uerwerk gelympt in een sterfhuis te Brussel en het droeg het
nu, aen een zwart riemtje, dat aen twee zyner afgepeuzelde ribben vast lag. Boven
zyne rechtere eupe5 had Pietje de Dood eene schoone gulden snuifdoos zitten, ook
een stuk van familie, maer Jan kon niet raden van waer zy mogt komen. In die
snuifdoos bewaerde Pietje banst6 met een vuerkei. Immers toen het des nachts iemand
onverwachts moest pakken, op wiens kamer geen nachtlichtje brandde, zoo aenstak
het licht met dien vuerkei tegen zyn drooge borstgraet te kloppen. Telkens dat Pietje
de Dood maer roerde, maekte het een dof gedruis als een mande drooge okkernoten,
en het kraekte gelyk een kater. Toen Jan dat al zag, wierd hy van langs om benauwder.
Doch Pietje de Dood had hem geroepen en het vroeg hem nu den naesten weg naer
Rousselare. - Jan dacht by zyn eigen: ik zal trachten wel te staen met Pietje de Dood
en styf beleefd te zyn. Ook antwoordde hy spoedig, met zyne klak af: Petrus, (want
hy durfde geen Pietje zeggen) gy neemt den steenweg, gy slaet in op uwe regtere
hand, Petrus, gy gaet altyd regt uit, Petrus, en gy zyt er, Petrus, gy kont niet missen,
Petrus.
Alzoo sprak Jan beleefd de Dood aen, gelyk al deze die de Dood van by ziende,
de zelve eerbiedig en voorzigtig handelen uit hoop van ze te ontsnappen, en die er
mede spotten als zy eene goede gezondheid genieten en zich verre van de Dood
denken, die hun nogthans op de hielen zit. Inwendig dacht Jan geheel anders, en had
hy maer gedurfd, hy had Pietje de Dood eenen voet onder zynen pannenlatten broek
gegeven, en gezeid: Ga, riek het waer Rousselare staet, en zoo gy regt uit gaet, dan
loopt gy met uwe kerkuilmuile flakke daer in.
Allengskens verstoutende en door de nieuwsgierigheid aengeprikkeld, vroeg Jan
aen Pietje de Dood wat het te Rousselare ging verrigten? - Wel, zegde Pietje, ik moet
er daer eenige gaen stekken, die op myn boeksken staen. - Op uw boeksken, Petrus!
zei Jan, hebt gy daer uw boeksken? - Ja, zei Pietje, ik heb het altyd op my, en al wie
ik in het jaer moet grypen, staen er op met pen en inkt en een kruiske by hunnen
naem. - Wel toch, vroeg Jan, om de liefde Gods, toon my eens uw boeksken. - Ik
mag niet, zei Pietje, want indien gy moest uitbrengen wie op mijn eerste bladje staet,
dan zouden er sommige erfgenamen van nu af beginnen kermissen. - Eventwel sprak
Jan toch zoo schoone, dat Pietje de Dood hem liet zyn
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boeksken zien, op voorwaerde van maer het eerste bladje te bekyken en het aen
niemand te zeggen. Met zyne lange, drooge, magere vingers, uitgemergeld als
spellewerkstokken, haelde Pietje de Dood zyn boeksken van onder zynen mantel.
Het was een zwart boeksken in parkement verbonden, en van 365 bladzyden. Elk
bladje was een dag; en al wie op een bladje stonden, moesten dien dag sterven. Met
verwondering zag Jan vele kennissen staen op het eerste bladje. Petrus? zei Jan. Wat belieft er u? vroeg Pietje. Petrus, zei Jan, daer is nog een weinig plaets op uw
eerste bladje, wil ik u nog wat namen van kennissen opgeven, om ze daerby te kletsen?
terwyl gy op de streek zyt, gy zoudt ze kunnen met eens kuisschen7; het waer eene
moeite gespaerd voor u, en het zyn toch maer menschen die dienen om een ander te
knyzen.8 - Dank u, antwoordde Pietje de Dood, die gasten zyn er ook noodig om de
anderen te helpen verouderen voor den tyd en hun het water te doen broeijen.
Dusdanigen heb ik er overal, die myne hulpen en voorboden zyn, en myne taek
vergemakkelyken. Doch niettegenstaende hunne bewezene diensten, zy staen ook
op myn boeksken. Ja, hoe meer zy een ander geduiveld hebben, hoe fyner ik ze nypen
zal, eer zy er op tyd en stond zelve aenwaeijen.
Jan wierd beneteld om nog een bladje te keeren, maer het was hem onmogelyk,
want Pietje hield gedurig zynen ontzenuwden duim op het boeksken geplakt.
Allengskens stouter geworden, haelde Jan zyne snuifdoos uit; want hy peisde: Kan
Pietje de Dood een snuifken nemen, het zal zyne lange drendels van vingers van het
boeksken trekken, en binst die wyle zal ik het bladje keeren. Maer Jan was gemist,
want toen hy zei: Snuift gy, Petrus? - Dank u, vriendschap, zei Pietje. Immers waer
had Pietje zyn snuifken gesteken? Een neus stond er niet op zyn plat gezigt dat alzoo
effen was als een strykyzer. Doch Jan vond het anders uit hy nam zelfs een snuifken,
gebaerde van te moeten niezen, en niesde flakke in Pietje de Doods gezigte. - Hola,
Petrus, zei Jan, het was dat ik moest niezen! - Het denkt my ook, antwoordde Pietje,
al zyn beenen voorgevel met zyn sleppe afvagende. Doch terwyl Pietje zeer natuerlyk
het hoofd had omgekeerd, gelyk wy ook zouden doen, als een boer ons beniest, had
Jan in aller haesten het tweede bladje bekeken. Maer wat had hy er gezien! Hy stond
er zelf op! Als hy dat zag, zyn moed zonk in zyne schoen, en hy verliet Pietje de
Dood zonder hond of beeste te zeggen. Uit den bosch gekomen, dacht hy: Wat wil
ik nog naer Meenen loopen, terwyl ik morgen een lyk ben? Ik zal liever naer huis
gaan - onderwege dacht hy: dat ik in het Broederschap der Goede Dood kroope, het
zou misschien nog helpen. Maer hy stelde dat uit, en daer by hy was zoodanig
verdwelmd9 dat hy schier niet wist
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waer zyn hoofd stond. In zyn huis gekomen, die at noch die dronk hy, en met de
koorts op zyn lyf, ging hy algauw te bedde. Van geheel den nacht deed hy geene
ooge toe, immers hy herhaelde gedurig die woorden: Morgen gy!
Tusschen een en twee van den nacht, hoorde Jan ruttelen aen zyne voordeure. Met
achterdenken stong hy op, aenstak de lamp om open te doen, by zichzelven zeggende:
zou dat duivelsch Pietje daer al zyn! Hy trok de deure open met eene spleet en het
was Pietje. Gauw, Jan, zegde Pietje, gy moet mede! In eenen wenk wipte Jan naer
den opperzolder, maer zoo snel zyne schaduw hem volgde, zoo snel volgde hem
Pietje de Dood tot naer boven. Dan viel Jan op zyne knien en sprak de dood toch zoo
schoon! Wel Mynheer Petrus, zeid hy, laet my toch nog een eindje leven! ik zal zoo
braef zyn en zoo deugdzaem! Ik zal niets meer drinken dan water, en zoo voor u
lezen, Petrus! als het u belieft, Mynheer Petrus, moet gy iemand uit den huize nemen,
pak liever myn wyf. Wel, Mynheer Petrus toch, laet u toch gezeggen! - Maer Pietje
de Dood gebaerde zich doof. Binst dat Jan kermde en schoone sprak en een mande
beloften deed van beternis, Pietje trok eene panne uit het dak, greep Jan vast,
praemde10 hem half en half met zyn hoofd voorop door de opene panne, en gaf hem
eenen zoo geweldigen schop in zijn achterste dat Jan in de eeuwigheid vloog.
Jan vaerde wel drie minuten door de ruimte. Eindelyk stootte hy tegen eene sterre,
en van den schok... schoot hy wakker.
Immers Jan had het maer gedroomd. Wakker geworden, stond hem het zweet op
het voorhoofd, maer algelyk was Jan wonderbaer te vrede dat het maer een droom
was.

Verklaring der Westvlaamse woorden
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

fraei = vlijtig, naarstig.
flakke = vlak.
stekken = vastgrijpen.
smous = scheldnaam voor Jood.
eupe = heup.
banst (ook baanst) = tondel. L.L. De Bo verklaart: ‘halfgebrand lijnwaad of
katoen dat gemakkelijk vuur vat aan eene sprank’ (vonk) Westvlaamsch
Idioticon, blz. 69).
kuischen = opruimen, met de bijgedachte het leven ontnemen. Gekuischt zijn
= dood, overleden zijn.
knijzen = min of meer grimmig en drenzerig onaangenaam zijn.
verdwelmd = bedwelmd.
praemen = duwen, drukken.
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Lodewijk van Haecke werd op 18 januari 1829 te Brugge geboren. Priester gewijd
in 1853, was hij achtereenvolgens leraar en geestelijk koster op verschillende plaatsen,
tot hij in 1868 tot kapelaan van het Heilig-Bloed in Brugge benoemd werd. Zijn
bibliografie vermeldt een twaalftal hagiografische en historische werken, waaronder
zijn Geschiedenis van Sinte-Godelieve van Ghistel (1877) het voornaamste is. Van
januari 1862 tot december 1864 gaf hij het stichtelijk maandschrift Zeesterre uit, in
navolging van een reeks boekjes voor de jeugd, gepubliceerd door de Engelse
redemptorist John Furniss.
In Zeesterre verschenen niet alleen moraliserende beschouwingen, maar ook
verhalen en gedichten van zijn hand. Pietje de Dood komt voor in de januari-aflevering
van 1863 (2de jaargang, blz. 18-27). Als literaire schepping in volkse trant is het,
meer dan een halve eeuw vóór de Nieuwe Zakelijkheid, een voorbeeld van directe
en levendige, met pittige humor doorschoten stijl. Van Haecke is door zijn gevatte
uitspraken en zetten een legendarische figuur geworden en gebleven. Na zijn dood
zijn over hem verschillende levensbeschrijvingen met een bloemlezing uit zijn grappen
verschenen. Het tijdschrift Nieuwe wegen (1910-'14) publiceerde enkele onuitgegeven
gedichten.
Herman Bossier wijdde aan de auteur, die waarschijnlijk model gestaan heeft voor
de Chanoine Docre uit Là-bas van J.K. Huysmans een merkwaardige studie,
Geschiedenis van een romanfiguur (1942), waarvan een tweede aangevulde uitgave
in 1965 van de pers kwam. Bossier betoogt daarin dat Van Haecke, door zijn
onvoorzichtige geheimdoenerij en nieuwsgierigheid, aanleiding gegeven heeft tot
verdachtmakingen, maar ongetwijfeld onschuldig was aan het satanisme dat Huysmans
zijn romanpersonage ten laste gelegd heeft.
André Demedts
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Fernand Florizoone / Toen de wolk nederdaalde
Toen de wolk nederdaalde
over de bloesemende boom
werd het april in mijn boek,
alle klinkers werden boomkruipers
met sonore metalen staafjes,
de medeklinkers bonden ze tot
tuilen vlinders en bijen bijeen.
Toen ik onder de boom ging zitten
viel een kever neer
en liep schrijvend over mijn blad.
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Alfred G.H. Kerckhoffs / Worstelen met Kronos
Variabele constanten in werk van W.F. Hermans
‘Op een dag is de oorlog afgelopen’.
(W.F. Hermans, Het Behouden Huis, blz. 39)
‘En aan de oorlog komt nooit een eind’.
(W.F. Hermans, Het Behouden Huis, blz. 40)
De laatste jaren zijn er veel publikaties op de markt gekomen met de oorlog als
onderwerp. Zo zag Prof. Dr. L. de Jong enkele delen van zijn standaarduitgave
verschijnen, waarin hij op wetenschappelijke wijze oorzaken heeft trachten te
onderscheiden van gevolgen, waarheid van onwaarheid, moedwil van misverstand,
collaboratie van verzet. Toch zal De Jong niet kunnen ontkennen dat hij ten aanzien
van zijn gegevens bewuste selectie heeft toegepast, m.a.w. dat hij verschillende
gegevens het predikaat ‘belangrijk’ heeft toegekend, andere het predikaat
‘onbelangrijk’. Door deze, overigens onontkoombare, benaderingswijze bouwde hij
verder aan de fictie van de oorlog, zij het met de intentie van feitelijke reconstructie.
Naast wetenschappelijke verhandelingen over de oorlog verschenen er ook talloze
oorlogsromans. Hier is het scheppen van de fictie intentioneel, wat b.v. al vaak blijkt
uit het begin: ‘Der Rest des zweiten Zuges liegt in einem zerschossenen Grabenstück
hinter der Front und döst’ (E.M. Remarque, Der Weg Zurück). Toch komt uit dit
citaat al enigszins naar voren dat de oorlogsroman veel ordeningen over kan nemen
van de ‘wetenschappelijke’ realiteit: opstelling der troepen, grootte,
gevechtsbereidheid, en bij uitbreiding: oorzaken, gevolgen, waarheid, onwaarheid,
moedwil, misverstand, collaboratie, verzet, enz. Wellicht juist daardoor passen deze
oorlogsromans zo goed in een feestelijke herdenking van de bevrijding.
Nooit is echter bij zo'n herdenking een feestuitgave verschenen van de
oorlogsromans van W.F. Hermans. Is dat niet vreemd? De tranen der acacia's speelt
in de jaren 1943-'44-'45; van de gebeurtenissen in De donkere kamer van Damocles
kunnen we 6 pct. situeren in 1940, 50 pct. in 1944 en 40 pct. in 1945; in 1944 stapt
de onbekende soldaat Het behouden huis
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binnen. Men zou zelfs kunnen menen dat door de keuze van deze jaren Hermans de
nadruk op het einde van de oorlog, op het bevrijdingsmoment heeft willen leggen!
Is het dan misschien zo dat Hermans de vrijheidsstrijd in een onjuist licht heeft
geplaatst? Er zijn inderdaad reacties die in deze richting wijzen, ik denk met name
aan een artikel van Jef Last.1. Lezers die zich beter rekenschap geven van de eigen
fictieve wereld die in Hermans' boeken wordt opgebouwd, zullen zich echter meer
ergeren aan Last dan aan Willem Frederik. Zij zullen beseffen dat de ‘historische’
oorlog en de ‘historische’ bevrijding, het ‘historische’ verzet en de ‘historische’
collaboratie slechts in zoverre een plaats vinden in deze romans, dat ze gebruikt
worden als projectiescherm voor een bovenpersoonlijke, bovenhistorische
problematiek. Er vindt dan ook geen idealistische vertekening van de werkelijkheid
plaats, zoals in de oorlogsromans, maar een idealistische tekening van een sterk
beleefde persoonlijke werkelijkheid, gebaseerd op een visie op leven en wereld die
aan elk moment van dat leven gedemonstreerd kan worden, op elke plaats van die
wereld. De keuze van een bepaalde oorlogssituatie is in dit ideële geheel eigenlijk
vrij toevallig. Dit van-alle-tijden aspect vindt binnen de romans zijn versterking in
de personages die worstelen met de tijd-ruimtelijke bindingen, op zoek naar het
‘archaïsch paradijs van almacht en onsterfelijkheid’.2.
Om dit aan te tonen zal ik de ‘oorlogsboeken’ De donkere kamer van Damocles
(voortaan: Kamer) en Het behouden huis (voortaan Huis) met elkaar gaan vergelijken,
textureel, om zo een basisplan te ontdekken dat ook in een ‘buitenoorlogse’ roman
terug te vinden moet zijn. Hiertoe zal ik Nooit meer slapen (voortaan NMS) in de
vergelijking betrekken. Tevens kan dit artikel materiaal aanvoeren voor de bouw van
Hermans' ‘motiveum’, waarvoor het fundament al in een lange reeks artikelen is
gelegd en dat zijn voltooiing zou vinden in een aangekondigd werk van Freddy de
Vree.3.
Met Last moet ik het eens zijn als hij in de Kamer een aantal moordpartijen signaleert
die zo weinig gerechtvaardigd lijken, dat ze de dader, de ‘verzetsheld’, in een zeer
bedenkelijk licht plaatsen. Tevens is het zo dat de verzetslieden elkaar onderling niet
of nauwelijks vertrouwen. We herinneren aan de houding die Suyling aanneemt nadat
Henri uit het ziekenhuis is ontsnapt: ‘... maar Osewoudt vergist zich als hij vertelt
dat hij door vier duistere figuren uit het ziekenhuis is ontvoerd. Zou dat niet zo kunnen
wezen, Osewoudt? Hè?’ (209). Ook kan ik Osewoudt een zekere wellustigheid niet
ontzeggen en ik blijf het eens met Last als hij opmerkt dat de positieve kanten van
het verzet niet eens aan de orde komen.
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Behalve De tranen der acacia's, die hij wel af en toe noemt, had Last ook het Huis
als toetssteen kunnen gebruiken: gruwelijke moorden op huiseigenaar en vrouw,
wantrouwen tussen strijders onderling (van een sergeant van eigen troepen zegt de
hoofdfiguur: ‘... hij keek mij aan als een vijand’ - 15), zekere wellustigheid, nadruk
op het afbrekende. Het Nederlandse verzet lijkt als twee druppels water op het verzet
tegen de vijand buiten Nederland. Dat had Last al te denken kunnen geven. Blijkbaar
leidt het ervaren van de ‘vijand’ tot nagenoeg identieke reacties bij ‘de andere partij’,
in Hermans' romans. (Cursiveringen zijn steeds van mij.) De ‘vijand’ en ‘de andere
partij’ bestaan alleen in de roman(s), niet getekend in de ‘als-of-structuur’, maar in
de ‘als-structuur’. ‘Aber Schiller hat Maria Stuart nicht gestaltet, als ob sie die
wirkliche wäre. Wenn wir sie, wenn wir eine jede Roman- und Dramenwelt dennoch
als fiktive apperzipieren, so beruht das nicht auf einer Als-Ob-Struktur, sondern, wie
wir sagen können, auf einer Als-Struktur’, zegt Käte Hamburger.4. Last is te veel
illegale metselaar geweest en te weinig fictieve architect: stenen uit een groot
bouwwerk zijn onbevoegd voor een ander doel samengevoegd.
Men heeft wel eens gesteld dat in het begin van een goede roman vaak de hele roman
voorafgebeeld wordt. (‘Daarom ligt heel het boek gereed in de openingsmaten...’,
schrijft Fons Sarneel.5.) Al kan men twisten over de geldigheid van deze bewering,
er valt m.b.t. de Kamer veel voor te zeggen: zowel de titel als de eerste alinea zijn
in deze erg relevant.
Syntactisch is ‘kamer’ de kern van de titel. Zonder de bepalingen erbij te betrekken
komen we ogenschijnlijk niet verder; toch moeten we Hermans' aanwijzing in
gedachten houden, dat elk detail van zijn boek zinvol is. De beperkte, ingesloten
ruimte die ‘kamer’ suggereert, is dan ook typerend voor de hele ruimtebehandeling
in het boek: bijna alles speelt zich af binnen sterke begrenzingen.6.
De groep ‘de donkere kamer’ biedt twee mogelijkheden. Allereerst: een kamer
waarin het donker is. De beperking besloten in ‘kamer’ wordt door toevoeging van
‘donkere’ geïntensiveerd. Dergelijke duistere, bekrompen ruimten komen zó vaak
in het boek voor dat ze symbolisch geladen worden. Gekoppeld aan de veralgemening
van individu tot mens (hierbij vooruitlopend op de leeservaring dat Hermans'
romanfiguren bij eerste kennismaking nogal ‘round’ zijn, maar na meer ontmoetingen
steeds ‘flatter’ worden en bijna onderling verwisselbaar), suggereert de ruimtetekening
ons dat de mens steeds in een kleine ruimte opgesloten zit, waarin hij door de
duisternis niet in staat is duidelijke begrenzingen te zien.
Vervolgens kan ‘de donkere kamer’ betekenen: de ontwikkelkamer. De
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roman presenteert zijn voornaamste verhaalmotief als Dorbeck aan Osewoudt vraagt
foto's te ontwikkelen; dit hoofdmotief wordt afgesloten als Henri met een foto de
identiteit van Dorbeck, eigenlijk zijn eigen nieuwe identiteit van ‘held’ moet bewijzen.
Zo staat de hele roman in ‘de klem’ van de foto. In de donkere kamer waar geen licht
binnendringt moet iets aan het licht worden gebracht. De foto moet de waarheid
bewijzen, maar versterkt voor Henri de duisternis. De contouren van die waarheid
onttrekken zich aan zijn waarneming.
Dat er niets aan het licht zal komen suggereert de titel al in de nabepaling ‘van
Damocles’. Via het beroemde zwaard brengt men Damocles terecht direct in verband
met dreiging. Daar hoort echter nog iets bij: Damocles koesterde als ideaal om de
plaats van de machtige vorst in te nemen, hij wilde de voorste zijn, de Führer.
Dionysius de Oudere (de oppositie oud-jong zal erg belangrijk blijken te zijn in
Hermans' romans) staat hem dat toe, omringt hem met weelde maar stelt hem tevens
aan een voortdurende dreiging bloot.
Laat ik proberen een basisplan te schetsen, opgebouwd uit bovenstaande gegevens.
Iemand streeft ernaar onafhankelijk te zijn, aan zijn eigen begrenzingen te ontkomen,
bindingen te doorbreken, een nieuwe identiteit op te bouwen; hij spant zich hier
enorm voor in en krijgt daarbij hulp van buiten, hulp die hij in zijn streven naar
onafhankelijkheid echter ook moet overwinnen, zodat gevoelens van vriendschap
en haat elkaar afwisselen; het lukt hem zichzelf soms te beleven in dat ideale-ik, zij
het alleen maar in een kleine ruimte (troon, kamer, winkel) of in een droom, zij het
onder voortdurende bedreiging; de definitieve bevestiging van dat ideale ik buiten
de droomwereld en buiten een beperkte ruimte blijkt onmogelijk. Het bewijs van
zijn grootheid kan hij niet leveren. Hoewel hij zich tegen de als vijandig ervaren,
immers grootheid-ontkennende wereld heftig verzet, gaat hij aan die wereld in
volstrekte duisternis ten onder, terugvallend in de begrenzingen, niet in staat afstand
te nemen. (Bij deze schets ben ik ervan uitgegaan dat de ‘fabel’ van de Kamer bij de
lezer bekend is.)
Van die ideale-ik-beleving in kleine ruimte en droomwereld vinden we een treffend
voorbeeld als Henri bij Marianne is in een kleine kamer: ‘Voor zijn geestesoog rees
hij op als een geweldige figuur, demon en heros, of minstens een sprookjesprins’
(III). Tevens verschijnt als hulp van buiten hier de vrouw, die we in die functie nog
vaker zullen ontmoeten, ook in de Kamer: dezelfde Marianne stimuleert hem tot de
uiterste inspanningen: ‘Wel voelde hij heel goed hoe moe hij was, maar niets leek
een zo grootse taak als het overwinnen van deze vermoeidheid. Alles wat er nog zou

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

663
kunnen gebeuren, zou hij moeten aangrijpen met deze hartstocht, of het leven een
enorme vrouw was, van wie zelfs de zweetlucht in werkelijk viriele mannen niets
anders dan een onoverwinnelijke extase ontketende. Niet één enkele maal, maar altijd
opnieuw, zonder te rusten. Nooit meer slapen’ (219-220).
Tegenwerking van die buitenwereld heb ik al gesignaleerd in de figuur van Suyling;
ik kan daaraan toevoegen de uitspraak van Labare tot Henri: ‘Helden hebben we niet
nodig’ (101), en natuurlijk de hele afloop van de geschiedenis. Hoezeer Henri de
wereld hierdoor ook gaat haten, hij is er evengoed op aangewezen om zichzelf te
redden.
De parabel waarmee het boek opent wordt nu duidelijker. Ook hier een figuur die
sterk gebonden is aan een kleine ruimte: een vlot. Ook deze man koestert een intens
verlangen: hij wil drinken, want hij lijdt hevige dorst (vgl. Osewoudt die dorst naar
zelfbevestiging; ook de dorst uit het begin van De God Denkbaar is in dit opzicht
typerend). Het water dat hem zou moeten redden bedreigt hem juist: het is zout en
hij kan erin verdrinken. Toch heeft hij deze dreigende ‘omgeving’ nodig om er een
brand mee te blussen. Henri maakt zelf de parabel enige bladzijden verder af: ‘Als
hij de brand geblust heeft, is hij evengoed doodgegaan, van dorst’ (8). In verband
met water als symbool van het vrouwelijke is nog een tweede interpretatie mogelijk,
al komt met de symboliek het oncontroleerbare binnen. Het water (vrouw) stelt de
man op het vlot in staat zich tijdelijk te handhaven tegen de dreiging. Definitieve
redding is onmogelijk: het helpende water (vrouw) wordt tevens zijn ondergang.
Hierboven hebben we gezien hoe Osewoudt zich bij Marianne tijdelijk bevestigd
voelde in zijn grootheid, door haar kreeg hij weer moed. Uiteindelijk gaat hij echter
ten onder aan de vrouw die hij zelf is, de vrouw die tijdelijk verdrongen is door
Marianne en door de man Dorbeck, maar die vernietigend terugkomt. ‘Met zijn ogen
dicht trok hij het verpleegstersondergoed aan dat naar lavendel rook, daarna het
verpleegstersoverhemd en de overgooier’ (273). Dorbeck heeft hem ontmand, hem
moeten ontmannen zoals uit zijn mededeling blijkt: ‘Arme Osewoudt! Weet je dat
nog niet eens? Je eigen vrouw heeft je aangebracht! Ria!’ (272). De vrouw, vriend
en vijand, we zullen haar nog vaker tegenkomen.
Om dit idee van willen-en-tegengewerkt-worden, van macht-zoeken-en-vernedering
krijgen, van willen-aanvallen-maar-aangevallen-worden, van vriendschap
zoeken-en-verraad krijgen uit te beelden, heeft Hermans de oorlogssituatie als decor
genomen. Daar kunnen namelijk handelingen duidelijk getoond worden die in het
buitenoorlogse leven op een veel meer
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verborgen manier evenzeer plaatsvinden. De oorlog legaliseert b.v. vernietiging van
de vijand; door de vernietiging van de vijand treedt bij de Hermanspersonages een
dubbele voldoening op: ze bewijzen zich in hun compleetheid van man-zijn (Huug
Kaleis spreekt van ‘een completerende psychische fallus’, 538), en tevens vernietigen
ze een deel van de hen bedreigende buitenwereld. Bovendien is de oorlog typerend
voor de uitzichtsloosheid, de complete chaos waarin de Hermans-mens leeft: ‘De
mensheid denkt in een orde die niet werkelijk bestaat en is blind voor de
oorspronkelijke chaos. Er is maar een werkelijk woord: chaos’ (cursivering van
Hermans in Preambule VI, Paranoia, 12).
Men zou kunnen stellen dat er meer schrijftalent nodig is bovenomschreven
problematiek te situeren in een buitenoorlogs geheel dan in de oorlog zelf! Dat talent
moge straks blijken bij de bespreking van NMS, wij stappen eerst het Huis binnen.
Een aantal verschillen met de Kamer springen in het oog. Zoveel als de titel daar te
kennen gaf, zo weinig doet hij dat hier, al zal de ervaren Hermanslezer ‘behouden’
onmiddellijk tussen aanhalingstekens zetten.
De ‘kamer’ is nu een ‘huis’ geworden, maar reeds Fens7. wees erop dat dit huis
eigenlijk een kamer, of beter een aquarium in het groot is. Men zou ook kunnen
formuleren dat het huis slechts getekend wordt in zijn kamers, en van die kamers in
het bijzonder: het geheimzinnige vertrek achter de gesloten deur, de slaap- en de
badkamer.
De Kamer heeft de hij-vorm, het Huis de ik-vorm. Toch bereikt de schrijver in
feite hetzelfde perspectief: in de Kamer kijkt de lezer bijna overal door de ogen van
Osewoudt, zodat we met Johan van der Woude van een ‘verhulde ik-vorm’ kunnen
spreken.8. Dat dit smalle perspectief zeer functioneel is in de algemene ruimtetekening,
behoeft geen betoog.
De hoofdfiguur van het Huis - ik zal hem voortaan XX noemen - is evenals Henri
betrokken geraakt in de oorlog. In de Kamer zagen we hoe Henri langzaam maar
zeker ‘rijp’ werd voor de oorlog, waarin hij zich eindelijk eens kon doen gelden in
groter verband dan zijn judoclubje. Het Huis start in medias res en ook tijdens het
verhaal krijgen we nauwelijks informatie over de voorgeschiedenis: eenmaal zegt
XX: ‘Hoe lang was ik al niet op de vlucht’ (30), en eenmaal komt in een droom de
moederfiguur naar voren.
Deze vaagheid is kenmerkend voor het hele verhaal, er wordt veel minder in
be-noemd dan in de Kamer. De hoofdfiguur is naamloos. Met betrekking tot zijn
Spaanse krijgsmakker zegt XX: ‘? ik herinner mij heel goed dat we elkaar niet gezegd
hebben hoe wij heetten’ (12). Bij het ontdekken van
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namen op zakdoeken en lakens vermeldt XX: ‘... waren namen geschreven die ik
niet probeerde uit te spreken’ (41). In het laatste geval kan er sprake zijn van angst
om via het benoemen van de werkelijke huiseigenaar deze man langs magische weg
ook op te roepen. Alle drie de voorbeelden intensiveren het streven van XX om zich
volledig uit de aardse werkelijkheid terug te trekken, de reële contouren te ontdromen,
de tijd achter zich te laten, het geheugen kwijt te raken. Ik kom hier straks nog op
terug.
Eigenlijke oorlogshandelingen treffen we in de Kamer nauwelijks aan; het Huis
zet in met fluitende granaten en een directe confrontatie met de Duitse tegenstanders.
Toch is hier het oorlogsgebeuren evenmin dominerend.
Het belangrijkste verschil echter, waarmee we tevens op het gebied der
overeenkomsten komen, is te vinden in het dorst-slaap-motief. Henri die dorst naar
zelfbevestiging, zou wel nooit meer willen slapen om dit te kunnen realiseren. In het
begin van het Huis zegt XX: ‘Alleen van dorst al kon ik bijna niet verder’ (5). Deze
dorst, aangewakkerd en beproefd door piloten die in de lucht Coca-Cola schrijven
en door partizanen met flesjes in de hand (15), wordt gelest door een natuurlijke
bron, die uitmondt in een ijzeren slangekop (16). Dit dorst-watermotief komt terug
als XX in het huis een bad laat vollopen. ‘Het bad rees tot kniehoogte op uit het
midden van de marmeren vloer. Twee bronzen hydra's hielden hun koppen over de
rand. Ik draaide de kranen open, allebei’ (22). Hercules doodde eenmaal de hem
bedreigende waterslang, de hydra. Zoals Hercules zich veilig stelde, zo stelt XX zich
veilig, maar met welk merkwaardig verschil: de bedreigende slang wordt tevens
reddende slang, die XX in staat stelt zijn oude identiteit van zich af te spoelen;
bedreiger en redder, vijand en vriend - we kwamen deze paren eerder tegen m.b.t.
water en vrouw. Laat ik het spoor nog even verder volgen.
‘Toen ik er enige minuten in had gelegen, kreeg ik de indruk dat er een verstenende
werking van uitging’ (23). Het helpende water verschaft hem een pantser, zoals eens
Siegfried door een bloedbad gepantserd werd. (Vergelijk: draak-bloed, slang-water.)
Hij is onaantastbaar voor de buitenwereld, hij is in staat zich kansvol te verdedigen
tegen elke dreiging, ook van de vrouw (slang, water). De enige vrouw (buiten de
moederverschijning) in het Huis bedreigt XX rechtstreeks in zijn nieuwe identiteit;
hij moet dan ook met haar afrekenen: ‘Ik drukte mij van haar af, in de hoek, zonder
haar aan te kijken. Zij deed niets terug. Ik haalde zelfs geen adem, ik wilde stollen
zodat zij zich nooit meer zou kunnen bevrijden’ (50).
De vrouw en het water stellen ook Osewoudt in staat zich een nieuwe identiteit
aan te meten: Marianne wast en verft zijn haar, zodat hij sprekend op Dorbeck lijkt.
Ook Osewoudt echter wapent zich tegen de dreigende
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kant van het vrouwelijke: ‘Wat zou ik moeten beginnen als ik niet gepantserd was’,
denkt hij onder het vrijen met Marianne (111). (Kaleis, 543)
Osewoudt trekt met dat pantser ten strijde, hij onderneemt felle actie. XX
daarentegen trekt zich binnen dat pantser terug in een even fel begeren van
actieloosheid. ‘Ik had behoefte aan geen enkele bezigheid. Meestal was ik op de
slaapkamer, in bed, ik werd niet eerder dan 's middags wakker en sliep soms al weer
in voor het donker was’ (40). Toch zijn de zo verschillende wensen van Osewoudt
en Henri tot één noemer terug te brengen: de ‘God zonder troon’. Henri wil zich
alsnog van zo'n zetel meester maken, een nieuwe troon te midden van de mensen.
XX verlangt geen niéuwe troon, hij verlangt terug naar de troon die hij eenmaal had
in zijn ‘narcistische Almacht’ (Kaleis). ‘Ik was als een man die iets wat hij
teruggevonden heeft, telkens opnieuw betast om weer te voelen dat het binnen zijn
bereik is’ (20). Het bad en het bed vormen de wegen tot die ontgrenzing.
Zo is gebleken dat al de genoemde verschillen, hoe opmerkelijk ze ook mogen
zijn, de essentiële verwantschap niet ongedaan kunnen maken. Laat ik de
overeenkomsten nog wat verder uitwerken.
Zowel Henri als XX zoeken een nieuwe identiteit: verzetsheld, huiseigenaar.
‘Zichzelf zien als een ander zou redding betekenen’ (Huis 25). Het isolement waarin
beiden geraakt zijn zou men de startmotor voor deze ‘queeste’ kunnen noemen. Hoe
Henri geïsoleerd is geraakt, vinden we uitvoerig beschreven door D. Betlem, waar
ik dan ook graag naar verwijs.9. ‘Bij de troep die uit Bulgaarse, Hongaarse en
Roemeense partizanen bestond, was niemand die ik kon verstaan’, zegt XX (8).
Verderop verklaart hij al lang op de vlucht te zijn (30). Om te ontkomen aan dit
bedreigende isolement zoekt XX een verlóssend isolement, ver van de wereld.
Door het zoeken naar een nieuwe identiteit moeten Henri en XX oude bindingen
verbreken. Henri heeft het meeste moeite met de moeder, en ook XX's afrekening
met de moeder lukt niet volledig: in een droom ziet hij haar en spreekt dan de
betekenisvolle woorden: ‘Je zou toch vandaag begraven worden?’ (28). Deze
vrouwenfiguur symboliseert eigenlijk het toekomstig mislukken van zijn plan: het
drakenbloed heeft een kwetsbare plek opengelaten. Een intensivering hiervan vinden
we ook op blz. 32 als zijn voormalige ‘werkgever’, de sergeant, in zijn droom
verschijnt en informeert naar zijn vroegere identiteit: ‘Waar is je uniform?’
Henri laat zijn haren wassen en verven, en wordt zo de begeerde ander. De identiteit
is echter verre van volmaakt: ‘Zij zegt dat zij houdt van mij, maar zij bedoelt Dorbeck,
want Dorbeck is het geslaagde exemplaar, ik ben het misbaksel’ (218). XX scheert
zich en neemt een uitgebreid bad, waar-
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over ik al schreef. Hij voelt zich zo veranderd ‘dat ik er niet toe kon komen mijn
vuile ondergoed en mijn uniform aan te trekken’ (26). In plaats daarvan kleedt hij
zich in een wit overhemd, een soort doopkleed. Onmiddellijk hierna kijkt hij naar
het plafond ‘dat de hemel voorstelde met engeltjes van goud’. Twijfel aan zijn nieuwe
identiteit blijkt uit de vele malen dat hij voor zichzelf bezwerend zegt: ‘Ik, de zoon
des huizes’ (33).
In hoeverre slagen de pogingen? Over de ontmanning van Osewoudt heb ik al
geschreven. Hij keert terug in zijn beginsituatie. Deze plotselinge beweging in
achterwaartse richting, het lijkt of de tijd terugrolt, kan hij niet meer opvangen en
hij gaat ten onder in de meest volstrekte duisternis. Hij die nooit meer wilde slapen
uit angst geen daden te kunnen stellen, eindigt in een toestand van nooit meer slapen
zonder ooit meer tot daden te kunnen komen. De tijd heeft hem overwonnen i.p.v.
hij de tijd. Treffend voor deze worsteling is de mededeling als hij bij Marianne is:
‘De tijd ging razend snel en dit, dit zou het geluk zijn, of het eeuwig leven: de tijd
tot stilstand brengen zonder hem deze razende snelheid te doen verliezen’ (214).
Voor de levende Osewoudt een onmogelijkheid.
Ook XX tracht de tijd te doen verdwijnen, achter de helling waarop het huis ligt.
De herinnering moet verdampen: ‘Zich iemand indenken die geen geheugen heeft,
die aan niets kan denken dan aan wat hij ziet, hoort en voelt... voor hem bestaat geen
oorlog’ (7). De twee honden bij het huis merken hem niet op: ‘Het gaf mij het gevoel
of ik dood was, of ik hen wel kon zien, maar zij mij niet’ (16). ‘Er waren nooit andere
mensen geweest, nooit zolang ik leefde, nergens ter wereld’ (17). ‘Ik wist niet meer
hoe tennis werd gespeeld’ (17). Alles wat met herinnering aan het aardse te maken
heeft, moet verdwijnen, om ruimte te maken voor de herinnering aan de prenatale
Almacht en de beleving daarvan, waardoor alle moeilijkheden overwonnen, alle
raadsels opgelost worden die het leven ooit geboden heeft: ‘Zich verbeelden nooit
ergens anders geweest te zijn dan hier, of zich indenken dit huis, deze heuvel veroverd
te hebben als de oplossing van een raadsel’ (19). ‘Ik was veilig, ik loste raadsels op
met gemak’ (25). ‘Ik voelde mij aanwezig op alle plaatsen tegelijk’ (27).
Het lijkt te lukken, maar al gauw komen de eerste aanvallen: moeder, kolonel,
sergeant, gesloten kamer; vervolgens de inkwartiering en de merkwaardige
vriendschap met de kat. Dit dier dat een voortdurende dreiging voor de vissen in de
gesloten kamer betekent, suggereert wellicht de grote dreiging voor het huis zelf.
Ook hier weer een variant van een inmiddels bekend thema: de combinatie
vriend-vijand. Tot deze kat richt XX de woorden die ik als citaat boven dit artikel
heb gezet. Zijn binding aan de werkelijkheid blijkt uit: ‘Op een dag is de oorlog
afgelopen’, d.i. de
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historische, aan tijd gebonden oorlog. Zijn zucht tot ontgrenzing blijkt uit: ‘En aan
de oorlog komt nooit een eind.’ Oorlog als afweermechanisme om zijn
Almachtsbeleving in stand te kunnen houden.
De definitieve ommekeer komt als hij het raadsel van de gesloten kamer wil
oplossen (er zijn dus nog wel raadsels voor hem!). Een kamer met een soort
Blauwbaarddreiging: de binnendringer zal ten onder gaan. Tijdens zijn verkenning
verschijnen de huiseigenaar en zijn vrouw, die daarmee rechtstreeks zijn nieuwe
identiteit aanvallen. Hij liquideert ze, het is voor hem tenslotte oorlog! Uiteindelijk
redt hij het echter niet en moet dan vaststellen: ‘Daar stond ik, precies zoals ik
begonnen was, een smerige soldaat op de tapijten tussen de marmerwanden van een
vreemd huis. De tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug’ (63). Arme
Sisyphus! Zijn paradijs stort in elkaar: ‘De engeltjes van het plafond braken los uit
hun hemel en vlogen voor het eerst sinds zij bestonden’ (71). ‘Ik zag armzalig dood
riet in bossen naar beneden hangen uit de gebroken plafonds die de hemel hadden
voorgesteld’ (79).
Henri kon de ontgoocheling niet opvangen en stierf, karakteriserend voor hem, in
een laatste actie: ‘Toen de tweede salvo weerklonk, viel Osewoudt voorover, hij kon
nog net zijn handen in het prikkeldraad slaan dat langs het kanaal gespannen was’
(407). XX daarentegen neemt gelaten het isolement tussen de partizanen weer in.
Wat hij gedaan heeft ziet hij nu als een ‘komedie’ (79). Toch kan hij het niet laten
om alweer aan een volgende komedie te denken: ‘Ik voelde dat ik heel populair zou
worden’ (79). Zal hij zijn volgende poging in de actie zoeken? Best mogelijk, per
slot van rekening is Het behouden huis eerder geschreven dan De donkere kamer
van Damocles!
Alvorens nu NMS in de vergelijking te betrekken, moet ik eerst het basisplan van
blz. 3 controleren. Dat plan blijken we inderdaad ook in het Huis terug te vinden, al
moet ik er twee opmerkingen bij maken.
Allereerst wat betreft ‘de hulp van buiten’. XX heeft geen mensen ontmoet als
Dorbeck, die Osewoudt tot man maakte, of als Arne, die Alfred in NMS vaderlijk
begeleidt. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat het er bij XX niet om ging zich
te doen gelden in de wereld, maar om zich juist van die wereld te distantiëren.
Bovendien kan meespelen dat dit onthechtingsproces bij de aanvang van het boek
al een eind op gang is gekomen: een vaderbinding - medebepalend voor het optreden
van Dorbeck en Arne - lijkt volkomen afwezig. De enige figuur die hem helpt is de
kolonel, maar aan die hulp bestaat weinig behoefte. Op het eind van het boek roept
de Spanjaard die XX te drinken geeft vage herinneringen op aan Arne uit NMS, te
vaag om belangrijk te zijn. Het lijkt me dan ook juist dit gedeelte
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uit het basisplan te herformuleren tot: ... en krijgt daarbij doorgaans hulp van buiten...
Vervolgens moet ik in de slotzin van het plan een wijziging aanbrengen i.v.m. de
afloop van het Huis:..., gaat hij aan die wereld in zijn ideaal ten onder, terugvallend
enz.
‘Zon, sta stil boven Gibon,
Maan boven Ajjalons dal.
En de zon stond stil,
De maan bleef staan,
Tot het volk zich op zijn vijanden had gewroken.’
(Josuë, 10, 12-13)

De titel Nooit meer slapen wijkt sterk af van de twee die ik hiervoor besproken heb;
daar domineerde het ruimtelijke element, hier het temporele; daar viel de nadruk op
de begrenzing, hier op de ontgrenzing; daar was een zelfstandig naamwoord de kern
van de titel, hier een werkwoord. We hebben echter gezien dat ook in de Kamer en
het Huis het temporele erg belangrijk was en tevens het slaapmotief; bovendien is
zowel bij Osewoudt als bij XX het streven naar ontgrenzing zeer manifest. Ten slotte
kan ik er nog op wijzen dat het temporele en het lokale moeilijk van elkaar te scheiden
zijn: nooit meer = nergens meer.
In tegenstelling tot de Kamer en het Huis speelt het verhaal niet in een
oorlogssituatie. Er is veel informatie over het verleden van de hoofdpersoon Alfred,
zoals in de Kamer, alleen is deze informatie in NMS opgenomen in de ‘nu-beleving’
en gaat het niet zoals in de Kamer apart vooraf. Met de Kamer en het Huis deelt NMS
het smalle perspectief: het is een ik-roman.
De voornaamste verschillen en overeenkomsten meen ik ook nu weer op het spoor
te komen via het dorst-slaapmotief. De formulering ‘nooit meer slapen’ zijn we al
letterlijk tegengekomen in de Kamer (220), waar zij gecombineerd werd met ‘zonder
rusten’. Dit actieve aspect, waardoor de Kamer zo verschilde van het Huis, werkt
ook in NMS erg krachtig. Alfred, die zich grote inspanningen getroost, lijdt daarbij
hevige dorst: ‘Ik kan mijn mond al niet meer sluiten van dorst, nu al niet meer’ (101).
De zon die hem tijd in overvloed geeft om zich te bevestigen, niet eens ondergaat,
wakkert anderzijds de dorst en het slaapverlangen aan. Zo is Alfred al enigszins in
zijn dualisme getekend.
In het vliegtuig naar Tromsø, vlak voor het begin van de expeditie, zegt een zeeman
(watermotief! helpend, dorstverlichtend) tot Alfred: ‘Als ik maar half zoveel geleerd
had als jij, dan zat ik hier niet om ergens naartoe gestuurd te worden. Dan had ik er
allang voor gezorgd dat ik gaan en staan
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kon waar ik zelf wou. Daar kan ik soms nachten over wakker liggen, weet je wel’
(53). Alfred wordt geprikkeld, gestimuleerd: dat is juist wat hij wil, niet meer gestuurd
worden, maar gaan en staan waar hij zelf wil. Ook hij kan daar nachten over wakker
liggen! Door te slapen kan hij kansen missen: als hij op een ochtend wakker wordt,
na eindelijk eens geslapen te hebben, zijn Qvigstad en Mikkelsen verdwenen! (172).
Deze uitputtingsslag in de nimmer aflatende zon houdt hij niet vol: ‘Ik word bevangen
door de onzinnige wens dat het helemaal donker zal worden. Voor wie niet in het
donker slaapt, lijkt elk uur slaap maar half te tellen’ (82). (Ik roep de uitspraak van
XX in herinnering: ‘...en sliep soms al weer in voor het donker was’, 110). De totale
duisternis komt voor Alfred samen met zijn mislukking. Als hij terug is bij de ‘zijnen’,
lezen we: ‘Buiten is het donker, echt donker. Voor het eerst sinds weken kan ik er
weer op rekenen dat de dag wordt afgelost door de nacht, de werkelijk zwarte nacht,
waarin je slapen kunt, als je niet wordt voortgejaagd door het besef te moeten inhalen
wat je overdag verzuimd hebt, te moeten goedmaken wat je hebt verknoeid’ (248).
Tekenend voor deze gedrevenheid is het leidmotief van de muggen: door de steken
gunnen ze Alfred geen rust. Qvigstad en Mikkelsen zijn voor deze muggen
onbereikbaar. ‘Voor ze zijn gaan slapen, hebben ze alle muggen gedood met hun
spuitbus’ (120). Van de sterke Lap wordt gezegd: ‘Muggen lopen vertrouwelijk op
zijn slecht geschoren wangen, op zijn oogleden, op zijn lippen’ (93). Dit zijn dan
ook geen gedrevenen; zij hebben dan ook tijd voor een rustige slaap. Opvallend is
dat er wel vliegen over het gezicht van de dode Arne lopen, ‘maar geen enkele mug’
(217). De vliegen, bijna altijd in gezelschap van de muggen, gedragen zich anders:
‘Zij doen geen pijn, maar laten dikke bloeddruppels achter’ (170). Op een andere
plaats wordt gezegd dat vliegen wonden schoon houden (144), m.a.w. dat ze genezend
werken. Zou het niet kunnen zijn dat muggen de actieve krachten representeren, die
Alfred beletten te slapen (de stimuli van familie en zelfbevestiging), en de vliegen
de krachten die de mens doen insluimeren doordat hun bloed, hun kracht eruit gezogen
wordt (de slaap die voert tot een toestand waarin alles mogelijk is, een toestand die
wij hebben leren kennen bij XX in het Huis)? De uiterst bereikbare toestand is de
dood, ‘de complete nacht’ (22). Slapen wordt dan nooit meer slapen of vér-slapen,
niet meer te meten in onze tijdsbegrippen; brengt dit besef Alfred bij de dode Arne
niet tot de metafoor: de vliegen zijn ‘blauw als de wijzers van een pendule’? Muggen
en vliegen, een tweede tekening van Alfreds dualisme.
‘Der Weg zurück’ is voor hem tevens het einde van de droom. Hij komt
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in het gehucht Ramnastua in een huis terecht waar hij opmerkt: ‘het plafond hangt
vol met van die stroken gelijmd papier, waar vliegen op gaan zitten om nooit meer
los te kunnen komen’ (222). In hetzelfde huis ziet hij drie (!) grote kalenders aan de
muur hangen: teken van de meetbare tijd (223). Vliegen zijn niet meer nodig, evenmin
als muggen. Op weg naar Nummedal constateert hij: ‘Blauwe hemel, liefderijke zon.
Hier ben ik niet door geluiden omgeven, maar door geuren en er zijn helemaal geen
muggen noch bloeddorstige vliegen’ (234). Ook de pijnlijke prikkel van de zon is
verdwenen.
Zo kan ‘nooit meer slapen’ in verband gebracht worden met droom en daad, en
daardoor tevens met het Huis en de Kamer. Doordat in NMS en de Kamer de actie,
de gerichtheid naar buiten primair is, is de be-noeming in deze twee boeken veel
duidelijker dan in het Huis. Henri en Alfred willen niets aan hun aandacht laten
ontsnappen. (Een vergelijking met Frits Egters uit De Avonden van Van 't Reve zou
hier erg interessant zijn.) Zijn zo Alfred en Henri nader tot elkaar gekomen, in een
ander opzicht zijn Alfred en XX juist met elkaar verbonden, nl. in het pogen tot en
het slagen in het nemen van afstand.
In de Kamer blijft de toestand voor Osewoudt uitzichtloos; hij wordt voortdurend
gemanipuleerd en van de ene donkere ruimte naar de andere gestuurd. De ene keer
dat hij in een vliegtuig komt te zitten, kan hij niets zien: ‘Het interieur was uit ruwe
planken in elkaar getimmerd’ (312). Bij terugkeer in Nederland werpen twee
marechaussees meteen een zwarte zak over zijn hoofd (327).
XX trekt zich echter uit eigen initiatief in het Huis terug om van alles afstand te
kunnen nemen. Via een heuvel, een glooiend veld, een bordes en de
benedenverdieping, bereikt hij langs een open trap de bovenverdieping. Op het einde
van het boek gaat hij nagenoeg dezelfde weg terug, waardoor er een cyclische
structuur ontstaat. Afstandselementen zijn duidelijk: weg van alle mensen tot hij
alleen overblijft, opzoeken van de hoogte, zucht naar ontgrenzing in bad en bed.
De bouw van NMS lijkt hier frappant op: Alfred verlaat de bewoonde wereld, bijna
elk hoofdstuk bevat het beklimmen van een hoogte, hij bereikt het uiterste hoge
Noorden en blijft ten slotte helemaal alleen over. Waar hij is heeft zelfs de dag zijn
begrenzing verloren. De vele malen dat over helikopters, vliegtuigen en vooral
luchtfoto's gesproken wordt, versterkten dit afstandsthema. ‘Zo wordt afstand voor
mij een kostbaar goed, mondjesmaat ter beschikking gesteld door elke stap’ (99).
Op het einde van het boek keert Alfred op zijn schreden terug, waardoor ook hier
het cyclisch effect ontstaat.10.
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XX neemt de grootst mogelijke distantie; hij blijft echter in zichzelf opgesloten, wat
dan gesymboliseerd kan zijn door de begrenzingen van het huis, of liever: de baden slaapkamer. Alfred neemt ook afstand van zichzelf. ‘Ik neem waar dat ik de brief
openvouw...’ (7). Hij wordt daartoe in staat gesteld door een scherp verstandelijke
controle, die ervoor waakt dat hij niet insluimert of zich in dromen ‘verliest’. Die
controle is niet altijd even waterdicht en dan ziet Alfred voor zijn geestesoog beelden
die verwantschap vertonen met die uit het Huis. ‘Kennelijk ben ik ergens waar
niemand anders komen mag’ (197). In diezelfde droom speelt het watermotief een
belangrijke rol! Een andere keer kan hij in zijn droomwereld afreageren wat zijn
verstand hem verbiedt in praktijk te brengen: ‘Mikkelsen doodtrappen, hem niet eens
met mijn handen aanraken, niet eens met mijn linkervoet. Alleen met de rechtervoet
tegen zijn gezicht schoppen’ (160). De beestachtige moorden van Osewoudt en de
wakkergeworden XX ontbreken hier dan ook. (Zou de sterk verstandelijke,
wetenschappelijke Alfred het beest in zich ook in een oorlogssituatie in toom hebben
kunnen houden?) Het nare voor Alfred is dat hij goed uitgeslapen moet zijn om die
verstandelijke controle te kunnen uitoefenen, maar hij mag juist niet gaan slapen,...
enz.
Opgestuwd tot het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt, de berg Vuorje (voorbereid
op 119, 124, 137, 138 en 157), vindt Alfred de muren van zijn bestaansmogelijkheden
als mens; al is de ruimte groter dan een kamer of een huis, begrenzingen zijn er. Daar
helpt geen moedertje-lief, vadertjelief, of wetenschap-lief iets aan. De ordeningen
binnen die grenslijnen zullen voor een mens nooit te overzien zijn. ‘De wetenschap,
of een strikt logische filosofie kan het wezen van de wereld nooit benaderen, want
daarvoor zouden we buiten het heelal moeten treden’, zo citeert J. Fontijn Fons
Elders.11. Alfred kan hooguit wachten op een teken uit de hemel dat hem bij toeval
zal bereiken. Zoeken naar die tekens (meteorietinslagen) is zinloos. De mens moet
erin berusten dat leven middenin de chaos de enige mogelijkheid is.
Helemaal mislukt kunnen we Alfreds missie dan ook niet noemen. Het zicht op
de muren heeft louterend gewerkt. Hij is niet wanhopig ‘om zijn persoonlijk lot’,
maar vereenzelvigt zich ‘met het mensdom en met al het levende, waarvan hij met
stoïcijnse moed de nietigheid doorpeilt’ (Lieve Scheer).12. ‘Ik heb alleen groot
medelijden met de andere mensen die zo ver bij mij vandaan zijn’ (204). Deze
loutering wordt afgesloten met een bad in het meer Lievnasjaurre, waarin we het
water-slaapmotief krachtig zien terugkomen: ‘...overal door liefderijk water omhuld
te zijn, nergens pijn of weerstand meer ontmoeten, is nog heerlijker dan slapen’
(207). Dat
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Alfred tijdens deze ervaringen in kosmische ‘grensgebieden’ leeft, blijkt ook uit: ‘In
kabbelend koper zwem ik de zon tegemoet onder een hemel waardoorheen vogels
hun vleugels reppen alsof zij mijn verwanten zijn’ (207). (Kaleis wees erop dat een
van de kenmerken van narcistische Almacht het vliegen is; blz. 527.)
Het nemen van afstand kunnen we bij Osewoudt, XX en Alfred in verband brengen
met een opdracht. Osewoudt tracht blindelings Dorbecks opdracht uit te voeren en
is radeloos als hij te weinig informatie krijgt; hij ‘stikt’ erin. XX en Alfred distantiëren
zich enigermate van de opdracht. De eerste vertelt: ‘Ik had een opdracht gekregen,
ik was ergens naar toe gestuurd. Ik wist niet waarheen, maar ik kon toch ook niet
zomaar terugkomen bij de sergeant. Ik zou de opdracht wel op mijn eigen manier
uitleggen’ (18). Ook Alfred heeft een opdracht, een dubbele: de eerste van Sibbelee,
de tweede van zijn milieu: hij moet de mislukking van zijn vader revancheren. Zijn
moeder geeft hem een horloge, zijn zuster een kompas. Doel, tijd en richting zijn
voor hem bepaald. Zijn relativerend vermogen stelt Alfred in staat afstand te nemen,
niet alleen van zichzelf, maar ook van zijn opdrachtgevers. Zijn eigen doel wordt
het verkennen van de uiterste limieten. Hella Haasse merkt op dat Alfred zich wellicht
wilde vergissen toen hij zijn kompas verkeerd aflas13. en Arne verliet; evenzeer ‘wilde’
m.i. Alfred het kompas verliezen en het horloge doen stilstaan, om zo onafhankelijk
te worden van het ‘thuisfront’ en te roeien met eigen riemen. ‘Zou ik in dit land mijn
weg kunnen vinden zelfs zonder kompas? Om de overwinning te vieren, ga ik zitten
en haal een sigaret te voorschijn’ (212). Zo slaagt Alfred in de zelfopdracht tot het
verkennen van de limieten, hij mislukt in het volbrengen van de andere twee
opdrachten.
J. Fontijn heeft terecht verband gezien tussen Alfreds reis en de initiatietochten
(zijn artikel, blz. 479). (Daarom vind ik het verband dat hij legt tussen NMS en Naar
het middelpunt der aarde even wezenlijk als toevallig.) In dit verband wil ik een
studie vermelden van William Calin, The epic quest.14. Hij analyseert daarin de
initiatietochten van enkele ridders uit vier chansons de geste, waarbij hij veel aandacht
wijdt aan de tegenstelling jong-oud; de puer senex die in zich de sapientia en de
fortitudo verenigt, zet zich bewust tegen de ouderen af. ‘The child is the true hero,
chosen of God.’ Al is Alfred in veel opzichten juist een anti-held, hij poogt in ieder
geval zich te ontdoen van bindingen die hij heeft met ouderen. Een spoor hiervan
vinden we terug als Alfred zich in een droom in een concertzaal bevindt. ‘Ik merk
nu op dat het publiek alleen uit oudere mensen bestaat’ (197). Verbood zijn moeder
hem het musiceren niet?
Duidelijker komt deze oud-jongoppositie naar voren in Alfreds relatie met
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Arne. Deze Arne wordt (evenals Nummedal) getekend als een oud man. ‘Het lijkt
of hij al veel langer geleefd heeft dan de periode waar zijn lichaam voor berekend
was’ (170). Toch is Arne niet ouder dan Alfred! De oorzaak moet hierin liggen dat
Alfred hem ervaart als een ‘vaderlijk’ figuur, die hij enerzijds nodig heeft, maar waar
hij anderzijds afstand van moet kunnen nemen. Hoe verloopt dit distantiëringsproces?
Nadat gesteld is ‘Arne is ongeveer een hoofd groter dan ik’ (68) (vgl. ‘Henri
Osewoudt was een half hoofd kleiner dan de andere jongens uit zijn klas’ - Kamer,
5), volgt direct de mededeling: ‘Alles aan hem is oud.’ Op dezelfde blz. wordt in een
gedachtenstroom opgemerkt: ‘Of hij had kunnen vallen. Van een schijnbaar
ongevaarlijke helling kunnen storten, naar beneden rollen.’ Hiermee is de verdere
ontwikkeling voorafgebeeld en wordt Arne in de schaduw van Alfreds vader geplaatst.
Arne gedraagt zich dan ook als een vaderlijk figuur. (Let op het akkoord in de namen
Arne-Ørnulf-Alfred.) Hij draagt Alfreds koffer (68), fototoestel en kaartentas (106),
tentdoek en statief (174). Hij geeft hem te drinken, waarmee het dorstmotief ook
weer acte de présence geeft (100, 101, 106, 123), en te eten (110, 123, 145); hij
voorziet hem van schone sokken (115, 148) en gaat hem voor in de moeilijke
gedeelten (181). De eerste verwijderingspoging signaleer ik op blz. 155: ‘Zo vlug ik
kan strompel ik naar het statief en grijp het voor Arne erbij is. Uiterst op mijn gemak
neem ik daarna een plastic bekertje uit mijn broekzak, vul het en drink het leeg.’
Mag ik in dat statief een fallisch symbool zien? Tweemaal is Alfred ontmand (eerst
droeg de sterke Lap het statief, daarna Arne), nu laat hij zich gelden. Hij voorziet
voortaan in eigen behoeften, hij lest zijn eigen dorst. Dit zou overeenstemmen met
de opmerking van Hella Haasse dat Arne het viriele element vertegenwoordigt
(genoemd artikel, 189).
‘Ik heb niemand nodig, Arne's hulp ook niet’, staat op blz. 164. Even verder: ‘Zelfs
Arne, die toch mijn vriend is, die ik het beste ken van alle drie, zelfs hij zou dit wel
eens kunnen denken. Want ik kan mij toch moeilijk voorstellen dat Arne al die tijd
niet geweten heeft dat Mikkelsen in het bezit van de luchtfoto's was’ (168). Gevolgd
door: ‘Hoe jaloers ben ik op hem’ (184). We zien hoe gevoelens van vriendschap,
wantrouwen en rivaliteit door elkaar lopen. Op blz. 186 volgt dan de scheiding. Al
heel snel moet Alfred echter toegeven dat Arne toch gelijk had (187), m.a.w. hij is
nog steeds niet helemaal zelfstandig. ‘Ik zal duizend excuses maken voor het
oponthoud dat ik door mijn eigenwijsheid heb veroorzaakt. Dat begrijp je toch wel
Arne?’ (193). Even verder echter: ‘Niemand zal kunnen beweren dat ik (...) Arne
met voorbedachten rade van mij afgeschud heb, maar ondertussen komt me dat toch
heel goed uit!’ (194). Na de Vuorje-
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loutering vindt Alfred de dode Arne. Typerend is dan de uitspraak: ‘Dat hem
overkomen is, wat ik aldoor gevreesd heb dat mij overkomen zou. Bijna voel ik mij
tekort gedaan’ (221).
Arne hoort bij de ‘muggenpartij’. Hij wil Alfred stimuleren; net zoals de muggen
Alfred uit zijn slaap houden en daardoor irriteren, net zo doet Arne met zijn snurken
(120, 144, 146). Net zo als Alfred zich van de muggen wil ontdoen, net zo wil hij
Arne kwijtraken.
Het lukte XX niet zich blijvend te isoleren; Alfred is niet in staat eenzaam in het
hoge Noorden te blijven. Al zegt hij: ‘Ik zal liever omkomen als slachtoffer van de
elementen dan van de mensen’ (204) en vooral: ‘Eigenlijk heb ik niet verlangd naar
de begroeide en bewoonde wereld terug te keren, eigenlijk voel ik mij meer thuis bij
het ijs, de overvloed aan lagere planten, bij vogels en vissen.’ De natuur heeft hem
een gevoel van ontgrenzing kunnen geven, zoals een natuurlijke waterbron de dorst
van XX tijdelijk leste (Kaleis wijst op de voorkeur van Hermans voor de anorganische,
harde, onvrouwelijke natuur boven de weke, organische - 542.)
En de vrouw? Hella Haasse schrijft: ‘Wat een man van zichzelf verwerkelijkt,
schijnt ten nauwste samen te hangen met de rol die de vrouwen in z'n leven vervullen’
(181). Zij schetst die rol m.i. zo uitstekend dat ik de lezer daarnaar verwijzen moge
en zelf volsta met enkele opmerkingen.
Over de bindingen met moeder en zuster heb ik al gesproken. De moederfiguur
straalt door in Wilma die Alfred tweemaal ontmoet (59, 238). Ze brengt hem dicht
bij de zelfbevestiging tot man; de eerste keer maakt hij zichzelf, uit angst, los van
haar, de tweede keer komt haar man, Jack, alias Fred Flintstone (alias de vader?)
ertussen. Heel even slechts kan Wilma hem helpen: ‘Ik weet precies wat je wou
zeggen. Omdat een treksluiting op de broek van een vrouw een nutteloos ornament
is, want hij kan niet bestemd zijn voor het gebruik dat mannen ervan maken.’ - ‘Ik
lach en stel bij mijzelf vast dat ze me werkelijk amuseert en, zonder het te weten,
troost’ (243). Inderdaad, hij als man, weet waar dat ding voor dient!
Dat zijn zusje, en met haar de metafysiek, een grotere rol speelt in zijn
‘ontbrandingsproces’ dan hij doorgaans wil toegeven, moge blijken uit: ‘Mijn ambitie,
iedere ambitie, wordt om te stikken van de lach, zo gauw je het gevoel hebt dat het
er alleen maar om gaat je gelijk te bewijzen voor een dom meisje dat in God gelooft’
(179). Deze passus roept herinneringen op aan de zus-broerbindingen in ‘Ik heb altijd
gelijk’.
Alfred keert terug vanwaar hij gekomen is, met lege handen, geen puer senex,
maar in zijn berusting toch anders dan bij zijn vertrek. ‘Zonder zichtbare beweging,
of het voortgeblazen wordt als een kinderscheepje,
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vaart het rechtuit naar zijn moeder en zijn broertjes terug’ (210), wordt voorafbeeldend
van het eendje gezegd. Terug naar ‘de komedie strikt aan tijd, plaats en gemeenschap
gebonden’ (221). In het Ramnastua-huis hangen drie grote kalenders (tijd), er zijn
allerlei kamertjes (plaats) en ‘er komen nu een heleboel naakte bruine kinderen
binnen’ (gemeenschap, 223).
XX beschouwde zijn ‘avontuur’ in het huis als een komedie; Alfred wat hem te
wachten staat. Alles is komedie. Toch koestert ook Alfred, net als XX, nieuwe illusies:
‘Ik begrijp dat ik een outsider was en dat ik dat moest blijven. Daarom wilde ik in
Oslo gaan studeren. Ik wil een nieuw leven gaan beginnen’ (236), zegt hij tegen
Nummedal. Als een wijze vader antwoordt deze waarschuwend: ‘Elk nieuw leven
dat een mens begint is een voortzetting van het oude leven!’ (237).
Voor de laatste keer moet ik het basisplan verifiëren. Het behoeft m.i. op slechts
twee plaatsen enig commentaar. Allereerst m.b.t. de beleving van het ideale-ik. M.i.
gebeurt dat in NMS niet alleen in een droomvisioen (213, 216), maar ook op de berg
Vuorje. Daar overziet hij alle mogelijkheden, al zijn het er maar weinig; daar kan
hij medelijdend op de andere mensen neerkijken. (Hij wil dan ook niet terug!)
Ook de ‘bevestiging buiten een beperkte ruimte’ verdient even de aandacht. Ik
herinner eraan wat Alfred zegt op de Vuorje: ‘Ik kan alleen het vlakke stukje waar
ik op sta, zien’ (203). Bovendien ervaart hij de hele wereld als een beperkte ruimte,
waarbuiten de mens zich niet vermag te begeven, zelfs niet als hij een titanische
poging onderneemt ‘zich uit zijn kosmische isolement te verlossen door te begrijpen’
(11). Hij ziet als rijen synoniemen: licht-donker; positief-negatief; oorlog-vrede;
waarheid-bedrog; vriendvijand. Hem ontbreekt het onvindbare kompas, nu en altijd.
Bij terugkomst van vakantie, waarin ik dit artikel had uitgeschreven, vond ik het
Raster-nummer over W.F. Hermans. Niet alleen de bijdrage van Hella S. Haasse was
voor mij belangrijk (ik heb er dan ook nog dankbaar gebruik van kunnen maken),
maar ook het essay van J.H.A. Fontijn, Zuster en super-ego, blz. 280-296. Hij schrijft:
‘Binnen dit dynamische oeuvre zijn er constanten, kernen, die tesamen de persoonlijke
mythologie vormen van de auteur: de particuliere wijze waarop hij de wereld beziet
en op fiktieve wijze vormgeeft’ (281). Zijn doelstelling, het opsporen van die
constanten, is nagenoeg dezelfde als de mijne; ze richt zich echter op het jeugdwerk
van Hermans, vooral op een schoolopstel en het verhaal Atonale. Een korte
beschouwing over zijn artikel zal aantonen dat de constanten die ik be-
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schreven heb voor een gedeelte ook reeds in Hermans' jeugdwerk zijn terug te vinden.
Fontijn constateert ‘dat de familieomstandigheden van de held of beter anti-held
dikwijls zeer expliciet worden vermeld’ (281). Toch is dit geen naturalistische trek;
‘zijn personages ontwikkelen krachten, die hen doet uitgroeien tot soms mythische
figuren. (...) De handelingen van de personages houden op “einmalig” te zijn en
worden exemplarisch’ (281).
Reeds in het jeugdopstel van Hermans komen reeksen tegenstellingen naar voren,
‘die samengevat kunnen worden in de tegenstelling: Passief-Aktief’. (283). Dat
Hermans' hoofdfiguren onder dit dualisme gebukt gaan, hebben we ook in de
onderzochte romans duidelijk vastgesteld. Bij het actieve hoort het ‘super-ego’, bij
het passieve ‘de wereld van de zuster’ (290). Ook hier dus de vrouw die enerzijds
helpt (zuster-verpleegster), anderzijds de ‘held’ uit de wereld van de actie, van de
bevestiging haalt, hem terugvoert naar het huis der ouders, naar een staat van
onderworpenheid. Fontijn wijst op het pension Zuster Jensen in Hermans'
schoolopstel, zuster Ferro in Dokter Klondyke, Adelphe in Atonale, de pleegzuster
Gertie die de gestorven zuster Debora in Ik heb altijd gelijk vervangt. Ik kan dit
aanvullen met de ‘verpleegster’ Henri Osewoudt op het eind van de Kamer, Eva in
NMS. (In het ‘passieve’ Huis komt de vrouw alleen maar voor als ‘actieve’
bedreiging!). Het wordt nu ook duidelijker waarom Alfred op de héénweg zelf het
contact met Wilma verbrak en na de deceptie in de actieve wereld, tot zijn spijt door
Jack van haar gescheiden wordt!
Ik wil erop wijzen dat de vrouw juist in haar functie van ‘passieve verleidster’ ook
aan kan zetten tot actie: zo jaagt Ria in de Kamer Osewoudt (‘Je bent nog een kleine
jongen’) in de richting van Clelia Bieland, waarmee Henri via actie toch ook weer
nieuwe veiligheid hoopt te verkrijgen (‘Hij zon op middelen haar (Ria) kwijt te raken,
maar kwijtraken was het voornaamste niet, voornamer was het haar te vervangen.’
(11). Zo dwingt Eva ook Alfred tot actie, doordat deze zich juist van haar af wil
zetten, zijn gelijk bewijzen: ‘Mijn ambitie, iedere ambitie, wordt om te stikken van
de lach, zo gauw je het gevoel hebt dat het er alleen maar om gaat je gelijk te bewijzen
voor een dom meisje dat in God gelooft’ (179).
De reeks werkwoorden die Fontijn als aanduiding van de zusterwereld uit Moedwil
en misverstand haalt, waaronder ‘slapen’ en ‘in donker leven’, kan ik onderschrijven.
Alleen ‘medelijden hebben’ kan ook getuigen van een machtige positie, en ‘oud zijn’
kan samengaan met viriliteit, zoals in de figuur Arne. Het blijft zaak om deze
werkwoorden steeds contextueel te interpreteren, geïsoleerd zijn het niet altijd
constanten. Evenzeer contextueel moet de serie werkwoorden geïnterpreteerd worden
die Fontijn karakteri-
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serend voor de wereld van het super-ego vindt. Daar staat b.v. ‘dromen’ bij, een
werkwoord dat even gemakkelijk bij de ‘passieve wereld’ ingedeeld kan worden.
‘Het licht zoeken’ en ‘dood ontkennen’, eveneens attributen van het super-ego, zijn
ons uit de donkere Kamer en NMS zeer vertrouwd geworden. Bij het ontkennen van
de dood hoort ook de uitschakeling van de tijd, of juister: van het verloop van de
tijd, zoals Fontijn dat constateert voor Varenhijts almachtsideaal. Vaak zijn we dit
in onze analyse tegengekomen: uit NMS nog enkele kenmerkende citaten: ‘Alles is
te doen voor wie niet op tijd let’ (99); ‘Hoe meer ik in tijdnood kom, hoe minder de
tijd een rol speelt’, ‘Het is ondenkbaar dat de tijd ooit begonnen is’ (130).
Verder spreekt Fontijn nog over ‘het cyclische karakter’ (287), de voorafbeelding
in een micro-verhaal van de uiteindelijke mislukking (289), de psychomachia waarin
een innerlijke strijd uiterlijk geprojecteerd, dus geallegoriseerd wordt (291). (Uit het
fragment van Een Engelbewaarder, een nieuw werk van Hermans, eveneens in Raster,
blijkt een ver doorgevoerde allegorie: de engelbewaarder en de duivel worden als
sprekende ‘personen’ gepresenteerd! Hiermee is tevens de auctoriële verteller
gecanoniseerd.)
Zo is de lijn van met elkaar in verband gebrachte werken weer verlengd. Er blijft
echter nog veel te doen: de gesignaleerde verbanden behoeven uitdieping en
aanvulling. Om aan te tonen welk interessant materiaal nog voorhanden is, citeer ik
als besluit een passage uit De God Denkbaar Denkbaar de God, waarin het ‘wemelt’
van motieven die in het voorgaande essay aan de orde zijn gekomen:
‘Ik word al miljoenen en miljoenen jaren vervolgd. Mijn leven is een
opeenvolging van arrestaties (...) Meestal weet ik niet of ik gearresteerd
ben, of vrij. Zelfs als ik vrij ben, streef ik naar de vrijheid en als ik vlucht
sla ik dikwijls de richting van mijn achtervolgers in. Als ik slaap lopen zij
soms over mij heen en raken het spoor bijster, maar niet zodra sta ik op
met het voornemen ze voorgoed van mij af te schudden, of zij zien mijn
silhouet tegen de horizon en omsingelen mij als op een afgesproken teken.
Ik loop niet, maar ik val. Mijn leven is vallen zonder opstaan en mijn dood
is vrijheid, maar nooit ben ik dood.’ (18)
Breda, augustus 1971.
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Gebruikte uitgaven
Kamer: zesde druk, Amsterdam 1963.
Huis: zesde druk, Amsterdam 1968.
NMS: eerste druk, Amsterdam 1966.
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Jan van de Weghe / De projectie
‘Il arrive à un homme, non pas ce qu'il mérite, mais ce qui lui ressemble.’
Jacques Rivière
Toen ik in het huwelijk trad - nu vijf jaar geleden - werkte ik als klerk op het
Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. Dat klinkt mooi. In feite was het
een bescheiden baantje, waar een nogal bekend letterkundige mij grootmoedig aan
had geholpen. Ik leefde in de verwachting, dat ik snel vorderingen zou maken. Ik
beken, dat ik mijzelf al als directeur achter de indrukwekkende schrijftafel in het
ruime vertrek met het gele behangpapier en de plaasteren borstbeelden van Koning
Leopold III en wijlen Koningin Astrid zag zitten. Dan zou ik pas het leven voor
mijzelf en voor mijn vrouw prettig kunnen inrichten en niet langer moeten aarzelen
voor een uitstalraam, wanneer een duur boek mij bekoorde.
Ik had twee verzenbundels en een paar verhalen in tijdschriften gepubliceerd en
had een behoorlijke dunk van mijzelf. Mijn jonge vrouw beschouwde mij bovendien
als een in alle opzichten uitzonderlijk iemand.
Wij waren de eerste tijd erg gelukkig. De liefde was nog fris. Na mijn dagtaak
rende ik naar huis. Ik kon zelfs mooie vrouwen bekijken zonder dat mijn gemoedsrust
gestoord werd en zonder hen onmiddellijk wild te begeren. Ik begon een gezeten
burgerman te worden, die eerlijk aan de kost komt en zich van zijn medeburgers
alleen onderscheidt door het feit dat hij gedichten en proza schrijft en het lef heeft
zijn produkten uit te geven. Toen mijn vrouw mij op een avond blozend bekende,
dat zij een kind zou krijgen, was ik als alle jonge mannen onbeschrijfelijk trots en
kuste haar onstuimig. Het leven werd goed. Na mijn bewogen jeugd zou het geluk
mij eindelijk toelachen. Maar tevens besefte ik af en toe vagelijk, dat dit kalme,
regelmatige bestaan vloekte met mijn koortsachtige, avontuurlijke aard en soms
vreesde ik, dat het op die manier wel niet lang zou blijven doorgaan.
Mijn vrouw hield zich prachtig gedurende haar zwangerschap. Zij wakkerde zelfs
mijn schrijflust aan. Ik raakte in vuur en vlam. Halve nachten zat ik op mijn
Underwood te tikken. Maar het begon mij vreselijk te ergeren, dat ik elke morgen
opnieuw naar dat muffe kantoortje moest, waar ik allerlei saaie werkjes moest
opknappen. Dat was niets voor mij. Ik deed pogingen om een betere baan te krijgen,
maar ze mislukten. Onze
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samenleving moet wel erg ziek zijn, vermits zovele mensen de taak niet kunnen
verrichten waarvoor zij klaarblijkelijk geschikt zijn, en er ontelbaren rondlopen die
niemand kan gebruiken. Ik overtuigde mijzelf ervan, dat ik zelfstandig door het leven
moest trachten te gaan en dat ik daartoe de nodige talenten bezat. Mijn vrouw had
aanvankelijk bezwaren, maar al haar argumenten legde ik kalm en zelfverzekerd
naast mij neer. Een bejaarde, deftige dame, die in haar jeugd nog getippeld had en
wier overleden heeroom in onze letteren destijds een zekere faam wist te verwerven,
werd bereid gevonden mij een aardig bedrag voor te schieten en ik richtte een kleine
uitgeverij op. De keuze van dit soort bedrijf werd ongetwijfeld gestimuleerd door de
niet uitgesproken gedachte, dat ik nu veel makkelijker mijn eigen literaire geschriften
op de markt zou kunnen brengen.
Toen ons kind, de kleine Saskia, geboren werd, had ik het zo druk met mijn zaak,
dat ik mijn vrouw en mijn dochtertje slechts tweemaal in de kraaminrichting heb
bezocht. Ik cijferde hele nachten en werkte als een paard, maar er moet toch ergens
iets niet in de haak geweest zijn, want ik kwam geen stap vooruit. Integendeel. Ik
verspeelde mijn beste kansen. Het was duidelijk dat ik voor dat soort werk niet in
de wieg gelegd was, maar dat wou ik toen om de dooie dood niet inzien. Was ik maar
op mijn kantoortje gebleven! Net als iedereen zou ik carrière gemaakt hebben. In de
administratie moet je alleen je tijd kunnen afwachten. Je komt sowieso aan de beurt.
Maar nee! Ik wou zelfstandig zijn. Ik wou het ver schoppen. Had ik toch maar
geluisterd naar mijn vriend, die van in het begin weinig geestdriftig was geweest en
mij gewezen had op alle mogelijke risico's en gevaren. Maar ik droomde ervan eens
echt rijk te worden. En beroemd. Een machtig man. Helaas! Armer dan ik nu ben is
wel niemand en ik werd niet beroemd, maar berucht.
Het stond in de sterren geschreven en dus moest het wel gebeuren. Ik verwaarloosde
mijn gezin en mijn zaak. Ik leende links en rechts nog wat kleine bedragen om de
catastrofe uit te stellen. Ik begon te knoeien. Ik werd haast gek. Maar het lot is
onverbiddelijk. Het einde kwam. Frauduleus bankroet heette het in de secure juridische
terminologie. Ik was gelukkig getrouwd met scheiding van de goederen. Ze stopten
mij voor een tijd in het donker. Ik was onteerd. Mijn vrouw vergaf mij dadelijk alles.
Zij weende veel. Toen ik op vrije voeten werd gesteld, voelde ik mij als een wrak.
Eerst dacht ik aan uitwijken. Maar alle energie was uit mij weggedruppeld gedurende
de eindeloze dagen en nachten, die ik in de gevangenis had doorgebracht. Mijn vrouw
woonde met de kleine Saskia bij haar ouders in. Ik bleef in de stad, waar ik een
kamertje drie hoog betrok. Zij kwam me soms even opzoeken. Na korte tijd was zij
opnieuw zwanger. En mijn
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geld raakte op.
Alhoewel ik mij vast voorgenomen had, bij niemand te gaan aankloppen en liefst
alle bekenden uit de weg te gaan, stond ik op een late, druilerige avond volkomen
uitgeput van het lange lopen en met scheurende honger voor de woning van mijn
vriend. Ik drukte na enige aarzeling op de belknop. Had hij me op dat ogenblik
beledigd, dan zou ik hem vermoord hebben. Maar hij was nog altijd de goede vriend
met zijn zwarte, verwarde streuvelkop, zijn felle ogen, zijn sarcastische mond en zijn
gouden hart. Ik vond geen woorden en keek hem aan als een hond. Door de gang
leidde hij mij naar de kelderkeuken en verklaarde aan Hilda, zijn vrouw, die met
haar zoontje over de vloer ravotte:
- Kijk, wie we hier hebben! Paul! Hij blijft bij ons, tot het hem weer beter gaat,
lieve.
Zij zette mij eten voor en die nacht sliep ik voor de eerste maal op de sofa, waarop
ik gedurende weken tegen mijn demon zou vechten en het afschuwelijke plan
uitbroeden dat mij definitief ten gronde heeft gericht.
***

- Morgen.
Mijn vriend stak mij lachend zijn hand toe en ik ontwaakte uit een nachtmerrie.
- Morgen...
- Lekker geslapen, Paul?
- Dank je. Prachtig, loog ik.
- Dan eerst flink eten, kerel. Ik wed, dat je nog altijd ontzaglijke hoeveelheden
voedsel kunt verslinden.
Ik lachte flauw. Bedoelde hij daar iets mee?
Hilda kwam naar beneden met haar zoontje. Dadelijk speelde ik met de peuter. Ik
wou mij aardig voordoen, maar ik was gespannen, zenuwachtig en ik sloeg een
potsierlijk figuur. Zij schenen dat gewoon niet te merken. Na het ontbijt
verontschuldigde ik mij. Ik beweerde, dat ik dringend ergens moest zijn. Kwestie
van een betrekking. Dat was natuurlijk een leugen.
- Veel geluk en tot straks, wenste mijn vriend.
- Ik ging.
's Middags kwam ik weer opdagen. Ik zette een ontgoocheld gezicht.
- Mislukt?
- Natuurlijk.
- Waarom natuurlijk? Kom. Zet je er overheen. Het leven is rechtvaardig.
- Hoezo?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

683
- Begrijp me niet verkeerd. Wat ben jij nog altijd kittelorig! Ik bedoel, dat je wel
weer vlug aan de slag zult zijn. Met jouw talenten...
- Met mijn verleden.
- Overdrijf niet, Paul. Je doet, alsof je een misdadiger bent.
Hilda lachte goedig.
Het gesprek kreeg een graat in de keel. Het deed mij pijn. Na het eten voelde ik
mij verplicht Hilda om haar kookkunst te complimenteren. Van de gelegenheid
maakte ik gebruik om mijn vriend te danken voor zijn hulp. Ik zei, dat ik mijn uiterste
best zou doen om vlug weer een normaal leven te beginnen. Ik kon ten slotte niet
eeuwig uit zijn hand eten. Hij wimpelde mijn dankwoorden vlot af. Het was toch
doodgewoon, wat hij deed. Helemaal niets bijzonders. Als hij ooit in de rats zou
komen te zitten, dan zou ik hem toch ook niet in de steek laten. Of wel soms?
Natuurlijk. Ware vrienden leerde je alleen in de nood kennen. En veel vijven en
zessen. Ik overtuigde mijzelf zo goed, ik praatte zo veel en zo teder over mijn vrouw
en mijn dochtertje, dat ik haast de tranen in de ogen kreeg. Alleen de spottende lach
van mijn vriend belette mij verder door te draven en mij nog méér aan te stellen.
Waarom had ik die spottende lach vroeger zo sympathiek gevonden? Waarom kon
ik hem nu niet meer uitstaan? Was er iets tussen ons veranderd?
Ik volgde mijn vriend naar zijn kantoor. Hij had een eigen zaak. Niet zo geweldig,
maar stevig. Betrouwbaar. Solide. Hij was zijn eigen baas. Hij kwam flink vooruit.
Wij rookten sigaretten en spraken lang en intiem met elkaar. Wij haalden oude
herinneringen op en lachten luidruchtig, tot hij weer aan het werk moest.
's Avonds voelde ik mij een beetje opgelucht. Ik dankte de hemel, dat ik in mijn
uiterste nood bij mijn vriend had aangebeld. Hij las zijn nieuwe gedichten voor. Ik
heb een hekel aan het voorlezen van gedichten. Nog altijd vond ik zijn poëzie
eigenaardig, zeer persoonlijk, technisch nogal onbeholpen, maar ik verzekerde hem,
dat zij een bijzonder welluidende klank had, die mij altijd opnieuw deed luisteren.
Hij straalde. Als naar gewoonte vond hij mijn verzen zeer knap, maar soms een beetje
vaag. Aan zijn oordeel hechtte ik niet de minste waarde.
Die nacht bleven wij laat palaveren.
- Maar toch is er iets in je karakter, dat mij nog niet...
Ik was dadelijk op mijn hoede.
- Ja, zeg het maar.
- Je weet, dat ik je erg sympathiek vind, Paul. Ik hou meer van jou dan van mijn
bloedeigen broer. Anders zou ik me om die dingen niet uitsloven. Ten slotte haal ik
daar absoluut geen persoonlijke winst uit.
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Ik dacht: is dat wel zo? Zou hij heus zo'n goeie kerel zijn? Wat gaat er om in zijn
hoofd?
- Geloof je me niet?
- Toch wel.
- Waar denk je aan, Paul?
- Aan niets. Ga verder. Ik luister.
Maar ik luisterde niet. Ik zocht integendeel naar fouten in zijn karakter. Ik ontdekte
er natuurlijk enkele. Een gevoel van triomf vulde mijn hele wezen. Onmiddellijk
trachtte ik daartegen te reageren.
- ... en dat je nog altijd te veel belang hecht aan dingen, die in het leven eigenlijk
niet in tel zijn. Ik vergeet daarbij niet, dat je nog enkele jaartjes jonger bent dan ik.
Nu weer dat leeftijdsverschil. Wat had dat ermee te maken? Ik kaatste
hartstochtelijk terug.
- Er zijn ook zeventigjarige grijsaards, die nog niets geleerd hebben.
- Ongetwijfeld, grinnikte hij.
- Maar wat bedoel je met die dingen? Je spreekt weer in raadsels.
- Kom, Paul. Je bent nog niet eenvoudig genoeg. Wees je zelf. Wees ook wat
minder kwetsbaar. Een man van jouw gehalte moet in staat zijn om dat te overwinnen.
Het schaadt je beslist.
Daar deed hij weer wat balsem op de wonde. Ach nee! Wat heb ik toch? Waarom
kan ik mijn gevoelens niet vasthouden? Zij overstelpen mij altijd. Zij schieten als
fuseeën omhoog uit de nacht van mijn onderbewustzijn. En dan barsten zij uiteen in
een regen van vonken en sterren en zij verblinden mij en zij verkleuren de realiteit.
Ik heb ook te veel verbeelding. Zij slaat makkelijk op hol. Je kent dat smoesje wel:
Ach, Herr von Brentano, Sie haben doch eine herrliche Phantasie. Ach nein, meine
Gnädigste. Die Phantasie hat mich...
Mijn vriend keek mij aan met zijn koolzwarte ogen.
- Kop op, kerel. Je hebt ook al wat meegemaakt in je korte leven.
Halt! dacht ik. Nu moet je je bedwingen. Niets laten blijken. Niet zwak worden.
Je gaat weer in je kaarten laten kijken. Niet doen. Bij de eerste gelegenheid krijg je
het toch zo op je neus terug. De mensen zijn niet fair. Niet doen...
Maar ik deed het toch en verhaalde weer de afschuwelijke gebeurtenissen uit mijn
jeugd, die mij zo erg geschokt hebben en die ik nooit zal kunnen vergeten. De
ellendige ruzies thuis. Mijn vader, die mijn grootvader te lijf gaat. Twee bejaarde
mannen. Zeventig en vijfenzeventig. Zij liggen als razende honden te vechten op het
graspleintje in de tuin. Zij gaan elkaar vermoorden. Mijn moeder loopt schreiend
weg. Mijn broertje staat hys-
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terisch te gillen in de keuken. Alles schemert voor mijn ogen. De grond tolt weg
onder mijn voeten. Ik stoot een dierlijke kreet uit en stort neer en blijf schuimbekkend
en stuiptrekkend liggen. Daarna ontwaak ik in mijn bed en ik heb overal pijn en een
schorre keel en ik voel mij slap en ziek en dan zie ik het gelaat van mijn vader en de
bloederige jaap op zijn voorhoofd. De dokter komt en hij onderzoekt mij en dan hoor
ik hem zacht praten met mijn vader en mijn moeder. Een toeval, zegt hij. Dat kind
is overgevoelig. Het zal wel beteren. Later. Als hij volwassen is. Hij heeft gelijk
gekregen, die dokter. Ik heb nog meer toevallen gehad, maar van mijn negentiende
jaar af zijn zij weggebleven. Touchons du bois. En dan die vieze kerel die lag te
slapen in de uitgedroogde sloot en die onnoemelijke dingen met mij gedaan heeft.
De vent moet krankzinnig geweest zijn. Misschien was hij uit een inrichting ontsnapt.
Daarna wou hij mij besnijden. Ik ga je besnijden, zoals ze Jezus-Christus besneden
hebben, grijnsde hij met zijn vette stem. Hij had een mes uit zijn zak gewurmd. Er
zaten visresten op het lemmet. Jij bent onze Verlosser. Jij bent de Zoon van God. De
tweede Persoon van de Heilige Drievuldigheid, mekkerde hij. Hij hield mij met zijn
grote linkerhand bij de keel vast. Ik schreeuwde in doodsangst. Zijn waanzinnige
ogen zogen zich aan mij vast. Met zijn rechterhand hield hij het blikkerende mes
omklemd. Toen begon de grond weer weg te tollen onder mij. Ik kreeg een toeval.
Toen ik bijkwam, was het al donker. De man was weg. Hij had mij niet besneden.
Ik sleepte mij naar huis en ben dagen ziek geweest. Ik ijlde van de koorts, maar aan
niemand durfde ik het vreselijke te vertellen. En dan de oorlog. De Duitsers
overrompelden het land. Wij trekken mee met de eindeloze stoet van vluchtelingen
in de richting van de zee. Uit de laagvliegende toestellen tuimelen bommen, die met
oorverdovend gekraak openspatten op de straat en in de velden. Mensen huilen van
ontzetting. Gewonden kermen. Lichamen worden aan flarden gerukt. Zij heeft een
afzichtelijk gat in haar keel, waaruit het bloed naar buiten gulpt. Mijn oude vader
ligt naast haar in de greppel. Hij kreunt en schopt met zijn twee benen. De mensen
rennen. Het helse geronk van de vliegtuigmotoren sterft vlug uit. Mijn broertje zit
naast mij te grienen. Dan naderen de tanks. Metalen monsters met ratelende kettingen
denderend over de straatstenen. Er wordt geschoten. De projectielen vliegen over
ons heen. Zij fluiten vervaarlijk en slaan in met schrikaanjagend gedruis. Soms klinkt
het als het knallen van zweepslagen en dan weer als doffe ontploffingen met
onderaards gerommel. Uren later worden wij grijsbestoft en stom van angst door
Duitse soldaten uit de greppel opgevist. Zij geven ons chocolade en brood en worst
en wij rijden mee op een hoge wagen, die met knarsende rupskettingen door de
dorpen
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stormt en mijn broertje lacht opgetogen en ik denk aan mijn moeder met dat
afzichtelijk gat in haar keel en aan mijn vader, die met zijn beide benen geschopt
heeft, tot hij zich met een diepe zucht heeft uitgestrekt en onbeweeglijk is blijven
liggen. Tijdens de bezetting hebben wij bij een tante geleefd en wij waren mager als
jonge wolven en hadden altijd honger. De bevrijding kwam met veel vlaggen en
opwindende muziek en stoeten en barbaarse straattonelen. Ik zie die vrouw nog, die
aan een paal op een kar was vastgebonden. Jonge kerels met rode armbanden hadden
met hun sigaretten hakenkruisen in haar gelaat gebrand. Iemand drukte een Duitse
helm op haar kaalgeschoren hoofd. De helm was veel te groot. Hij zakte over haar
oren en haar ogen. Zij zag eruit als een vogelschrik. Ruk haar de kleren van het lijf!
werd er geroepen vanuit de snuivende menigte. Wij willen haar naakt zien, de Duitse
hoer! Op hetzelfde ogenblik reed de bevrijdingsstoet voorbij met veel geschetter van
koper en het gebonk van de grote trom. Op een platte wagen zaten de notabelen van
het dorp. De pastoor en de burgemeester en de schepenen en de brouwer en de notaris.
Wij willen de Duitse hoer naakt zien! schreeuwden de mensen. Maar de pastoor
sprong verontwaardigd op. Hij stak bezwerend de rechterhand uit als Jezus, die de
storm tot bedaren bracht op het bruisende meer. Nee! bulkte hij rood van drift en de
aderen puilden uit op zijn voorhoofd. Nee! Dat mag niet! Dàt niet! En daarna ging
hij voldaan zitten en pafte aan zijn sigaar. De vrouw werd veertien dagen later
vrijgelaten. Het was een vergissing geweest en misschien zit zij nu nog in Lovenjoel.
Wij praatten nog heel lang. Toen de klok twee uur sloeg, wensten wij elkaar goede
nacht. Hij ging naar boven. Ik ging op mijn sofa liggen. Voorzichtig opende ik het
lage raam van de kelderkeuken. De nacht stond vol bleke sterren. Boven het station
grijnsde de Grote Beer mij tegen. Hij leek wel een reusachtig en angstwekkend
vraagteken. Koude lucht waaide naar binnen. Ik wikkelde mij in mijn deken en sloot
de ogen. Vluchtig dacht ik aan mijn vrouw en aan mijn dochtertje. De strijd begon.
Het nachtelijk gesprek deinde weer door mijn hoofd. Oude herinneringen stormden
op mij af. Boven in de straat strompelde een dronken vrouw schor zingend voorbij.
***

- Nu met vijf veren, hitste ik hem aan.
Wij stonden beiden met naakte bovenlichamen in de kelderkeuken. Het was een
warme, zonnige morgen. Buiten zat een scharesliep messen te slijpen. Het akelige
geluid maakte mij bijna razend.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

687
Mijn vriend greep de krachtmeter in beide vuisten en spande zijn spieren. Hij was
even groot als ik, maar minder getraind en heel wat lichter gebouwd. Met veel moeite
slaagde hij erin zijn beide armen te strekken. Zijn gelaat stond pijnlijk verwrongen.
- Nu ik.
Lachend trok ik de vijf stalen veren open.
- Ja. Jij bent sterk, mompelde hij met een grijns.
Ik merkte, dat er een vleugje afgunst in zijn bewondering school. Het deed mij
goed. Ik beken het vol schaamte. Ook hij had zijn kwetsbare plekken. Ook hij
vertoonde soms zijn Achillespees.
- Nu met zes, commandeerde ik.
Hij liet zich niet overbluffen. Hij probeerde. Hoe belachelijk van mij! Ik wist
vooraf, dat hij het niet zou kunnen. Maar ik moest mijn overwinning hebben.
- Het gaat niet, zuchtte hij.
Het zweet droop van zijn gelaat.
- Kom.
Ik nam de krachtmeter en strekte uitdagend langzaam mijn armen.
- Als je voldoende oefent, zul je het misschien ook wel kunnen, troostte ik. Het
trof doel. Op het terrein van de krachtpatserijen hadden wij vroeger heel wat
kinderachtige streken uitgehaald.
- Jij bent nog jonger. Wacht maar, tot je mijn leeftijd hebt, meesmuilde hij
ongelukkig.
- Dat heb je aan de vrouwtjes te danken, spotte ik.
- Onzin!
Hij werd wrevelig.
- Zijn jullie heus gek geworden?
Hilda verscheen in de deuropening met haar zoontje op de arm.
- Wij trainen alleen maar wat, grinnikte ik.
In de gang grepen wij elkaar in de lenden en worstelden zonder geluid. Het was
een opwindend spelletje. Op zeker ogenblik gooide ik mijn vriend tegen de muur.
Hij kreunde even. Hij had zich bezeerd aan zijn schouder.
- Dat komt ervan, lachte ik giftig. Vergeef me, kerel. Ik heb het heus niet met opzet
gedaan.
- Het is niks, bromde hij.
Hij ging zich wassen in de badkamer. Ik volgde hem.
- We zouden er beter niet meer aan beginnen, zei ik zoetsappig. Daar komt niks
goeds van.
Hij likte de schuimvlokken van zijn lippen.
- Waarom? beet hij en zijn ogen flikkerden.
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- Onze vriendschap, lijsde ik. We zijn ook te oud om dwaas te doen. Hij blies de
lucht langs zijn opengesperde neusgaten uit en zweeg even.
- Je hebt gelijk, Paul, zei hij toen zacht.
Aan de ontbijttafel spraken wij geen woord. Daarna gingen we naar zijn kantoor.
Ik tikte enkele brieven voor de zaak.
- Heeft die meneer je nog altijd niet geantwoord? vroeg hij ineens.
Ik haalde de schouders op. Ik had nogmaals gepostuleerd. Ditmaal voor een
betrekking van gewoon klerkje bij een firma. Mijn mooie brief was al meer dan een
week weg. De directeur was zeker op inlichtingen uitgegaan.
- Dat komt wel in orde, Paul.
- Jaja...
Er woog een poos drukkende stilte. Toen zei mijn vriend plotseling:
- Waarom probeer je het niet als handarbeider? Daar is toch niks vernederends
aan.
Dat had ik vroeger al verwacht. Meermaals had ik er zelf over nagedacht, maar
altijd had ik die mogelijkheid ver van mij afgeworpen. Was ik te hoogmoedig? Of
te kleinmoedig?
- Ja, dat kon ik wel eens proberen, zei ik zwakjes.
Mijn gedachten waren elders. Ik hoopte, dat mijn vriend mij zou kunnen gebruiken
in zijn zaak. Zelf met het voorstel voor de dag komen, wou ik niet. Mijn gezond
verstand vertelde mij ook, dat het momenteel niet mogelijk was. In het andere geval
zou hij het toch zelf aangeboden hebben. Of niet soms? Vreesde hij misschien iemand
onder zijn bevelen te aanvaarden, met wie hij op vriendschappelijke voet omging?
Was hij bang voor een eventueel conflict. De overgang van persoonlijk naar
functioneel contact is altijd moeilijk. Maar hij wist toch, dat ik voldoende tact bezat
om mijn rol van ondergeschikte te spelen wanneer dat nodig was. Of schrikte mijn
zelfstandig karakter hem af?
- Ja, dat kon ik wel eens proberen, herhaalde ik.
- Jij bent nog jong, kerel. Overal kun je vooruit komen. Het zou je misschien erg
veel deugd doen.
Ik werd woedend, maar liet niets blijken. Ik knikte alleen maar afwezig en stak
woedend een van zijn sigaretten op.
- Niet alleen voor de mens in jou, Paul. Ook voor de kunstenaar. Je kunt een totaal
nieuw milieu ontdekken. Nieuwe inspiratiebronnen. Onze romanciers hebben het
wel eens over arbeiders, maar de meesten kennen de arbeiders niet. Zij leven in hun
eigen artificiële kring. En ik ben er bovendien van overtuigd, dat je je vlug op zou
werken.
- Ik zal zien, zei ik.
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In feite overwoog ik zijn woorden. Ik moest bekennen, dat er waarheid in school.
Maar ik was als de dood voor handarbeid. Eigenlijk was ook ik een bekrompen
burgermannetje. Ik voelde mij veel beter dan de arbeiders. Ik kon wel eens met gevoel
over hen praten en ik gaf mij graag uit als een vooruitstrevend socialist, maar ten
slotte beschouwde ik de arbeiders als een grof volkje en ik was bang om mijn plaats
in de sociale hiërarchie definitief te verliezen. Ik was ook wrevelig. Stond die klier
daar niet te kapittelen alsof hij alle wijsheid in pacht had? Waarop liet hij zich
voorstaan? Ik zou hem wel eens graag in mijn situatie hebben gezien. Zou hij dan
nog zo zelfverzekerd en verstandig spreken? Ach, hij begreep het gewoon niet.
Natuurlijk was hij met zichzelf begaan. Met zijn vrouw, zijn zoontje en zijn zaak.
Misschien hing mijn voortdurende aanwezigheid hem al de keel uit. Misschien begon
hij aan een vernuftig maneuver om mij het leven in zijn huis ondraaglijk te maken.
Misschien wou hij mij alleen zonder scène de deur uitwerken. Misschien had Hilda
een bedsermoen gehouden. Ja, zo zou het wel gegaan zijn. En nu had hij de moed
niet om er rond voor uit te komen. Ik grijnslachte.
- Je gelaat verandert elk ogenblik van uitdrukking, Paul! riep hij ineens uit.
- Bedoel je, dat ik komedie speel?
- Ach, nee. Dat kun jij trouwens niet. Je hart ligt op je handen.
Ik steigerde. Was ik werkelijk zo onverstandig om mijn gevoelens te laten blijken?
Nee. Hij vergiste zich. Ik was mij welbewust van het feit, dat ik in sommige
omstandigheden al te open en te naïef was geweest. Maar ik herinnerde mij tevens
bepaald goed, dat ik soms mijn medemensen met het onschuldigste gezicht van de
wereld er had ingeluisd. Daarna had mij altijd een gemengd gevoel van triomf en
spijt overvallen. Ha! Hij beweerde, dat hij mij kon doorgronden. Hij sloeg de plank
mis. Hij kende mij niet helemaal. Helemaal niet zelfs. Ik heb mijn verborgen aspecten.
En ik begrijp mijzelf soms niet eens. Maar ik was weer aan het overdrijven. Zo slecht
was mijn vriend niet, dat hij mij uit louter lafheid zou pesten om mij kwijt te raken.
Mijn verbeelding speelde mij weer parten. Ik moest die dolle feeks in toom houden.
Ik doofde mijn sigaret en begon te neuriën.
Die avond gingen wij samen met Hilda naar de bioscoop. De oude Franse prent
‘Les Visiteurs du Soir’ werd afgerold. Na de vertoning wandelden wij over de brede
lanen naar huis. De mensen verdrongen elkaar op de trottoirs. De nachtstad was
ontwaakt. Overal doken uit de levende duisternis felgeschminkte tronies en
koortsachtige ogen op. Beschonken mannen liepen met onzekere passen en
gesticulerend langs de uitstalramen. Sommigen
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stapten zwaar en met gesloten gelaat op de uiterste rand van het gaanpad. Lawaaierige
soldaten botsten soms tegen de burgers op en zwaaiden uitgelaten met dikbuikige
flessen. Overal zag ik hallucinante maskers, vertrokken monden die onverstaanbare
woorden mompelden, fletse ogen, ingevallen wangen, waarop de dood zijn stempel
reeds had gedrukt. O, en het schelle gerinkel van de overvolle trams, die waggelden
in hun sporen. Het eindeloze voorbijglijden van de auto's. Tingeltangel in de
smokerige kroegen aan het station. De vervaarlijke schreeuw van de locomotief die
de hoge spoorhal uitdondert en wegschiet in het donkere land.
Het was het uur van de gekken, van de melancholici, van de dronkaards, van de
zelfmoordenaars, van de straatslijpsters, van de sjofele stumperds, van de rijke
pretmakers, van de vampiers, van de opgejaagden. Al het menselijk schuim dreef nu
aan de oppervlakte van de nacht. De sandwichman sjokte uitgeput met zijn
reclamebord naar huis. De krantenvrouw ruimde op. Een vrouw lachte luid en schril.
Zij stikte haast. Haar hele lichaam schokte krampachtig heen en weer en zij hield de
ogen dichtgeknepen.
Wij praatten over de film.
- Een mooie prent, zei ik.
- Vreselijk romantisch, oordeelde hij. En typisch Frans.
- Geloof jij, dat de alles-verslindende liefde, waarover zo vaak ergerlijke onzin
wordt verkocht en die in deze film glansrijk triomfeert, alleen tot het rijk van de
verbeelding behoort?
- Ongetwijfeld, Paul.
- Geloof je dan niet in de zogenaamde grote liefde tussen een man en een vrouw?
Hij knipoogde schalks naar Hilda en schudde toen het hoofd.
- En jij, Hilda?
- Ik wel, Paul. Maar ik vrees, dat zij haast nooit van duurzame aard is. En misschien
komen alleen piepjonge mensen ervoor in aanmerking.
- Een ontwikkelingsverschijnsel, spotte mijn vriend. Een kinderkwaal. En bij
sommigen een vorm van fixatie of een rijpingsdefect.
- Weinig mensen zijn tot echte liefde in staat, verklaarde ik plechtig. De meesten
belazeren zichzelf en de andere partij.
- De tegenpartij, merkte hij grijnzend op.
- O, jij duivel!
- De ontnuchtering komt over het algemeen heel snel, Paul.
Hilda zweeg. Ik werd nerveus.
- Luister eens, zei ik kort. Met jou kan men over bepaalde dingen niet meer praten.
Je kunt er gewoon niet meer bij.
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- Ik ben volwassen, Paul, sneerde hij. Jij bent een dichter.
- En jij dan? beet ik hem toe.
- Alleen in mijn gedichten, hoop ik, antwoordde hij vlak.
Hilda kwam verzoenend tussenbeide.
- Ik heb die oude prent heel graag gezien, glimlachte zij.
Nu zwegen wij. De laatste trams schommelden overvol voorbij. Wij hadden de
drukke straten verlaten en liepen door de duisternis naar huis. Hier en daar gloeide
rood licht achter de gordijnen.
- Dat is de menselijke liefde, snoof mijn vriend. Ze ruikt naar zweet en Odo-ro-no
en Tampax en zeep en vochtige handdoeken. Een mooie zwijnerij!
Hilda wou iets antwoorden, maar zij bedacht zich en ging wat sneller lopen.
- Je bent onheus, bromde ik.
- Doe niet zo preuts, kerel, grinnikte hij.
De deur van een bordeel zwaaide open. Salaud! riep een schelle vrouwenstem.
Een dronkaard strompelde naar buiten. Hij knoopte zijn gulp dicht. Molenwiekend
verdween hij in een zijstraat. Mijn vriend stiet knorgeluidjes uit.
Wij kwamen thuis. Ik ging onmiddellijk op de sofa liggen. Hilda wenste mij goede
nacht, omhelsde vluchtig haar man en trok naar boven.
- Maken jullie geen lawaai, zei zij nog. De kleine slaapt.
- Kijk eens, Paul, begon hij. Onder echte vrienden mag men eerlijk en onomwonden
zijn mening zeggen. Zo denk jij er toch ook over?
- Zeker...
- Wel... Ik heb de indruk, dat je soms nog niet authentiek bent. Je zet wel eens een
masker op.
Wat nu weer? dacht ik. Waar haalt hij het recht vandaan om zo te spreken? Elk
mens zet af en toe een masker op. Dat is onvermijdelijk.
- Ik snap het niet goed, zei ik. Je hebt toch al gezegd, dat ik met mijn hart op mijn
handen loop. En nu beweer je...
- Je neemt toch aan, dat ik het goed met jou meen, Paul, onderbrak hij mij. Ik
knikte kort.
- Op het eerste gezicht lijkt mijn oordeel over jou nogal tegenstrijdig. Dat is
nochtans niet zo.
Wou hij mij helemaal gek maken? Hij praatte wartaal. Maakte hij maar een geintje?
Ik wist, dat hij van diepzinnig klinkende, raadselachtige uitspraken hield. Hij had er
een handje van weg om iemand op stang te jagen.
- Jij bent een rare vogel, Paul. Erg onevenwichtig, vervolgde hij kalm.
Ik balde de vuisten. Was hij misschien zo evenwichtig? Ik wist toch genoeg
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van hem af om hem met één woord van zijn voetstuk te doen tuimelen. Waarom deed
ik het dan niet? Omdat ik het genadebrood at, dat hij mij elke dag voorschotelde?
Was ik dan zo laf geworden? Of was het alleen omdat ik het te enggeestig vond hem
met zijn eigen wapens te bestrijden?
Ik deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was.
- Jij hebt je roeping gemist, zei ik luchtig. Psychiater had je moeten worden.
Specialist in een krankzinnigengesticht. Maar misschien herinner je je nog, wat ik
vroeger eens in de lijnen van je hand gelezen heb. Opgepast voor waanzin op het
einde van je leven...
Een schaduw gleed over zijn gelaat.
- Over chiromancie gesproken... Waarom leer je mij dat niet, Paul. Ik hou veel
van occulte dingen.
- Word lid van een vrijmetselaarsloge, gniffelde ik.
Hij keek mij even gespannen aan. Om zijn vlezige mond speelde weer die
sarcastische glimlach.
- Weet je wel zeker, dat ik geen vrijmetselaar ben? vroeg hij met overdreven
geheimzinnigheid.
Ik had ineens lust om het uit te proesten, maar ik bedwong mij. Hij hield mij in
zijn stekelige blik gevangen. Ik sloot mijn ogen. Meteen overviel mij de werkelijkheid
weer: het genadebrood, de schande, de gevangenis, mijn vrouw en de kleine Saskia
ver in de provincie, geen geld, geen baan, geen uitzicht. Verdomme, wat een misère!
- Ben je moe, Paul? informeerde hij zoetsappig.
- Bekàf, antwoordde ik schor.
- Dan zal ik je maar laten slapen, zei hij. Wel te rusten.
- Wel te rusten...
Hij ging. Ik hoorde hem de trap beklimmen. Eindelijk was ik alleen. Verlost van
alle mensen. Alleen met mijn demon. Ik trok het lage raam open. Buiten was het aan
het miezelen gegaan. In mijn hoofd hingen nog flarden van de dialoog uit ‘Les
Visiteurs du Soir’. De schampere duivel fluisterde mij allerlei in het oor. Ik zoende
mijn vrouw en mijn dochtertje goedenacht op de peluw en viel in een onrustige slaap.
Die nacht werd ik geplaagd door vreselijke dromen. De duivel uit de film huppelde
voortdurend om mij heen. En hij had het gelaat van mijn vriend.
***

Ik had twee brieven ontvangen. Een van mijn vrouw, die mij liet weten, dat alles met
haar nog goed ging. De kleine Saskia was zwaar verkouden geweest, maar dat was
alweer voorbij. Nummer twee ging soms geweldig
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te keer. Waarschijnlijk zou het een jongen zijn, schreef zij. En... ‘ik verlang zo erg
naar jou, Paul. Heb je nog geen betrekking gevonden? Veel moed en zoenen. Je
vrouwtje.’ En dan enkele kruisjes. Die brief maakte indruk op mij. Door de lange
scheiding was het feit dat ik een gehuwd man was en vader van een dochtertje, stilaan
in mijn bewustzijn gaan verbleken. Ik dacht wel geregeld aan hen, maar alles vervaagt
zo snel. In feite was mijn huwelijk een tijdelijk voorbije toestand. Ik leefde nu als
een vrijgezel. Mijn vrouw had zelfs mijn trouwring gevraagd. Voorlopig, had zij
gezegd. Anders zou je hem misschien nog verkopen, als je het geld hard nodig mocht
hebben. En zij had gelijk.
Ik besloot mijn vrouw dringend te laten komen. Ik moest haar zien. Met haar
praten. Dat zou mij een zweepslag geven. Ik had ook al een hele tijd in onthouding
geleefd. Een man is een man. Ik had geen geld om naar een andere vrouw toe te gaan.
En onanie vond ik te zielig.
De tweede brief kwam van Liesje. Het was al maanden geleden, dat ik nog iets
van haar had vernomen. Toen ik haar leerde kennen, liep ik met grote plannen rond
en hoopte ik nog altijd, dat ik mijn uitgeverij zou kunnen redden. Zij had
kunstgeschiedenis gestudeerd. Een knap meisje. Zij schreef exotische verzen. Ik had
haar dadelijk lief en interessant gevonden. Na een paar dagen begon zij al verliefd
te doen. Dat streelde natuurlijk mijn mannelijke ijdelheid. Zij fladderde om mij heen.
Mijn vrouw maakte zelfs een scène. Ik bezwoer haar, dat ik om Liesje niets gaf.
Alleen de dichteres in haar bekoorde mij. Ik was blind voor haar andere charmes.
Tracht dat maar eens aan een vrouw wijs te maken. Zij voelt instinctief waar het
gevaar dreigt. Liesje dreef het nogal ver. Zij begon op een avond hartstochtelijk te
snikken en terwijl ik haar tranen afwiste, bekende zij, dat zij van mij hield. Hola,
dacht ik. Ik moet het behendig aan boord leggen. Geen brokken maken. De kool en
de geit sparen. Ik wees haar slapjes op de onmogelijkheid van de situatie.
- Hou je dan zo erg veel van je vrouw? hikte zij.
- Zij is de moeder van mijn kind. Een betere vind ik wel nooit, antwoordde ik
bedaard.
- Nee. Je zult haar nooit voor mij verlaten, griende Liesje.
Zij kreeg een nieuwe huilbui en deed hysterisch.
- Ik wou graag een kind van jou hebben, Paul, verklaarde zij onomwonden.
- Wat? Ben je niet wijs, Liesje. Ik ben een gehuwd man. Wou je dan een kind
zonder vader hebben?
- Ik heb lak aan het fatsoen van de zogenaamde deftige lui! gilde zij. Ik wil een
kind van jou hebben!
In het begin dacht ik dat Liesje een hopeloos verliefde en ongevaarlijke
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bakvis was. Maar ik moest snel ondervinden dat zij mij gewoon en zonder de minste
scrupules wou inpalmen. Het bleek achteraf dat zij niet eens aan haar proefstuk was.
Zij had al een verhouding met een gehuwd man gehad en zij had ook al lelijk in de
knoei gezeten. Met ijzingwekkende koelbloedigheid heeft zij mij zelf verteld, hoe
zij een foetus van een paar maanden in een fornuis had verbrand. Zij is erin geslaagd
mij een paar keren te krijgen. Een man vindt die dingen niet erg, maar ik ben altijd
erg voorzichtig geweest. Liesje heeft echter een grove fout gemaakt. Ik ben niet het
type dat ineens volslagen krankjorum wordt en zijn vrouw uit de weg ruimt om met
een andere aan te pappen. Ik nam wat ik kon krijgen en nadien beschouwde ik de
hele zaak als afgedaan. Met dure woorden en een schijnheilig gelaat maakte ik mij
zacht van haar los. Het ging allemaal vlotter dan ik gevreesd had. Sindsdien heb ik
van haar enkele zwaar geparfumeerde brieven met gedichten ontvangen. Nu schreef
Liesje, dat zij vernomen had wat mij overkomen was. Waarom had ik haar niet alles
dadelijk medegedeeld? Zij was zo met mij begaan. En of mijn vrouw mij nog begreep?
Of ik steun bij haar vond? Zij zou mij komen opzoeken in mijn schuilplaats. Hoe zij
die ontdekt had, zou zij mij dan wel vertellen. ‘Wij hebben elkaar nog zoveel te
zeggen’, voegde zij eraan toe. ‘Ik hou nog altijd van jou, Paul. Je Liesje.’
Ik snapte direct, dat zij haar nederlaag nog niet verteerd had. Voor haar was het
ogenblik geschikt. Ik zat aan de grond. Zij was de zegevierende en toch medelijdende,
ja grootmoedige vrouw. De brief was sterk geparfumeerd.
Ik zat op de sofa met de twee brieven in mijn hand, toen mijn vriend in de
kelderkeuken verscheen.
- Morgen, groette hij. Nieuws?
- Van mijn vrouw en... van een goeie kennis. Van Liesje... je weet wel...
- Zo? schrijft die nog naar jou?
Ik schokschouderde.
- Ze komt mij hier eerstdaags opzoeken, zei ik gewoon.
Hij stak komisch dreigend zijn wijsvinger in de hoogte.
- Gevaarlijk speelgoed in jouw situatie, lachte hij.
- Maak je niet druk, antwoordde ik.
- En je vrouw?
- Alles in orde. Ook met Saskia. Mijn vrouw zou me hier graag ontmoeten, loog
ik.
- Uitstekend, kerel. Wanneer je wilt. Hilda zal blij zijn Anita terug te zien.
- Dank je. Ik zal haar sito schrijven.
In de namiddag slenterde ik doelloos door de stad. In gedachten verzonken

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

695
stond ik voor een uitstalraam, toen iemand mij lichtjes op de schouder tikte. Ik keek
schielijk om. Liesje. Zij zag er enig uit in haar geruite jurk. Zij was iets voller en nog
verleidelijker geworden. Onmiddellijk dacht ik aan een mededinger. Een mededinger?
Wat stelde ik mij voor? Hoe belachelijk. Net of ik recht op haar had, omdat zij op
mij verkikkerd was geweest. Haar bruine huid glansde in de zon. Zij lachte haar
parelwitte tanden bloot.
- Paul? Hoe toevallig! Wat ben ik gelukkig je te ontmoeten!
- Dag, Liesje. Hoe maak je het? Je ziet er prachtig uit.
- Alles okay, Paul. Ik schrijf een studie over de moderne Engelse letterkunde.
- Mooi. Ik wens je veel succes. Maar hoe zit dat nu met onze
Swinburne-vertalingen?
- Het is jouw schuld, dat daar niets van gekomen is, Paul. Maar ik ben nog altijd
bereid om eraan te beginnen.
- Ik maakte maar een grapje, Liesje. Voor dergelijk werk heb ik nu geen tijd.
- Heb je het dan zo razend druk? Schrijf je?
Ik schudde het hoofd.
- Heb je een baan opgeduikeld?
- Nee, zei ik somber.
- Wat jammer, dat je zo'n pech gehad hebt, Paul, zei Liesje medelijdend. Maar je
komt er wel weer vlug bovenop. Daar durf ik om wedden.
Zij babbelde maar.
- Dank je voor je aanmoedigingen, zei ik nogal bitter.
- He? Wat scheelt je? Je bent toch niet down? Je gelooft toch nog in jezelf? Gosj,
Paul. Zo'n kraan van een vent!
- Ja, dat blijkt wel...
- Luister. Je moet dadelijk aan het schrijven gaan. Een roman. Een groot werk.
Succes! Roem! Mooie verdiensten! Dat alles is immers voor jou weggelegd.
Haar gesnap begon mij de keel uit te hangen.
- We kunnen hier geen eeuwigheid op een straathoek blijven praten, zei ik.
- Heb je haast?
- Nee... maar...
- Slecht gehumeurd?
Ik had haar ineens wel aan flarden kunnen scheuren.
- Ach, onzin, bromde ik.
- Kom. We gaan ergens knusjes in een hoekje zitten, Paul. Ik heb je een boel te
vertellen. Ik betaal, Paul. Neenee. Ik betaal, vermits jij momenteel...
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- Momenteel!
- Laat je hoofd niet hangen, Paul. Kom.
Zij wilde me meesleuren, maar ik protesteerde.
- Je weet, dat ik momenteel (ik drukte op het woord) bij mijn vriend inwoon. Ik
moet nu naar hem toe, Liesje. Het spijt mij vreselijk.
- Ik had zo graag met jou de namiddag doorgebracht, Paul. Je vriend is dat?...
- Ja. Die schrijver, onderbrak ik haar.
- Ik zou wel graag met hem kennis willen maken, Paul. Heb je er iets op tegen,
dat ik met jou meega? Even maar. Ik hoop, dat je vriend het niet naar zal vinden.
- O, nee, zei ik snel.
Waarom liep ik niet weg. Waarom slingerde ik haar niet in het gelaat, wat ik over
haar dacht? Je mag voor mijn part naar de pomp lopen. Ik ben het leuke spelletje
beu. Jij bent een zondagskind. Ik ben een zwaar geslagen man. Wij horen niet bij
elkaar. Of was de begeerte opnieuw in mij steil overeind gaan staan? Wou ik haar
nogmaals krijgen? Wou ik misschien mijn vriend overbluffen? Ik had over Liesje
destijds nogal hoog opgegeven. Mannen pakken zo graag uit met hun succes bij de
wijfjes.
Ik nam haar mee. Hij opende de deur.
- Dat is nu Liesje, praalde ik. We ontmoetten elkaar toevallig in de stad. Zij wou
per se met jou kennis maken.
In zijn ogen schoten twee gevaarlijke lichtjes. Zijn neusvleugels trilden. Hij had
vroeger heel wat avontuurtjes beleefd en daar ging hij nog prat op.
- Heel aangenaam, juffrouw, zong zijn stem.
Hij boog en gaf haar galant en speels een kushandje. Minzaam leidde hij ons naar
zijn salon en wij gingen in de diepe zetels zitten.
- Wij komen maar heel even aanlopen, zei ik plomp. Liesje en ik moeten dadelijk
weer naar de stad. Wij hebben een boel met elkaar te bepraten.
Hij lachte fijntjes.
- U schrijft dus ook, juffrouw, begon hij.
Zij keek brutaal in zijn koolzwarte ogen.
- Gedichten, vermoed ik.
- Liesje schrijft ook verhalen, haastte ik mij te zeggen. En goede. Momenteel werkt
zij aan een studie over de moderne Engelse letterkunde.
- Interessant, knikte hij ijverig. Ik acht me zeer gelukkig. Een man heeft niet elke
dag de kans een mooie vrouw te ontmoeten die bovendien ook nog scheppend werk
verricht.
Zij koesterde zich in zijn blik. Dat was nu mijn vriend. Op en top. 's Morgens
waarschuwde hij mij nog voor dat meisje. En nu begon hij haar het
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hof te maken, terwijl zijn vrouw en zijn zoontje in de kelderkeuken zaten. Ik kon een
gevoel van afgunst niet onderdrukken. Als twee mannen met een mooie vrouw samen
zijn, stellen zij zich zo vaak potsierlijk aan. Net twee hanen. Zij wedijveren in
voorkomendheid, in galanterie, in geestigheid, in kracht, in alles. Zij staan tegenover
elkaar als twee bloedvijanden.
- Liesje en ik moeten samen nog een volledige Swinburne-vertaling maken, zei
ik langs mijn neus weg.
Ik sprak op vertrouwelijke toon om hem goed te laten voelen, dat ik een
onbetwistbare voorsprong op hem had.
- Met jullie beidjes wordt het vast een meesterwerk, glimlachte hij star.
- U complimenteert niet kwaad, zei Liesje.
- Wie zou zo'n verrukkelijke vrouw als u niet graag complimenteren, antwoordde
hij snel. En... ik heb bovendien al het genoegen gehad enkele van uw gedichten te
lezen. Paul heeft ze mij laten inkijken.
Daar wilde hij mij weer het gras onder de voeten wegmaaien.
- Heb jij die gedichten laten lezen, Paul? vroeg zij.
- Ik zag daar geen bezwaar in, Liesje, stamelde ik. Ik dacht...
- Het heeft niets te betekenen, sneed zij mij de pas af. Het heeft geen belang meer.
Geen belang meer? Wat bedoelde zij?
- U, meneer, u hebt er blijkhaar een handje van om de dames te complimenteren.
Dat is vriendelijk van u, maar u moet weten dat ik daar niet de minste waarde aan
hecht.
Pats! Zij trad ineens buitengewoon agressief op en deelde met beide handen klappen
uit. Mijn vriend bleef onverstoorbaar en geamuseerd glimlachen. Ik meesmuilde en
keek naar de klok op de schouw.
- U lijkt op een man op wie ik vroeger vreselijk verliefd geweest ben, zei Liesje
plotseling.
Zij trok haar korte rok nog wat hoger op en liet haar slanke, mooi gebruinde benen
bewonderen.
- Bedoelt u Paul? vroeg mijn vriend met een onschuldige uitdrukking op zijn
gelaat.
- O, nee, antwoordde zij snel.
Mijn wangen gloeiden. Ik zocht naar woorden om het gesprek af te leiden. Mijn
vriend begon met Liesje te praten. Ik zat er maar bij voor spek en bonen. In zijn
koolzwarte ogen meende ik duidelijk de begeerte te zien oplaaien. Hij begon al te
gesticuleren. Komediant, dacht ik. Maar was ik beter? Wat kon ik hem dan verwijten?
Ik keek voortdurend naar de klok en zweeg stompzinnig. Liesje dacht blijkbaar niet
meer aan ons gezellig onderonsje in de stad. Zij praatte honderd uit en giechelde
veel.
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- Rookt u, juffrouw?
Mijn vriend haalde een pakje zware sigaretten te voorschijn.
- Hebt u geen lichtere?
Haar ogen stonden schelms.
- Het spijt me, juffrouw. Hoe dom van mij! Paul...
Hij keek mij vriendelijk aan.
- Wil jij in het winkeltje hierover een doosje damessigaretten halen? Ja?
Ik knikte al.
- Hier heb je geld.
Hij gooide een banknoot op het lage tafeltje. Ik raapte het geld op. Ik kookte van
woede. De schoft dreef de onbeschaamdheid zo ver, mij als zijn loopjongetje te
gebruiken. Ik beefde.
- Steek de rest maar op zak, Paul, voegde hij er met een royaal gebaar aan toe.
- Voor jou doe ik het graag, Liesje, stamelde ik en verdween.
In de gang moest ik even naar adem happen. Ik balde de vuisten. Verdomme! dat
zou ik hem betaald zetten. De schoft. De gemene rotschoft.
Ik holde de straat over, plompte het winkeltje binnen en liet het rosharige juffertje
in haar eentje nadenken over de wereldschokkende gebeurtenis, die mij zo overstuur
kon hebben gemaakt. De pasmunt liet ik op de marmeren toonbank liggen.
- Hier ben ik terug, grijnsde ik.
- Je bent vlug, zei hij.
Liesje hield een boek in de handen. Ik presenteerde haar een sigaret met gouden
mondstuk en gaf haar vuur.
- Je mag het boek houden, tot je ermee klaar bent, Liesje, knikte mijn vriend.
Zo? Hij zei al Liesje en jij. Ze schoten aardig op.
- Ik kan het dan zelf terugbrengen, monkelde zij.
Van verontwaardiging slikte ik bijna mijn sigaret in. Wat hadden die twee
gekonkelfoesd? Ik kende dat smoesje. Even een boek uitlenen en dan corresponderen
over het boek en dan het boek terugbrengen en dan hopla! samen naar bed. De maat
was vol. Nee, ik had mij niet vergist. Liesje wou mij jaloers maken. Tot daar. Maar
mijn vriend, die verachtelijke klier, wou mij gewoon een hak zetten. Dat liep de
spuigaten uit. Mijn avondje uit met haar was naar de bliksem. Meer dan ooit wou ik
haar hebben. Ik zou haar nemen, één knook, en daarna zou ik haar van mij
wegschoppen als een ding, dat ik niet langer meer kon gebruiken.
- Het wordt laat, stotterde ik.
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- Zeit spielt keine Rolle, declameerde Liesje.
- Ik dacht alleen, dat je misschien... dat je misschien honger begon te krijgen, zei
ik zielig.
- Je kunt natuurlijk bij ons blijven dineren, stelde mijn vriend voor.
- Heel graag. Dank je, haakte zij dadelijk in.
Ik kon het niet meer verkroppen.
- Jullie excuseren me wel, hijgde ik. Ik moet dringend de stad in.
- Je laat ons toch niet in de steek, kerel, lachte hij.
Er lag triomf op zijn gelaat.
- Het spijt me. Ik denk er nu ineens aan. Het is heus belangrijk.
- Mooi. Maar je blijft toch niet lang weg? informeerde hij zuurzoet.
- Neenee. Ik kom vlug terug. Ik zie je straks nog wel, Liesje, antwoordde ik met
dichtgeknepen keel.
Zij reageerde niet eens. Met de staart tussen mijn benen droop ik af. De deur viel
achter mij dicht. Nog even meende ik haar gekir te horen. Of was het inbeelding?
Buiten braakte ik een serie vloeken uit. Wraakplannen dwarrelden door mijn hoofd.
Ik had lust om alle voetgangers tegen de vlakte te lopen. Haar brief, die nog in mijn
jaszak zat, scheurde ik krampachtig en ik gooide de snippers in de wind. Het weke
parfum maakte mij uitzinnig. Wrokkend draafde ik over het trottoir. Hoe kinderachtig
stelde ik mij aan! Ik, die zo graag smaalde op de bekrompenheid van de mensen en
zulk een hoge dunk van mijzelf had! Woedend liep ik een bordeel binnen. Een blonde
vrouw met slechte tanden liep heupwiegend naar mijn tafeltje.
- Bonsoir, chéri, groette zij met een vermoeide lach.
- Un export, zei ik bars.
- Vous m'offrez un verre?
Onder de dikke schminklaag grijnsde haar geschonden gelaat. Ik knikte. Zij kwam
naast mij op de bank zitten en sloeg haar magere arm om mijn hals.
- A votre santé, knipoogde zij met gemaakte opgewektheid.
Zij dronk haar glaasje in één slok leeg.
- Mais vous êtes triste?
Ik schokschouderde.
- Vous avez peur de moi?
Minachtend blies ik door mijn neus.
- Vous n'êtes pas gentil.
Zij legde haar linkerhand op mijn knie en wou mij strelen.
- Hoepel op! barstte ik ineens los.
Zij schrok en sprong schichtig op. Vlug haalde ik wat geld te voorschijn.
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Ik betaalde en rende naar buiten.
- Encore un toquard, hoorde ik haar nog zeggen.
Uren dwaalde ik door de stad. Na middernacht stond ik uitgeput voor de woning
van mijn vriend. Zou ik nog naar binnen gaan? Maar waar moest ik anders heen?
Een hotelkamer was te duur. Mijn laatste geld had ik dwaas weggegooid aan een
kroegmeid. Wat was ik ellendig! En alleen. Hopeloos alleen op de wereld.
Ik belde aan. Mijn vriend verscheen. Hij schudde het hoofd.
- Ik was ongerust, Paul, zei hij. Wat 'n geluk, dat je gekomen bent.
Ik wilde hem neerslaan, maar als een hond volgde ik hem naar de kelderkeuken.
Met een zucht liet ik mij op de sofa neervallen.
- Wat scheelt eraan, Paul? vroeg hij.
- Laat me alleen, kropte ik. Laat me nu in 's hemelsnaam alleen. Zie je niet, dat ik
ziek ben?
- Arme kerel, troostte hij. Slaap eens flink uit. Morgen gaat het beter.
- Goedenacht...
- Goedenacht, Paul.
Hij stak mij zijn hand toe en ik stiet ze niet terug. Toen hij aan de deur even
omkeek, zag ik zijn sarcastische glimlach. De hele nacht huppelde de duivel weer
om mij heen.
(vervolgt)
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Kroniek
Hugo Brems / Twee dichters
Patrick Conrad is in de Vlaamse poëzie een alleenstaand geval. Hij doet niet mee
aan de steriele twisten tussen stijlrichtingen. Evenmin is hij erg actief in een of ander
literair blad. Hij beperkt zijn optreden in onze literaire diergaarde tot steeds
verrassende en boeiende publikaties van voltooide bundels. Nu met ‘11 Sad Songs
for Edward Kienholz, 1970-1971’. De bundel, uitgegeven in de reeks die Paul Snoek
bij Paris-Manteau redigeert, beslaat twee afdelingen; een eerste, waarnaar de hele
bundel genoemd is, en een tweede, ‘Rest in piece’ (sic), over Marilyn Monroe.
Het is een gemakkelijke gemeenplaats geworden van deze poëzie te zeggen dat
zij maniëristisch is, decadent e.d., maar ze is het, en overigens zeer bewust en
geraffineerd.
De sfeer die Conrads poëzie van bij de aanvang beheerste, is er een van zwoele
erotiek, hypergecultiveerd binnenskamers stadsleven met weelderige attributen en
verfijnde interieurs, waarin wulpse en perverse maar vaak frigide vrouwen evolueren.
Een decor, dat symbolisch staat voor een wereld die als geheel overbeschaafd maar
grondig steriel wordt ervaren. Vandaar ook de voorkeur van de dichter voor allerhande
verschijnselen die wijzen op aftakeling, verrotting, gebrek aan vitaliteit. Seksuele
perversies, principiële amoraliteit, zucht naar sensatie en originaliteit, cultus van
modeverschijnselen als kitsch, camp, pop-art en popmuziek, enz., zijn typische
motieven.
In deze jongste bundel is binnen die thematiek een opvallende verschuiving en
verdieping merkbaar. De aandacht wordt verlegd van de oppervlakkige sensatiezucht
naar een preoccupatie met omvattender gebieden van de menselijke existentie: liefde,
geboorte, dood. De sfeer blijft dezelfde, maar als geheel krijgt het werk een diepere
dimensie, vnl. daar waar de morbiede, sado-masochistische doodsdrift als essentiële
component van een extreem maniërisme zijn intrede doet. Men krijgt de indruk dat
de superieure taalvaardigheid van Conrad nu eerst de voedingsbodem gevonden heeft
waarop zij tot belangrijke poëzie kan uitgroeien. Om in de sfeer te blijven is die
taalvaardigheid de parasitaire schimmel, die tot woekerende bloei komt op een
voedingsbodem van dood en ontbinding.
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Nochtans is het zo, dat geboorte in de eerste afdeling een belangrijker thema lijkt
dan dood. Maar het is een geboorte die kleeft aan de dood, die verwant is aan
miskraam, die de dood voedt en mogelijk maakt:
‘Zij, de moeder, de bevruchte driehoek, de verdachte,
braakt de blinde honig van haar buik,
het overtollige, verlegen voedsel.’ (16)

Ook de liefde wordt grotendeels in die brakke en morbiede sfeer bedreven:
‘Dansend, de gier op zijn kreng,
perst hij gillend zijn klieren
leeg over haar kleren.
En zo groot en kwetsend is de verwondering
dat zij, zwellend van louter geluk,
kakt over haar tong.’ (20)

Een poëzie die veel van haar kracht te danken heeft aan de paradox, de gecultiveerde
labiliteit, die o.m. tot uiting komt in de dooreenstrengeling van contrasterende
motieven als geboorte + ontbinding, liefde + ontluistering, dood + genot. Zelden
flirten Eros en Thanatos zo ongegeneerd, maar m.i. tot op grote hoogte vrijblijvend,
met elkaar als hier. Vrijblijvend meen ik, omdat veel van het hier gepresenteerde de
indruk geeft van een artificieel aangekweekte pose, een ontluistering en een
agressiviteit tegenover de lezer als masker en vlucht voor een gevreesd werkelijk
contact. Die indruk wordt versterkt doordat in enkele zeer goede gedichten of verzen
een verrassend andere toon doorklinkt. Nog tegengewerkt in ‘The back seat Dodge
'38’ (21), dat begint met het eenvoudige vers ‘Dit is een toevallig koppel zoals
miljoenen’ en met nauwelijks bedwongen gevoelsinleving eindigt:
‘Veilig onder dit dun roestig dak
fluistert zijn zachte klauw, zijn porfieren poot
haar wenende schaamlippen lieve woorden toe.
Zoals zee, oorlog, welp en medelijden.’

Of het verrassend intermezzo in ‘The Birthday’ (17), met als evocatie van een barende
vrouw de prachtige verzen:
‘De kreet staat als een bel op haar lippen,
de vreugde golvend in de plooien
van haar liezen te lezen.’

Dat is de andere zijde van een levensbeschouwing die globaal als estheticistisch kan
omschreven worden, wanneer we tenminste ook de esthetica van het lelijke daarin
betrekken. Dat brengt o.a. mee dat in bijna alle

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

703
gevallen de gedichten kil en onmenselijk aandoen ondanks het overvloedig gebruik
van een zwoele, warm-luxueuze terminologie. De warmte van de spontane menselijke
emotionaliteit wordt bewust vermeden.
Maar wanneer ik niet aarzel Patrick Conrad een belangrijk dichter te noemen, dan
is dat in de eerste plaats om zijn poëtische taalkracht. Zijn complexe, paradoxale
wereld bouwt hij op via een ongewoon inzicht in de dubbelzinnigheden en
polyvalenties van woord, klank en beeld. Oeroude poëtische technieken als bijv.
parallel en contrast, typisch maniëristische stijlfiguren als oxymoron en paronomasie
e.d. buit hij ten gronde uit. Zij zijn immers bijzonder goed geschikt om zijn
incoherente en confuus contradictorische innerlijke wereld uit te beelden. Die figuren
worden nog versterkt door een ongemeen rijke klank-expressiviteit, die verwant is
aan die van Claus en Dirk Christiaens. Een extreem spel met contrasterende en
analoge klankelementen plant zichzelf doorheen het gedicht voort en schept
betekenisconnotaties die deze van de loutere begripsinhoud der woorden kunnen
intensiveren of omkeren. Bij voorbeeld:
‘ziektes, zacht als zilt’ (9)
‘Zij, de moeder, de zeug, de zachte zak’ (15)
‘Terwijl in haar scheurende schede groeit en gloeit
haar zoon als een zon’ (17)
‘Zeik en zaad kabbelend als melk.
Een kudde kutten als kolen krullend.’ (19)

Soms, zoals in het laatste citaat, of in bijv.
‘Zij, de moeder, de bar-maid, de baarmoeder,
wrikt uit wrok het wrak
uit haar vunzig vlees’ (16),

ontaardt het klankspel in een groteske zucht naar goedkoop effect. Rekent men bij
die stijlmiddelen dan nog het overvloedig gebruik van collagetechnieken door
inschakeling van Engelse teksten uit literatuur en popmuziek, dan kan men zich een
benaderend beeld vormen van deze heterogene taalwereld, die toch dank zij het
dichterlijk talent van Conrad in deze bundel nergens meer fragmentarisch aandoet.
Ten slotte wil ik nog de aandacht vestigen op de zeer goede Marilyn Monroe-cyclus,
waarin episodes uit het leven van de filmster tot symbool van de hele dichterlijke
wereld van Conrad getransformeerd worden onder het motto van B. Rayan: ‘Kitch
is a beautiful word, is a beautiful word, is a beautiful word.’
Patricia Lasoen is zowat de talentvolle Virginie Loveling van het nieuw-realisme in
Vlaanderen. Het domein van haar poëzie is het leven van elke dag, de observatie van
de kleine gebeurtenissen, die met al hun onbedui-
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dendheid de eigenlijke hoofdbrok van een mensenleven vormen. In haar jongste
bundel, ‘Recepten & Verhalen’ (Paris-Manteau, 1971) heeft zij het over dingen als
een winterse tuin, een avond achter een kachel, een voorbijrijdende tram, een
begrafenisstoet, twee oude mannen in een volkscafé, enz... Die anekdoten worden
geobserveerd en na emotionele verwerking bescheiden verwoord. Bescheidenheid
is overigens een van de hoofdtroeven in deze inderdaad zeer fijngevoelige,
genuanceerde, vrouwelijke stemmings-poëzie. En het is juist in het evoceren van
stemmingen, van de nauwelijks uitspreekbare schakeringen die elk moment tot een
individueel en onherhaalbaal beleven maken, dat zij haar beste resultaten bereikt.
Daar waar zij een uniek sfeermoment tracht te reconstrueren, door een zo dicht
mogelijk benaderende context van feiten, omstandigheden en samenhangen te
herscheppen:
‘Winter in het dorp
In het veld van de laatste der boeren
staan de rabarbers stokstijf
en kraken hoorbaar onder de zon.
De knotwilgen op het kerkhof
(door kinderen Grote Kabouters genoemd
kwaadwillig en kaal, met gebalde vuisten)
laten soms de voorbijgangers schrikken
maar niet voor lang
want het kerkklokje klept zachtmoedig
en troostend.’ (13)

Dergelijke gevallen van ik-loze lyriek zijn in haar werk nog vrij zeldzaam en zelfs
hier blijft de subjectiviteit van de dichteres nog opvallend aanwezig in de woord- en
beeldkeuze, die interpreterend werkt; maar de tendens is aanwezig naar een uiterst
subtiele vorm van realisme toe, zoals bijv. Rutger Kopland die in Nederland met
zeer goed gevolg beoefent. Een realisme dat zijn kracht put uit het bestudeerde
arrangement van op zichzelf onbenullige detailobservaties. Bij Patricia Lasoen is de
subjectieve stemming nog tamelijk onversneden in het gedicht aanwezig, zodanig
dat neorealisme en neoromantiek elkaar in enkele gedichten in evenwicht houden.
En ook daarin is zij een neo-Virginie Loveling. (cfr. bijv. ‘Klein winter-deuntje’,
blz. 11; ‘Zomaar op een zomernacht’, blz. 17, e.d.) Het valt niet moeilijk de
kenmerken die A. Westerlinck in zijn ‘Poëtisch Panorama’ voor de Vlaamse
dichtkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw vernoemt, op deze dichteres te
transponeren. Het tijdskader, het maatschappijbeeld en de mentaliteit waarin deze
poëzie moet functioneren, verschillen gron-
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dig, maar de schriftuur zelf is niet essentieel veranderd, met uitzondering dan van
taal- en stijlbeheersing en vakkennis, die hier op een zeer hoog peil staan. Ik citeer:
‘gematigdheid’, ‘anecdotisme’, ‘door romantisch gevoel verzacht’, ‘volkspoëzie’
(cfr. democratisering van de poëzie), ‘sociale en natuurpoëzie’, ‘intimistische
taferelen’, ‘geeft minder blijk van vrije en roekeloze verbeeldingsvlucht dan van
piëteitvolle aandacht voor de kostbare wereld der vertrouwde dingen’. Daarnaast is
er ook sprake van relativerende humor enz. Zowat alle kenmerken die meer stijl- dan
tijdgebonden zijn, kunnen we op die manier transponeren. Voortdurend zit men als
lezer te wachten op het verrassende, openbarende of overweldigende, maar het blijft
uit. Effectbejag is deze poëzie wezensvreemd. Zij moet het niet hebben van de
geheimzinnige suggestiviteit van taalcreatie, maar van de originele optiek en de
delicate, onherhaalbare stemming: een mengeling van verwondering, afstandelijkheid,
prille ontroering en blasé sarcasme.
Het gevaar van deze poëzie is dat ze soms vervalt in onbenulligheden, die enkel
teren op een geringe vondst, een onbeduidende impressie, een goedkope paradox
e.d. (bijv. blz. 22, 24, 25).
Dat kan op zichzelf een goed uitgangspunt zijn, maar blijft banaal indien het niet
verhevigd of gesymboliseerd wordt door een of andere taalmanipulatie. Aan de andere
kant krijgt in sommige gedichten de neorealistische basisimpressie een andere
dimensie, wanneer ze passend verbonden wordt met technieken en
vervreemdingseffecten die uit de verworvenheden van de experimentelen stammen.
Ik heb altijd de indruk gehad, dat juist in dit randgebied de rijkste mogelijkheden
van Patricia Lasoen liggen. Bij voorbeeld in het naar mijn gevoel prachtige gedicht
‘Een wintersprookje
De klok is kreunend stilgevallen
en op elke heuveltop wachten de wolven.
Nog zijn de klanken van het huilen
in hun keel
niet uitgestorven of door iedereen
vergeten en soms, in een heldere, windstille
nacht met volle maan en sterren
zijn ze nog hoorbaar,
jankend als een verre trein.
Doen zij de overweg-bewaker zijn
signaal vergeten? Duwen zij de landloper
het water in? Verschrikken zij de wandelaar
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en drijven zij de auto's naar de graskant?
Als men 's morgens de lijken vindt
is er discussie over hun aansprakelijkheid
maar soms
zijn de glinsterende vlekken
op de lichamen en in hun haar
door ochtenddauw alleen
niet te verklaren.’
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De laatste ronde
Een prijs voor Gilliams
Dat de belangrijkste Staatsprijs voor Letterkunde die wij hebben, de prijs ter bekroning
van een gehele literaire loopbaan, werd toegekend aan Maurice Gilliams, zal
ongetwijfeld iedereen die met onbaatzuchtige sympathie ons literaire leven volgt,
verheugen.
Gilliams is nu 72 jaar en wij mogen aannemen dat wij thans veruit het grootste
deel van het werk, dat hij als uiterst veeleisend auteur wilde uitgeven, in ons bezit
hebben. Dit oeuvre is niet omvangrijk, maar in zijn uiterst kieskeurige selectiviteit,
heeft het een vrij zeldzame zuiverheid en perfectie. Het is ook zeer veelzijdig. Gilliams
is dichter, schreef verhalend poëtisch proza, essays en schonk ons ook fragmenten
van een journaal.
Zijn werk is niet populair en zal het wel nooit worden. Het eist van de lezer heel
wat literaire cultuur, subtiliteit van esthetisch gevoel en intuïtieve intelligentie,
vooraleer het zich prijsgeeft.
In het proza van Gilliams, vanaf Het werk der Leerjaren van 1922, naar de
Oefentocht in het Luchtledige tot zijn meest bekende werk Elias of het gevecht met
de nachtegalen en ten slotte Winter te Antwerpen - voor mijn gevoel zijn meest
volmaakte prozawerk -, vindt men een geleidelijke ontwikkeling van het vakmanschap
en van de volheid, de densiteit van de innerlijke levensexpressie. Want, alhoewel uit
de stof van herinneringen en ervaringen opgebouwd, is dit werk eivol van
innerlijkheid.
Die innerlijke levensaanvoeling en zelfontdekking van Gilliams vertoont een
uitzonderlijke verfijning in stemmingsgevoel en verbeelding. Hij ontdekt zichzelf
en zijn innerlijke wereld vanuit een eenzaamheid die zeer kwetsbaar is, soms gekweld,
gemarteld, soms ook vervuld van vreugde om de ontdekking van eigen mysterie. De
ruimte ontbreekt mij hier om het geraffineerde zelfgevoel dat in Gilliams' proza tot
ontbolstering komt, te ontleden. Laat mij enkel zeggen dat het van een ragfijne
stemmingskunst gaandeweg is geëvolueerd naar een vlijmscherpe zielsanalyse en
een acute spirituele werkelijkheidszin, die het mysterie achter de werkelijkheid aftast.
In die zin is hij verwant met de grote Romantiek, die een mystische geladenheid
heeft: Novalis, Hölderlin, enzovoort. Daarbij moet worden onderstreept dat zijn stijl
een strenge compositie en een grote poëtische densiteit vertoont.
Ook zijn gedichten vertonen een evolutie, die parallel loopt met zijn proza. Van
aanvang af zijn zij symbolisch geladen, doordrongen van stemmingen, vooral
weemoed en nostalgie, maar gesloten. Vanaf de bundel Eenzame Vroeg-
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te over Het Maria-Leven tot de verzen der laatste decennia wordt de vorm steeds
strakker, en ook hermetischer. Achter die geslotenheid op zichzelf als van een kei,
voelt en raadt men een volheid van prangende smartelijkheid en uitzichtloze nostalgie
naar het ongewisse, het mysterie, het onzegbare. Geheel de taal van deze gedichten
is symbolisch, met beelden die als het ware mysterieuze organen zijn, geboren uit
bloed en hersens.
Ten slotte heeft ook het bespiegelend proza en heeft het journaal van Gilliams,
De man voor het venster, een haast even grote poëtische volheid als de rest van zijn
werk. Zo heeft het een geheel eigen, uiteraard ook zeer persoonlijke plaats in ons
essayistisch proza, bovendien een hoge plaats naar mijn oordeel. Zijn opstellen over
dichters en plastische kunstenaars, Van Langendonck, Van Ostaijen, Henri de
Braekeleer, onlangs nog Jos Hendrickx, enzovoort, zijn geschreven vanuit diepe en
intense zelfervaring en vanuit zeer scherpe, persoonlijke intuïtieve kennis tot poëtische
zelfvervulling toe.
De staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan, die de Minister voor
Nederlandse Cultuur aan Maurice Gilliams heeft toegekend, moet gezien en begrepen
worden als een gebaar van eerbied en dank, die onze cultuurgemeenschap verschuldigd
is aan een man die haar met zoveel vakkundige gewetensvolheid en talent,
onbaatzuchtig en levenslang heeft gediend.
Albert Westerlinck

In memoriam Paulina van Hemeldonck
Voor mijn goede vriend Emiel
Gij, gentiaantje op mijn jas
toen het nog zomer was,
of in het donker:
lichtje aan het vensterglas.
Liev' vrouwke in de mei,
Gij waart de bloem en ik de bij.
Gij, merel op de kersentak,
zwaluw onder mijn dak.
En schrijf ik over 't Kempenland,
Gij, lichte veder in mijn hand,
dit vlakke land van brem en berk,
Gij, torentje op mijn kerk.
En nu ten Hemel heengegaan
zijt gij de traan,
Gij, in mijn ogen,
die nimmer weer zal drogen.
O God, bij uwen troon
hebt Gij haar opgenomen,
Uw wil geschiede stil en schoon
wat mij ook overkome.
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Boekbesprekingen
Literaire herdrukken
Bij Paris-Manteau (Brussel-Amsterdam) verscheen de vierde druk van Herman
Teirlincks Rolande met de Bles n.a.v. de verfilming van dit boek. Jammer genoeg
vind ik het een van zijn minder geslaagde romans, te kunstmatig-over-verliteratuurd,
verbeus, langdradig; doch mooi, sierlijk geschreven.
Van Weverbergh verschijnt de derde druk van Een dag als een ander, meer een
pamflettair dan literair bedoelde ‘schoolroman’, waarin hij soms bijtend zijn onvrede
met toestanden in het onderwijs blootgeeft.
Bij dezelfde uitgever tellen wij vier herdrukken van Ward Ruyslinck: de zesde
van Het Reservaat, een van zijn geslaagde werken, de derde van Het ledikant van
Lady Cant en De Karakoliërs, twee werken die niet tot zijn beste behoren maar toch
de weg naar het publiek blijken te vinden. Dat ten slotte De madonna met de buil,
een novellenbundel die enkele van Ruyslincks beste verhalen bevat, en het ook op
school goed doet, een vierde druk geniet, kan niemand verwonderen.
Van Hubert Lampo verscheen de zevende druk van zijn debuut in 1943 Don Juan
en de laatste nimf, een gaaf en beheerst verhaal met psychologische inslag. Ook
verscheen de zesde druk van De Trein der traagheid, naar mijn gevoel nog altijd een
der allerbeste verhalen van Johan Daisne. Paul de Wispelaere liet een tweede, herziene
druk verschijnen van zijn roman Een eiland worden.
Steeds bij Paris-Manteau verschijnen ook dichtbundels in herdruk, een zeldzaam
verschijnsel. Zo vermelden wij een tweede druk van Patricia Lasoen: Recepten en
Verhalen, Eddy van Vliet: Van bittere tranen, kollebloemen e.a. blozende droefheden,
en van Patrick Conrad: 11 Sad songs for Edward Kienholz 1970-71.
In de Vlaamse Pockets van Heideland (Hasselt) verscheen een herdruk van twee
verhalen van Karel van de Woestijne, De boer die sterft en De geboorte van Eva (nr.
256) benevens de negende druk van Bei uns in Deutschland, het bekende oorlogsboek
van Ernest Claes.
Bij Orion (Brugge) verscheen de tweede druk van een der beste verhalen van Frans
van Isacker Kortstondige onthoofding, een tweede (uitgebreide) druk van het eerste
deel van Ten huize van... door Joos Florquin, ten slotte een derde druk van de studie
over Albert Camus door Maurits Pinnoy.
Bij het Davidsfonds (Leuven) verscheen
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de negende druk van Ierse Nachten, van Simon Vestdijk, een boek dat, bij de beperkte
Vestdijk-lezer die ik ben, een beste indruk heeft nagelaten. Ook liet deze uitgever
een lijvige Timmermans-omnibus het licht zien Met Timmermans door Vlaanderen,
waarin vijf werken van de grote Lierenaar, ingeleid door zijn dochter Lia
Timmermans.
Bij De Roerdomp (Brecht-Antwerpen) verscheen een tweede druk van Een beschadigd
mens, een sociaal-psychologische probleemroman door Dries Janssen. Merkwaardig
is de poging om oude romans, die ten onrechte vergeten zijn of zouden zijn, te
herdrukken. Zo geeft deze uitgever een herdruk van Het einde der wereld door Jef
Scheirs, die als volksschrijver tijdens zijn leven een zeer grote populariteit kende,
ook door zijn moraliserende en volks-filosofische tendens. In literair opzicht boeiender
is de herdruk van De Roerdomp en Heksendans van Alfons Jeurissen, een der besten
onder de rasechte Kempische schrijvers, een uitmuntend verteller, die diep vertrouwd
was met het geestelijk volksleven van de Kempense vlakten. Heksendans is misschien
wel zijn beste werk. Het is jammer dat door droevige levensomstandigheden het
talent van deze zeer begaafde verteller zich wellicht niet sterker heeft kunnen
ontplooien.
Een eresaluut verdient de D.A.P. Reinaert-uitgeverij te Brussel, die sinds jaren
letterkundig werk uit het historisch verleden opnieuw uitgeeft en blijkbaar met succes.
Ik vermeld de onlangs voltooide Cyriel Buysse-omnibus in vier lijvige delen, die
heel wat werken van de Vlaamse verteller, roman- en toneelschrijver opnieuw in
omloop brengen. Niet enkel de volksmens maar ook de literair meer ontwikkelde
lezer zal van Buysse's vertelgave, zijn soms navrante en elders mild-humoristische
kijk op het leven kunnen genieten. Naast deze uitgebreide keuze uit het werk van
een onzer beste realisten, brengt dezelfde uitgever een Maurits Sabbe-omnibus,
waarin het beste werk van deze neorealistische, idyllisch-humoristische verteller
werd verzameld: de intimistisch emotievolle eenakter Bietje, de bekende verhalen 't
Pastorken van Schaerdycke, De filosoof van 't Sashuis en een paar novellen in meer
realistisch-tragische en satirische trant, waaronder Melsens Kruis (van het beste dat
Sabbe ooit heeft geschreven).
Bij dezelfde uitgever verscheen nog een omnibus Vlaamse Parels: 19e eeuw, die vijf
boeiende romans of verhalen uit vorige eeuw opnieuw bij de hedendaagse lezer
brengt. Zij zijn stuk voor stuk zeer leesbaar en hun verschijnen zal ook de
literairhistorisch-belangstellende lezers genoegen doen, ook al omdat zij nu met deze
werken hun bezit aan negentiende-eeuws literair cultuurgoed kunnen verrijken. Het
gaat hier om vier verhalen uit de realistische periode: de overbekende Ernest Staes
van Anton Bergmann, de prachtige novelle van Rosalie Loveling: Meester Huyghe,
de minder bekende maar uitstekende novelle van Virginie Loveling: Meester Neirinck.
Daarna volgen twee lijviger romans: In 't Schipperskwartier van Domien Sleeckx,
onze eerste rasechte realistische roman in Vlaanderen, en Hard Labeur, een van onze
weinige zuiver-realistische romans, geschreven door Reimond Stijns en een
hoogtepunt van deze auteur. Een
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oordeelkundig samengesteld leesboek, dat niet enkel ruime weerklank moge vinden
bij de literatuurliefhebbers maar ook bij de leraars in de letterkundige geschiedenis,
waaronder er zeker een aantal zijn die in de klas levenslang spreken over boeken die
ze zelf niet hebben gelezen.
Ten slotte stappen wij even buiten de literatuur. De uitgever Nijgh en Van Ditmar
zendt ons de tweede druk van De man die Nederland redde, de oorlogsavonturen
van Felix Kersten, wonderbaar masseur en lijfarts van Himmler, geraffineerd en
roekeloos spion, die o.m. in 1941 de deportatie van het Nederlandse volk naar Polen
heeft kunnen verijdelen. Het relaas werd geschreven door de bekende Franse
romancier Joseph Kessel, biedt alle garanties van waarheidstrouw, en zal alle lezers
die af en toe van ‘sterke verhalen’ houden, zoals uw dienaar, de gewenste emoties
en sensaties bezorgen.
Albert Westerlinck

Vlaamse vertelkunst
Onder de titel 54 Vlaamse verhalen (Uitg. Paris-Manteau, Brussel) verscheen het
hierboven vermelde aantal novellen uit onze literatuur van Henri Conscience tot
vandaag, verzameld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere. Het zijn drie boekdelen,
elk van ca. 200 bladzijden. Vele gekozen verhalen behoren tot het beste in onze
literatuur en zijn reeds, door herhaalde uitgaven, omzeggens ‘klassiek’ geworden.
Dit geldt voor de verhalen die hier werden gekozen uit het werk van Boon, Van
Cauwelaert, Claes, Claus, Elsschot, Gilliams, Matthijs, De Pillecijn, Walschap,
enzovoort, enzovoort. Er zijn ook aangename verrassingen als, bijvoorbeeld, de
aanwezigheid van de Antwerpse verteller Lode Verhees. Jammer genoeg werden uit
de jongere generatie een paar al te zwakke stukken opgenomen en dat is des te meer
te betreuren daar enkele zeer goede novellisten niet vertegenwoordigd zijn. Ik denk
aan André Demedts (zijn jongste novelle in ons tijdschrift vond ik prachtig!), Paul
Lebeau (een verzameling van zijn novellen, De Tijdvreter, is pas verschenen), Rose
Gronon, die een paar meesterlijke novellen heeft geschreven, en Libera Carlier (cfr.
De Luipaard). Het zal de samenstellers bij een eventuele nieuwe druk niet moeilijk
vallen enkele banale verhalen te weren en deze betere novellisten een plaats te geven.
Inmiddels verdient deze verzameling om het vele uitstekende werk dat ze bevat,
ruime verspreiding.
Albert Westerlinck

Maurits Sabbe
Dit boek over de Brugse neoromantische verteller en verdienstelijke geleerde, Maurits
Sabbe en zijn Brugse mensen (Uitg. Standaard-Boekhandel, Antwer-
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pen-Utrecht) werd ingeleid en samengesteld door zijn zoon Dr. Herman Julius Sabbe,
ere-procureur des Konings te Antwerpen. De inleiding bevat een levensoverzicht
van de schrijver. De verdere inhoud is origineler. De zoon heeft namelijk na de dood
van vader in een lade van zijn werkkamer een hoop notities gevonden, die werden
geschreven om voordrachten te houden over humor in het algemeen, Brugse humor
en, ten derde, intieme beschouwingen over eigen werk. Dr. H.J. Sabbe heeft aan de
hand van die notities gepoogd de voordrachten van zijn vader te reconstrueren. De
eerste ‘Humor en grappigheid’ probeert de humor te bepalen, het getuigt van veel
inzicht in het vraagstuk en van grote literaire eruditie. Interessanter nog is de
voordracht over ‘Brugse Humor’, een thema dat verwant is met de geest van zijn
werk en dat hij blijkbaar grondig kent. Al blijkt die humor niet altijd pittig en soms
zelfs triviaal, hij geeft ons een kijk op een volksmentaliteit die Sabbe met sympathie
bekeek. Het laatste opstel dat Dr. H.J. Sabbe heeft gereconstrueerd, ‘Mijn literaire
biecht’, is veruit het belangrijkste. Sabbe vertelt zijn literaire groei, de genesis van
zijn werken, zijn lectuur-ervaringen, en geeft ons meteen een m.i. juist inzicht in zijn
eigen werk. Hij doet dit met waardige bescheidenheid en eenvoud, deugden die ons
respect voor zijn werk, dat binnen duidelijke grenzen zijn waarde blijft behouden,
slechts kunnen vergroten. Ik wil n.a.v. de reconstructie van deze laatste voordracht
slechts even de aandacht vestigen op een vergissing, waar over de literaire generatie
bestaande uit ‘Raymond Brulez, Gaston Roelandts, Lode Zielens en Victor Brunclair’
(p. 105) wordt gesproken. Het zal hier wel om Maurice Roelants gaan en niet om de
Leuvense atleet, die in die jaren zelfs nog niet kon lopen.
Albert Westerlinck

Onze letterkunde in Noorwegen
Onze literatuur was tot voor enkele jaren ‘terra incognita’ in Noorwegen. Thans
begint daar verandering in te komen vooral door de werkzaamheid van Prof. Dr. K.
Langvik-Johannessen, de artistiek rijgbegaafde professor in de Nederlandse taal- en
letterkunde, samen met een equipe verdienstelijke medewerkers. Johannessen is
langs de omweg van de Duitse letterkunde naar de Nederlandse gekomen. Hij is nog
werkzaam op Duits literairhistorisch gebied en is bekend Grillparzer-specialist. Doch
heel zijn academische werkzaamheid en het grootste deel van zijn belangstelling zijn
aan de Nederlandse letterkunde gewijd. Zijn lievelingstijdperken zijn het middeleeuws
drama en de baroktijd. Hij publiceerde over Hugo Grotius, Rembrandt, Gijsbert
Japiks en vooral over de literaire reus van onze Barok: Vondel. Vele bijdragen over
hem onverlet latend, vermeld ik zijn groot werk Zwischen Himmel und Erde. Eine
Studie über Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive, een
vernieuwend boek, dat derhalve omstreden werd, maar vruchtbare inzichten openlegt.
Doch Johannessen volgt ook van dicht-
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bij het cultuurleven in Nederland en Vlaanderen en schrijft daarover regelmatig in
de bekende Oslose kranten Aftenposten en Morgenbladet. Zijn jongste omvangrijke
prestatie is de publikatie van een bloemlezing uit de Nederlandse verhaalkunst: De
Lave Land Forteller (Uitg. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo). Hij schreef ter inleiding
van dit royaal uitgegeven boek (280 blz.) een cultuur- en literairhistorisch essay over
ons Nederlands erfgoed van de middeleeuwen tot heden. De vertalingen zijn niet
alle zijn werk maar ook dat van een zestal medewerkers. Deze imponerende anthologie
bevat verhalen van Multatuli, Emants, Buysse, Couperus, Streuvels, Van Schendel,
Van der Leeuw, Van Oudshoorn, Van de Woestijne, Teirlinck, Bordewijk,
Timmermans, De Pillecijn, Roelants, Van Ostaijen, Slauerhoff, Vestdijk en Marnix
Gijsen. Een prachtige keuze. Onvolledig natuurlijk, maar er was een beperking nodig.
En wie bloemleest volledig en volmaakt?
Albert Westerlinck

Rondom Richard Minne
Zo luidt de titel van een boek (244 blz.) dat door Daniël van Ryssel werd samengesteld
met de hulp van een dertigtal medewerkers (Uitg. Yang en Nijgh en van Ditmar).
Sympathie voor Minne is sympathiek omdat zij synoniem kan zijn van liefde voor
eenvoud en eerlijkheid, afkeer voor fraseologie en pedantisme in de literatuur. De
Minne-minnaar vindt in dit boek bijdragen van alle slag: enkele ongebundelde
gedichten (van mindere kwaliteit), een greep uit de briefwisseling van Herreman met
zijn vriend, foto's van de dichter en van zijn handschriften. Daarnaast zijn er
gelegenheidsgedichten van vrienden (Coole, Daisne e.a.), getuigenissen van schrijvers
der oudere generatie (Vercammen, Buckinx, Decorte e.a.), en van de jongeren (Van
Ryssel, Dangin, Roland Jooris, Deflo e.a.). Daartussen treffen wij ook kritische
studies aan van Willy Spillebeen, Jef Barthels, Dina van Berlaer-Hellemans en zelfs
een wetenschappelijke gedichtanalyse van Prof. M. Rutten. Wat mij in dit gevarieerd
boek het meest heeft geboeid zijn de ‘herinneringen’ van vrienden en schrijvers die
Minne persoonlijk, korte of lange tijd, hebben gekend. Zij zijn ook voor de
literatuurgeschiedenis het kostbaarst. Ik vermeld Achilles Mussche, Daan Boens,
Jonckheere, en vooral Jeroom de Pauw, Louis-Paul Boon en Prosper de Smet. De
bijdragen van deze laatste drie, medewerkers van Minne, vertolken het best de innige
vriendschap die hen aan hun oudere makker bond. Al met al is dit een geslaagd
huldeboek dat goed is besteed aan een dichter die nooit loog.
Albert Westerlinck

Tweemaal Libera Carlier
Varen in ballast is de titel van een nieuw scheepvaartverhaal van Libera Carlier
(Uitgeverij De Branding, Antwerpen). Een paar vroegere teksten van hem zijn
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knappe suspenseverhalen, maar wat hier op en rond de tanker Ruza gebeurt is te lang
gerekt om te blijven boeien. Het zou me niet verwonderen dat het in de bedoeling
van de schrijver lag, de sfeer van een doordeweekse, geschiedenis-loze reis met een
tanker van Antwerpen naar de Golf van Mexico op te roepen en met dat gegeven
ergens een diepere laag van existentiële waarachtigheid (‘varen in ballast’) te raken.
Wegens moeilijkheden bij het aanmonsteren kan de boot maar niet afvaren, en parallel
daarmee kan het verhaal evenmin op gang geraken. De verteller monstert altijd maar
nieuwe personages aan. Steeds andere gezichten worden geïntroduceerd, de
geschiedenis stagneert. Als de tanker eindelijk zee kan kiezen (precies in het midden
van de tekst), heeft de lezer naar mijn gevoel al te lang geduld moeten oefenen. Nadat
de eerste stuurman Hassen het bevel overnam, vallen op tachtig mijl van de
Amerikaanse kust de motoren stil: een brutale stop van een zo lastig op gang gekomen
vaart. Als anticlimax volgt nog het neerschieten van een Arabier door de echtgenoot
van Nora Steffens, een vrouw aan boord, die door naïeve provocaties de éne wrede
knal in dit buitengewoon egale verhaal veroorzaakt.
Over dit m.i. al te lange varen hangt een nauwelijks gesuggereerde sfeer van dreiging.
‘This ship is doomed’, zegt de Arabier (43); Nora denkt: ‘ik vrees hier alles wat
vreemd is en alles is vreemd aan boord van een tankschip’ (74). Evenzeer geldt, dat
alles er zeer vreemd aan toe gaat in deze tekst, zoals in Het afscheid van Michiels of
in L'Etranger van Camus of in verhalen van Kafka. Het thema van twijfel en
onzekerheid wordt overigens bij begin en slot structureel goed aangebracht in twee
analoge sequensen waar we kapitein Pallet voor zijn schrijfmachine zien zitten
twijfelen tussen ‘Je soussigné’ of ‘Le soussigné’. Tussen die twee twijfelsituaties
wordt in ballast uitgevaren.
Wegens deze sfeer van angst en dreiging die zich onderduims ophoopt om plots
brutaal te exploderen in de gewoonste dingen rond een Panamese tanker, zou ik dit
verhaal onthouden. Wellicht heeft de schrijver hiermee een existentieel relevante
situatie willen oproepen. Wellicht, maar het komt door gemis aan spankracht niet te
best over.
In het tweede boekje, De luipaard en andere verhalen, een Mini-boek van
Verbeke-Loys (Sint-Andries), komt als slot de tekst Na een zevende boek voor, waarin
Libera Carlier de balans opmaakt van zijn tot dusver gepubliceerd werk en zijn
opvattingen van de functie van het schrijven uiteenzet. Het is de interessantste tekst
van het bundeltje. Waarom, waartoe heb ik zeven boeken geschreven, vraagt hij zich
af. Eén van de belangrijkste impulsen die hem tot schrijven aanzet, blijkt ‘de
verontwaardiging’ te zijn (132). Verontwaardiging dreef hem in het sociale
engagement en verplichtte hem zeven keer ‘de sociale lyriek’ in proza te beoefenen
(139). Deze terugblik, met poging tot zelfbepaling als schrijver, kan als
auteurscommentaar gebruikt worden bij de kritiek en interpretatie van Carliers werk.
Sociale lyriek heb ik in dit bundeltje evenwel niet zo vaak gevonden. Kenmerkend
zijn veeleer de evasieromantiek en de schampere humor die we in zijn
scheepvaartverhalen niet in die mate plegen aan te treffen. Maar die hoekige
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notitiestijl die uit principe alles schuwt wat naar opsiering kan zwemen, die is wel
van hem.
M. Janssens

Neukratief
Walter van den Broeck deed erg grappig in zijn feuilletonroman Lang weekend en
erg geëngageerd in zijn toneelstuk Groenten uit Balen. Die twee toonaarden (crazy
en angry) heeft hij gecombineerd in een nieuwe verhalende tekst, In beslag genomen
(Paris-Manteau, grote Marnix-pocket 63, 1972, 142 blz.). In een Waarschuwing Aan
De Belgische Lezer noemt hijzelf dit boek een ‘politiek-erotische satire’. De situaties
en personen die hij beschrijft bestaan vooralsnog alleen in zijn verbeelding, zo zegt
hij nog in een tweede waarschuwing. Toch zal het ‘volwassen publiek’ waarvoor dit
boek geschreven werd, geen moeite hebben om door de romanfictie heen bestaande
situaties en personen te herkennen. Het gaat over de Belgische Minister van Censuur
Weckx en diens collega Van Noorderwijk, Minister van Cultuur. Rara, over wie gaat
't? Weckx krijgt de oneven hoofdstukken naar z'n kop, Van Noorderwijk en zijn
cultuurhonden de even. Bindteken tussen oneven en even is een schoendoos met
compromitterend materiaal, waarmee een ik-persoon, Walter van den Broeck,
leraar-schrijver, rondzeult, van Censuur naar Cultuur en naar andere ongure middens.
Er wordt ook nog een schrijversbijeenkomst beschreven in de kantoren van Kolin
Xerbererg, uitgever van London-Nancy, eertijds beheerd door Bertha Nancy. Nog
eens, rara. Elke volwassen lezer heeft het al lang door: In beslag genomen is de eerste
onverbloemde Zuidnederlandse sleutelroman over de Belgische Ministers van Censuur
en Cultuur. Veel binnenpretjes moeten mij ontgaan zijn, want ik vind het maar een
saaie boel. De auteur zelf amuseert zich kennelijk goddelijk. Hij maakt er een goeie
ouwe gooi- en smijtklucht van, met gillers in de hoogste registers en denderend
dijengeklets. Geen roomtaarten vliegen in het rond, maar bepaalde secreties. Artikel
383, alsmede de pomperijen van de cultuurhonden ridiculiseert de auteur met het
doeltreffendste wapen, de erotiek in Vrij Sexland-stijl. Ik wed dat de auteur het
allemaal amusant vindt, en misschien hoopt hij zelfs onze Noorderbroeders, die toch
denken dat er ten zuiden van Breda Indianen wonen, ermee te amuseren. Maar als
het boek politiek en erotisch zou zijn, dan heeft het als satire naar mijn mening te
weinig niveau. Het is eerder een schadeloos entertainment voor ingewijden, te lullig
om het in beslag te nemen.
M. Janssens
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Tijdschriftenrevue
Nieuwe stemmen
28ste jrg., nr. 6, mei-juni 1972
‘Interludium’ is de titel van een romanfragment door Julien Librecht. Het is de
gevoelvolle beschrijving van de ontgoochelingen van een Spaans gastarbeider in
België. Eerlijk gezegd wat te simplistisch-sentimenteel is een verhaal, ‘Drive-in’,
van Monda de Munck. Ook gedichten van A. de Longie, R. Houwink en N. Vantina
zijn zwak, in tegenstelling tot twee zeer knappe verzen van José de Poortere.

De tafelronde
17de jrg., nr. 1
Als exemplarisch geval van de praktijken in de internationale kunsthandel doet Paul
de Vree het geval Piero Manzoni-Enea Ferrari uit de doeken. Alain Arias-Misson
bespreekt een tentoonstelling van zgn. ‘réalisme relativiste’ en Paul de Vree schrijft
over ‘La poésie concrète et le maniérisme’. Naast de talrijke voorbeelden van concrete
poëzie en zgn. ‘poesia visiva’, waarbij foto- en ander beeldend materiaal met tekst
gecombineerd wordt, vindt men een artikel over de voor enige maanden overleden
Jan de Roek en diens poëzieopvattingen, door Paul de Vree.

Maatstaf
20ste jrg., nr. 4, aug. 1972
W.L. Idema leidt in en publiceert de 16de-eeuwse Chinese ‘Klucht van de wolf uit
Chung-Shan’. Ook in vertaling lezen we gedichten van Nelly Sachs en Sanskrit
epigrammen. ‘Het paard’ is een zeer goed verhaal van Martin Hart, aanzienlijk beter
dan het proza van Pé Hawinkels. Weer zeer talentrijk en met vakmanschap geschreven
zijn de gedichten van Hans Warren. C. Buddingh' publiceert weer enkele grapjes en
Hendrik de Vries enige rancuneuze ‘contra-provocaties’. R. Koneck confronteert
dagboeken van Ernst Jünger en Léautaud; uiteraard om hun houding tegenover het
nazisme te onderzoeken, wat dacht u wel: Maatstaf is toch een progressief Nederlands
tijdschrift.

Tirade
16de jr., nr. 179, sept. 1972
In ‘Mijn testament’ vertelt Nadjezjda Mandelstam hoe zij de literaire nalatenschap
van haar man bewaarde. Kees Verheul vertaalde drie gedichten uit het Russisch van
Iosif Brodski. L.H. Wiener schrijft een verhaal over zijn vriendschap voor een teek,
‘Meeëters zijn welkom’. Poëzie is er van K. Winkler, R. de Jong en vooral van W.
Wilmink, die ook enkele gedichten van Liverpoolse pop-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

717
dichters vertaalde. ‘Die Leiden des jungen Elmers’ is de titel van een essay door
G.F.H. Raat over de novelle ‘Werther Nieland’ van G.K. van het Reve.

De gids
1972, nr. 5-6
Een nummer dat - uitzonderlijk voor dit tijdschrift - bijna geheel aan de literatuur
gewijd is. We lezen proza van de redacteurs Hugo Claus, Rudolf Geel en Harry
Mulisch. Bijzonder goed is het fragment van Mulisch, laatste hoofdstuk uit ‘De
toekomst van gisteren’: bedenkingen en ervaringen n.a.v. Parijs, mei 1968. Zeer goed
is ook een verhaal van Raymond ten Berge, wat gunstig afsteekt tegen het niet zonder
talent maar artificieel-allegorisch geschreven fragment van Roel van Duyn. Ton
Anbeek bespreekt zeer kritisch ‘Vogelaars opvattingen over taal en literatuur’. Verder
een opstel van Th. de Jong over de maatschappelijke opvattingen in de essays van
G. Orwell en een essay van Leo Ross over de roman van Du Perron ‘Schandaal in
Holland’. Enkele kleinere proza's en gedichten van W.E. Krul, M. Vos en L.
Herberghs zijn niet bijzonder opvallend. In de ‘Kroniek’ houdt Bert Brouwers een
beschouwing over ‘Literatuursociologie en interdisciplinair onderzoek’.

De Vlaamse gids
56ste jrg., nr. 10, okt. 1972
Erik Slagter, die ook al in het verleden verdienstelijk werk verrichtte door zijn
vergelijkend onderzoek naar schilderkunst en poëzie bij de vijftigers, publiceert nu
een weer rijk gedocumenteerd artikel over ‘Hugo Claus, dichter bij de schilders’.
Daniël Robberechts publiceert een fragment uit ‘Praag schrijven’ en Paul de Vree
een hallucinant stukje ‘Mist te Milaan’. Bert Verhoye interviewt zonder veel brio H.
Lampo, als inleiding op een fragment uit een historische roman (Antwerpen, 16de
eeuw) van Lampo.

Nieuw Vlaams tijdschrift
25ste jrg., nr. 6, juli-aug. 1972
‘Aliesje’ is een melodramatisch verhaal van Tymen Trolsky, en ‘Een zoon van as’
een even grotesk als stoer prozafragment van Rob Goswin. Het beste proza is dan
nog ‘Maar dit is erger’ door Lucienne Stassaert. Beter zijn de gedichten van Clem
Schouwenaars en L.M. van den Brande en de zonder omwegen geengageerde teksten
van Van de Waarsenburg. E. Popo schrijft een essay over ‘Maurice Ravel en de
literatuur’. In ‘Reflex’ bespreekt A. Dhoeve zeer genuanceerd ‘Dag, leven’ van Leen
Porta en E. van Ruysbeek situeert de literaire opvattingen van Jan de Roek. J.J.
Wesselo is ditmaal weer echt op zijn best in een stukje over de huidige
studentenprotesten in Nederland.
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- Vlaanderen (21ste jrg., nr. 127, juli-aug. 1972) is gewijd aan de Vlaamse
houtsnijkunst, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het
Casino-Kursaal van Oostende. Het nummer bevat tevens 12 reprodukties van
houtsneden, op losse bladen. Het opvallendst is de afwezigheid van Antoon
Herckenrath.
- Schrift, nr. 13, van D. Robberechts,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

718
is gewijd aan de ‘crisis/problematiek van het schrijven’.
- In Spiegel der Letteren, 14de jrg., 1972, nr. 3, een studie van L. Adriaens over
‘Maurice Gilliams, kunstkritikus’.
- Een speciale aflevering van Raam (nr. 86, sept. 1972) is gewijd aan de in
Nederland levende Franse auteur Pierre Borgue. Hij wordt als het langverwachte
genie aangekondigd. Daarbuiten een recensie door J.J. Wesselo van Jef Geeraerts'
‘Brieven rondom liefde en dood’; een lullig stukje onder de titel ‘Godverdomme
Jef, nou geen gelul meer’.

Erratum
Door onnauwkeurigheid, slordigheid, en wat dies meer zij, plaatsten wij in de
‘Tijdschriftenrevue’ van nr. 6 (juli-aug. '72) een storende fout. Het betreft de
bespreking van Restant, 2de jrg., nr. 2. Het artikel ‘Mondriaan, TGG en
literatuurwetenschap’ is geschreven door Joost Buysschaert en niet door J.M. van
Slembrouck. Het is een reactie op een bijdrage van Jan Uyttendaele in Restant, 1ste
jrg., nr. 6. Onze excuses daarvoor.
Hugo Brems
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10 december 1972
Gery Helderenberg / Bomen op Ronkenburg
De notelaren
Diep in 't dodenrijk wortelen de notelaren
met grilligheden gekronkeld rondom.
Welke oeroude sappen zijn de stam ingevaren
dat zijn hout beroemd staat van adeldom?
Ergens aan watergronden en wallen
over dijken, de linie getekend het trekpad langsheen,
hoort men met de herfst de vruchten vallen
door de bolster gedempt op zavel en steen.
Wat ligt in de minuscule schedel geborgen
van leven en dood en van duisternis?
Eens vervloekt beeft de boom in de morgen,
rond zijn ruigheid huiveren water en lis.
De ebenist zal 't meubel polijsten,
olie uit 't blad wordt kostbaar medicijn.
In de glazen kast met notelaar omlijst, berg
ik de kristallen roemer, 't Chinees porselein.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

722

De es
Acer pseudoplatanus
Voor eshout legt de vioolbouwer
dukaten neer, waar 't instrument
onder de strijkstok, 't ambacht trouw de
zuivere klankgrond bekent.
De boom overleeft de profeten.
Hoeveel jaren zette de baljuw hem hier?
De parochiepapen zijn vergeten,
hij leeft fraai met bloeiende sier.
Horatius lag op velours aan tafelen
gesneden uit de tronk. De bruine bij
zuigt suiker als de winden rafelen
aan goudgele bloesems een dag van mei.
Lange zomeren ken ik de boom gebogen
over de val van 't molenrad.
De berggeit op heldere hoogten
knabbelt gulzig aan 't zoete blad.
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Frans Denissen / De melaatse Madonna
het gemurmel stijgt en daalt in de kerk, laten wij opgaan tot de heer die onze
blijdschap is, de priester spreidt de armen, het sierpaard van zijn barmhartigheid
kwispelstaart, vliegen gonzen rond de glanzende morgenlijke monstrans van zijn
hoofd, op de stoelen geknield, gebogen zitten de eenvoudige mensen, de boeren met
hun bruingebrande nekken en hun spierwitte kaalkop, en de kristelijk gesindikeerden,
en de samengeplooide knieën van de lange bediende, en de vrouwen, de huismoeders,
de naaisters, de strijksters, de wrat van de onderwijzeres, de meisjes met puistjes van
ongeloof en de jongens met de handen in de broekzakken binnengekomen, vergetende
zich te bekruisen met wijwater, de kinderen, zij bidden aan hun plastieken
paternostertje, en de direkteur van de fabriek, met zijn handschoenen, en de vrouw
van de direkteur van de fabriek, de handen voor het gezicht gevouwen, bidt zij, en
een paar mensen in een hoek, aan de biechtstoel van de kapelaan, ego te absolvo,
onrustig handenwrijvend als ze op het houten bankje in het duister zitten te wachten
tot het slot knarst van het deurtje en de priester zijn zegenend gebaar maakt, ze zien
alleen zijn handen, zijn gezicht is in het duister achter de groene gordijntjes, en de
priester die naar het altaar opklimt, in de kerk, de zangers kreunend, het harmonium
piepend op het doksaal, hélène helemaal alleen in de priveebidstoel van haar ouders,
draagt in haar haar een witte bloem en in haar aders het blauwe bloed dat haar
eenzaamheid is, en wijl ze zit, gehandschoend, hoe de mensen naar haar schoenen
kijken als ze door de middengang de kerk binnenkomt, en naar haar jas, de linkerkant,
de kant der vrouwen, en de rechterkant wellicht naar haar puistjes, zo zit ze een beetje
ineengedoken, een beetje met een hoge rug, waartegen haar vader haar telkens
waarschuwt, maar hij is er niet vandaag, en luistert niet naar wat de priester zegt,
van god zal ons deelachtig maken aan de vreugde, luistert niet, melancholieke wolkjes
drijven weg wanneer de akoliet het wierookvat zwaait, ze neemt haar zakdoekje, met
het geborduurde wapenschild, en snuift de odekolonje, voelt zij niet steeds braaklust
bij het ruiken van de wierook, is haar dit niet zorgvuldig bijgebracht, dit snuiven
telkens als de priester met een ratelend geluid het altaar bewierookt, leed niet haar
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mama aan dezelfde flauwte, en aan hooikoorts, net als zij, en daarom in de hete dagen
gingen beidjes naar de stad, terwijl de boeren oogstten, onder de koele wandelgang
van het klooster waar haar tante overste is, met de kleine rode lampjes voor de
lievevrouwebeeldjes in hun sel, de rode lampjes voor de bordelen in de verte als ze
wandelden langs de schelde, de schepen, de meeuwen, en het mes van de wind, bidt
broeders opdat mijn en uw offer aanvaard kan worden door god de almachtige vader,
en zij bidt niet, hoort de woorden niet, haar offer zal niet worden aanvaard, en welk
offer zou zo'n kind kunnen brengen, steenrijk, vertroeteld, bedorven tot in haar nieren,
ze hoeft maar een woord uit te spreken en haar vader rent al voor haar, hoort ze de
drukkersgast al meesmuilen als iemand zegt dat haar bestaan toch ook niet zo vrolijk
is, en er wordt over gezwegen, zegt de onderwijzer, allemaal achterklap, daarvoor
zijn we niet samengekomen, zij doet mee aan de ritmiese gimnastiekoefening van
knielen en opstaan en gaan zitten en weer knielen, en als de priester, dit is de kelk
van het nieuw verbond, de kelk ten hemel heft, kijkt zij niet op, het hoofd gebogen,
mijn heer en mijn god, de woorden die van oudsher door haar hoofd flitsen, mijn
heer en mijn god, zelfs als ze in gedachten is verzonken, zoals nu, zoals altijd, de
wortels alleen, diep, het grondwater zuigend dat door haar vloeit, als al de nutteloze
beelden, al de nutteloze, zinloze, betekenisloze woorden door haar heen stromen en
verworden tot een brij van klanken, onontwarbaar, tot een kluwen van beeldflitsen,
onvertaalbaar, en onmachtig: de vader die de peren plukt in de grote tuin van het
kasteel, zij raapt de vallende, gekneusde peren op en legt ze in een mandje, een
boerenkinkel loert door de haag, haar vader, de kasteelheer, de schepen, in zijn
versleten stofjas tussen de takken, onhandig reikend naar een verre peer, en somtijds
schommelend om zich in evenwicht te houden, zuchtend, als een grote peer in de nu
reeds oude boom die niet veel vrucht meer draagt, hij klautert langzaam, voorzichtig,
bang misschien, ja, bang, hij met zijn dekoraties, van tak tot tak, de boerenkinkel
gluurt, zij raapt de afgevallen peren, telkens als hij een peer plukt gooit hij er met
zijn gestommel drie naar beneden, en zij in het gras, een gekneusde vrouwelijke peer,
hij heeft geen tijd om te roepen pas op! een peer!, de tanden op elkaar geklemd, in
doodsangst misschien, en zwetende handen, een pet op, en zijn stofjas helemaal groen
van het mos op de boom, en daaronder een wit hemd en een stropdas: om peren te
plukken! zijn nagels gebroken waarschijnlijk van het klauteren, lam gods, dat
wegneemt de zonden der wereld, de boerenkinkel, kijkt hij onder haar rokken? de
idioot, hij staart, de glimlach van zijn stompzinnig voorgeslacht op zijn gezicht, en
zij tracht niet te kijken, beweegt zenuwachtig met de armen als zij haar mandje
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verzet, en gluurt toch telkens om, hij staat er steeds, de achterlijke glimlach is er
steeds, vermaledijde dag en vervloekt zonlicht, het hoerejong, de rokkenjager,
kapotgemalen tussen stenen tanden, met een molensteen om de hals verzopen, als
een kat in een zak, blazend misschien, opgehangen, gevierendeeld, versmacht in een
luchtledige kamer, onthoofd, die watermeloen van hem, die silo van zaagmeel,
afgehouwen, vermorzeld, geplet onder tevreden brommende pletwalsen, gekonfijt,
zn ogen weggebrand met zwavelzuur, zn glimlach opgelost in chloor, zn longen
verpest door giftige dampen, zn kloten tussen twee vuurstenen tot moes geketst, zij
trilt, haar hand trilt, en ze rent, ze rent, ik moet naar het twalet: het elkaar raken van
de zonnestralen door de gotiese ramen, het elkaar raken, god de vader die zijn bliksems
zwaait: het bos waarin zij traag wandelt met haar moeder, ze schrijden, de geur van
rottende bladeren, ritselend, een merel hipt weg achter de heesters, twee geliefden
in de verte neergevlijd luisteren verrast, het zwellen van de heupen, de pijn in de
onderbuik, het moeilijker ademhalen, overal achter de stammen obsene schimmen
die gluren, haar aan, heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts
een woord en mijn ziel zal gezond worden, hoor ze schuifelen op schuldige voeten
in het mos, haar toewaarts, de boeren, hun knokige vingers onhandig in elkaar
gestrengeld, gaan nu te kommunie, de boomwortels worden nu gepijnigd kronkelende
lichamen, geradbraakt, gerekt in lusten die nog ongenoemd zijn, haar moeder, onder
de geile handen op haar buik, schuift schaterend over de humus, het gewarrel van
haar rokken, hélène rent, struikelt, over ontvleesde knoken, in doodsangst in de stille
kamer waar ze knielt, amechtig (heb je gezien hoe bleek ze zag? is ze niet astmaties?),
en niet bidden kan, alleen haar knieën martelen op het parket tot met het zweet de
zwaarte wegvloeit, gaat nu allen heen in vrede, wij danken god.
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Albert Westerlinck / Gezelle, zoals hij was en is
Te spreken1. over Gezelle in de stad waar hij werd geboren, in het huis waar hij is
gestorven, vervult mij met een zekere ontroering. En toch ben ik niet van plan mij
te laten meeslepen op golven van emotie of retoriek, want ik wil trachten u zo nuchter
en klaar als mogelijk te zeggen hoe ik de persoonlijkheid van Gezelle als dichter zie.
Ik moet er mij echter vooraf om verontschuldigen dat ik in dit kort bestek slechts
een schets in grove lijnen kan geven, bovendien zonder de gewenste bewijsvoering
met doorgedreven analysen en de inductieve overtuigingskracht van talrijke teksten
- iets wat ik in de eerstkomende jaren wil doen.
Onuitwisbaar in mijn geest staat het dodenmasker van Gezelle, met de eindelijk
gesloten ogen, in hun innerlijke vrede verzonken, het doorgroefde en doorploegde
gelaat: een ‘man van smarten’, zoals Prosper van Langendonck hem romantisch heeft
genoemd. Nuchter gezegd: een man die met de wereld overhoop lag, die moeilijk
leven kon, en ten slotte, levenslang dienstbaar aan verre evenmensen en nederig
conform met zijn lot, slechts geluk vond in de natuur, de eros voor de taal, de
mystische extase en de religieuze dood.
Van kindsbeen af was Gezelle gevangen in een melancholische aanleg, die hij van
zijn moeder, een neurasthenica, had geërfd. Chronisch weegt de melancholie op zijn
dichtwerk.2. Zij kan hem innerlijk verpletteren. Zij gaat meestal vergezeld van een
inferioriteitsgevoel, een gevoel van zwakheid, behoeftigheid, gemis. Het
frustratiegevoel dat hij naast het leven staat, wortelt, naar mijn overtuiging, in zijn
kindertijd, maar het werd in zijn groeijaren, in zijn humaniora- en seminarietijd,
versterkt omdat hij zich toen, zoals de biografen weten, in een sociaal minderwaardige
positie gedrongen voelde. Kleine oorzaken, grote gevolgen.
Wie zijn vroege gedichten leest, tot het eerste lyrisch wonder dat hij heeft
geschreven: O 't Ruischen van het ranke riet, stelt vast dat Gezelle zijn melancholie
ambivalent doorleeft: als een vereenzaming die met vruchteloze nostalgie contact,
begrip, vriendschap zoekt, en, anderzijds, als een neiging die zich terugplooit in
zelfbespiegeling, zelfgenieting of zelfbeklag. Men
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hoort achter de identificatie van zijn psyche met het ‘arme, kranke, klagend riet’ de
levensonmacht van wie meent nooit bemind te kunnen worden, met daarbij - ondanks
deze méést fundamentele van al Gezelles ervaringen - de hunkering naar tweeheid,
cor-respondentie, aansluiting, en anderzijds het op zichzelf betrokken narcisme.
De moeilijkheden die Gezelle tijdens zijn leraarsperiode te verwerken kreeg, zijn
allerminst de oorzaak van zijn depressies, die - zoals ik straks zal duidelijk maken chronisch afwisselen met buien van vitale roes, ludisch genot, religieuze jubel of
agressiviteit. Alleen kunnen de voor hem ongunstige omstandigheden het doorleven
van zijn donkere levensfasen hebben verzwaard.
Het is mij onmogelijk in deze korte lezing vele gedichten te citeren, maar ik lees
er slechts één, dat de typische titel Brief draagt, strikt persoonlijk bestemd voor een
van zijn leerlingen, Gustaaf Verriest, en waarin u de diepte van Gezelles
depressiemomenten peilen kunt:
Ik zoek en zoek schier vruchteloos het blanke vlies
waar in 'k mijn ziel, mijn eigen zelven prenten zal,
nu ik alleen, met God bij mij, met God, op u
te denken zit, mijn dichterlijk mijn dierbaar kind!
Och, ware ik op der aarde niet, en ver van hier,
en ginder hoog, vrij en vrank, de ziele zweeft
en leeft in Hem van Wien zij beeld en schepsel is!
o Ware ik daar, o ware ik daar, en schonkt gij mij,
de gunste van welhaast, o Dood! - 'k en vreeze u niet! de gunste van door u welhaast t' herleven daar
waar leven altijd leven is en zonde nooit!
o Kind, wat heeft de bittere kelk toch bitters in
waar uit de mensch van kindsbeen af het sterven drinkt!
Wie geeft er mij één dag, één uur, één enkelen stond
da' 'k zeggen mag: o Heer, mijn hert bleef schuldeloos,
gelijk de visch die 't water deelt en Uw gebod
standvastiglijk gehoorzaamt; of gelijk het blad
dat uitkomt of geborgen ligt, zoo Gij 't begeert;
gelijk de zon die nooit, o Heer, één stonde 'n let
maar komt en gaat, van als Gij en zoo als Gij 't haar
geboden hebt! - o Bidt, gij, kind, en, draagt gij tot
een mensch, die 't nimmer weerd en was, een minnend hert,
zoo bidt, gij, kind, dat vrage ik u zóó neerstiglijk,
dat vrage ik u - en weene erbij! - en weene erbij!

Dit gedicht bewijst hoe mateloos Gezelle, in zijn onmacht aan zijn ver-
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pletterende depressie geklonken, verlossing zocht door contact, begrip en medeleven,
belijdenis. Het is zo vaak geschied dat hij zich, ten allen prijze, uitstorten moest, in
een ziel die hij, terecht of ten onrechte, een âme-soeur meende te zijn. In het juist
geciteerde gedicht is het een jongen van vijftien jaar, die verstandig en Gezelle
genegen was, maar ver van rijp genoeg om het psychische drama dat hier zo
schokkend wordt uitgesnikt, te begrijpen.
Laat dit gedicht duidelijk zien hoe verschrikkelijk eenzaam en verloren Gezelle
zich in zijn melancholische fasen voelen kon, dan zijn er ook andere waarin hij als
narcist van zijn eenzaamheid geniet en nóg andere, waarin hij zich dromerig
verlangend en genietend overgeeft aan zijn nostalgie naar tweeheid, vriendschap,
communie, versmelting.
Het is echter typerend voor de eerste periode van zijn dichterschap, in tegenstelling
met de tweede (ik bedoel vooral de indrukwekkende bundels Tijdkrans en Rijmsnoer),
dat de eenzaamheid er vaak gekweld is en de melancholie vervuld met angst- en
schuldgevoel. Die gevoelens zijn uiterst belangrijk.
Van kindsbeen af was Gezelle doordrongen tot in het merg met een gevoel van
onveiligheid in de wereld. Die onveiligheid voelde hij vooral op moreel en religieus
plan. Zij kon hem, in menig gedicht en in menige brief aan jonge vrienden, opjagen
tot beklemmende angst. De wereld ‘jaagt’ hem achterna, zo schrijft hij - bijvoorbeeld
- in Gij badt op eenen berg, alwaar hij ‘gaat’ en ‘staat’ en ‘ook de oogen slaat’. En
hijgend, ademloos beangst, holt hij Jezus achterna, vlucht in diens armen. Zulk acuut
houvast-verlies, zulke tot terreur opgejaagde angst, zulke beklemde machteloosheid
tegenover de onveiligheid van het bestaan, vindt men in tientallen gedichten. ‘Die
Angst offenbart das Nichts’, zegt Heidegger in Sein und Zeit. Men constateert het,
wanneer men Gezelle in O, 'k sta me zoo geren te midden in 't veld, na een uitbarsting
van vitalistisch-poëtische scheppingsroes, plots ziet ineenstorten in een radeloze
paniek van angst en schuldgevoel:
o Heere, deez' hand overweegt Uw gebod,
mijn herte bezwijkt, ik verga, helpt!

en, sidderend voor de straf van de Vader, hijgend, buiten zichzelf, ‘vluchten in de
armen van Jesus’. Deze tweede fase van het gedicht, hier in enkele regels samengevat,
zegt uit psychoanalytisch oogpunt veel meer dan ik in deze lezing duidelijk maken
kan.
Men krijgt in elk geval de indruk voor een man te staan die in de gezagspatronen
van de kindertijd gefixeerd is gebleven, en, onaangepast aan de wereld van de
volwassenheid, door panische angst wordt geslagen en geen raad weet. Vooral
zonde-angst dompelt hem bij pozen in een paniekgevoel van uiterste bedreigdheid
en vernietiging. Het is, in dit verband,
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opmerkelijk dat de angst van Gezelle zich, van zijn prille jeugdwerk af, toespitst op
de kuisheid. Het is niet overdreven bij hem van een ware kuisheidsobsessie te spreken,
die hem, terwijl hij in de gevaarlijke wereld moet leven, vervult met sidderende angst,
niet enkel om eigen zielsbehoud, maar evenzeer om het heil van de leerlingen die
hem zijn toevertrouwd.
Deze angst om de zuiverheid gaat vaak gepaard met schuldgevoelens, die, bij
nadere analyse, verschijnen in een gehele gamma, gaande van het gevoel onwaardig,
onbekwaam of slecht te zijn, over moedeloosheid en onmacht, tot de uiterste gevoelens
van reddeloosheid en zelfverachting. Ook bij zijn leerlingen poogt hij die
schuldgevoelens te wekken. Heel veel gedichten, die uit de intieme religieuze relatie
met zijn leerlingen zijn geboren, en méér nog de intieme gebedsgedichten tot Jezus,
die trouwens ook vaak voor zijn leerlingen werden geschreven, gaan gebukt onder
een kreunend schuldgevoel:
Laat mij in uw armen leunen,
want, om op mijzelf te steunen,
hebbe ik noch en kan ik niet
als de zonde die Gij ziet.
Jesu, 'k voel mij vallen!... Valle ik
in uw wrekende armen?... Zal ik?
Jesu! Jesu!... 'k stel, bevreesd,
in uw handen mijnen geest!

In de angst- en schuldgevoelens van Gezelle, als typische symptomen van de
melancholicus, openbaart zich het neurotisch grondpatroon van zijn psychisme. Wij
staan hier voor het psychologisch schuldgevoel dat als kwetsuur van het narcisme
door een afgrond van de ware zonde gescheiden is.3.
Het is hier niet de plaats om de oorsprong van Gezelles neurose te onderzoeken.
In elk geval gaat het hier om een psychische kwetsuur die hij uit zijn kindertijd heeft
meegedragen en die uit erfelijkheid of misgroeide oedipale binding of streng puriteinse
opvoeding, of uit al deze factoren samen, is geboren.
In deze neurose hoort ook het doodsverlangen thuis. Alleen van daaruit wordt het
begrijpelijk. Van jongsaf koesterde Gezelle een nostalgie naar de dood, een
verliefdheid voor jonge doden, kinderen en jongelingen die sterven, en hoe graag
had hij Het Kindeke van de Dood, waarmee hij zich zo volledig identificeerde en dat
hij zo aangrijpend beschreef, zélf willen zijn. Niet enkel in Kerkhofblommen, maar
ook in honderden gelegenheidsgedichten snuift hij gaarne de geur van kerkhof, graf
en dood. Ook in het
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uur van de onbereikbare vriendschap roept hij, zoals in Ik misse u, naar de ‘goede
dood’:
Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen,
die 't leven overschiet';
maar in den schoot der goede dood
en misse ik u toch niet!

En in hoeveel gedichten van zijn laatste jaren, Mortis Imago, Ego Flos en andere,
bidt, smeekt, roept en snikt hij om verlossing in de dood.
Het kan niemand verwonderen dat Gezelle, vanuit deze existentiële situatie, het
bestaan van de mens-in-de-wereld enkel negatief kan beleven. De wereld is slecht.
De mens is bedorven. Elke inschakeling in de historiciteit, de beschaving, is
noodlottig. Honderden malen komen deze thema's in Gezelles gedichten, brieven,
bespiegelingen terug. Leven is dus vrezen en vechten, tot men eruit geraakt in een
beter, paradijselijk land.
Zo komt in Gezelles poëzie al zeer vroeg een wereldbeschouwend dualisme tot
stand tussen afschuw voor de wereld én een buitenwereldse, religieuze mystiek. Alle
waarden die aandacht verdienen, bevinden zich in de buitenwereldse sfeer, waartoe
niet enkel het religieus-transcendente behoort maar ook de natuur, die voor Gezelle
in tegenstelling met de wereld niet profaan maar sacraal is, gewijd, van God vervuld,
niet bevlekt door mensenhand of beschaving.
Gezelle heeft levenslang dit platonische en in bepaalde christelijke geloofs-milieus
gecultiveerde dualisme met alle felheid, en vaak zeer dramatisch, aangekleefd. Hij
heeft ook met alle middelen gepoogd het aan zijn leerlingen op te dringen, echter
met twijfelachtig succes. Het fundamenteel manicheïstische thema van de
ont-aardsing, ont-lichamelijking, als ideaal van de religieuze mens, is in het dichtwerk
van Gezelle, vooral in de eerste periode, een der belangrijkste thema's die de
grondstructuur van zijn persoonlijkheid kenmerken. Het streven naar verlossing uit
wereld en lichamelijkheid is bij Gezelle vaak dramatisch. Ziel en lichaam, geest en
stof, hemel en aarde, God en wereld staan antagonistisch tegenover elkaar. Achter
dit dualisme schuilt Gezelles angst voor het in-de-wereld-zijn.
Daarom ook is in de gedichten van Gezelle de ruimtebeleving, de richting waarin
zijn leven een uitweg zoekt bij voorkeur verticaal: zich losmakend van aarde en
wereld naar de hoogte toe, de hemel. Beelden als de leeuwerik, het uitspansel, de
sterren, de berg, de bomen en andere, zijn symbolen van existentiële, in casu
religieuze, ontsnappingsdrang uit de klemmende, dualistische bestaanservaring,
waarin hij gekneld zit.4.
Doch de oneindig slechte werkelijkheid van mensdom en beschaving, van
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het in-de-wereld-zijn, kan Gezelle voorlopig niet opheffen. Om zich daartegen te
pantseren bouwt hij een religieus ideaalbeeld van de mens op dat louter vergeestelijkt
is, ontlichaamd, vlekkeloos zuiver, zondeloos. Dit menselijk ideaalbeeld vertoont in
zijn eenzijdigheid en irrealiteit allicht waan-achtige trekken. Vandaar begrijpt men
dat in Gezelles spiritualiteit een zo ruime plaats wordt geschonken aan de cultus voor
de volstrekt onbevlekte Maagd Maria en voor de lichaamloze, heilige wezens die de
Engelen zijn. Even typisch is zijn adoratie van het kind, zijn voortdurend opduikende,
regressieve nostalgie naar het kind-blijven, óók voor ‘zijn’ kinderen, zoals hij zijn
leerlingen noemde. Al even revelerend is zijn alomtegenwoordige liefde voor de
‘blommen’, die symbool zijn van een oerzuiverheid. Tenslotte geldt deze
hartstochtelijke vertedering voor bloemen ook voor het gehele plantenrijk, het
vegetatieve leven van de aarde, dat geen bewustzijn en dus geen schuld heeft en dat
in zijn reinheid sacraal is. Gezelles liefde voor de natuur wordt de onuitputtelijke
bron van zijn natuurpoëzie en natuurreligie, omdat de natuur voor hem het beeld
wordt van het zuivere paradijs: het oorspronkelijke en eeuwig reine, uit God geboren,
van God creatief doorademde en dus schuldeloze leven, even heilig en veilig als de
moederschoot. Heel het werk en leven van Guido Gezelle is doordrongen van een
radicale integriteitsmystiek, die bijzonder gespannen en zelfs fanatische momenten
kent, en waarachter zijn angst voor het leven-in-de-wereld en zijn sidderende
schuldvrees schuilgaan.
De complexiteit van Gezelles wezen wordt nog verhoogd door zijn uitermate
emotionele natuur en de instabiliteit van zijn temperament. Hij was een cyclotiem,
zoals dr. Van Acker reeds vroeger heeft opgemerkt.5. In zijn gedichten ontmoet men
naast vlagen van depressie ook opstoten van hypomanische levensdrift en mateloze
vervoering. Hij was er zich reeds vroeg van bewust dat hij de gevangene was van
zulke chronische stemmingswisselingen, nù in depressieve en dàn weer in
hypomanische richting. Dat zij hem levenslang hebben geplaagd, bewijst o.m. het
gedicht uit zijn laatste jaren:
Mijn hert is als een blomgewas
dat, opengaande en toegeloken,
de stralen van de zonne vangt,
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken.
(...)
Mijn hert... mijn herte is krank en broos,
en ontstandvastig in 't verblijden;
maar, als 't hem wel gaat éénen stond,
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't kan dagen lang weêr honger lijden!

Die situatie heeft Gezelles gevoel van onzekerheid tegenover het leven sterk verhoogd
en was een bron te méér van zijn nostalgie naar de dood en het andere leven.
Toch had die hypomanische aanleg van Gezelle, die hem regelmatig verloste uit
de greep van melancholie en frustratiegevoelens, ook zijn positieve kanten. Hij
stimuleerde zeer sterk Gezelles onblusbare prestatiedrift, zijn onuitputtelijke
plannenmakerij op vele gebieden, de enorm enthousiaste en koppige aanpak van zijn
apostolisch bezielde leraarstaak en zijn rusteloze ijver om jonge
vrienden-medestanders te werven. Boven deze explosief te noemen drang naar
realisatie, vooral tijdens zijn leraarsjaren, zweeft dan bij deze hypomanische mens,
die de maat der reële verhoudingen niet erkent, een mateloze, min of meer
waan-achtige droom: met zijn dichtende leerlingen geheel Vlaanderen en, door
missionering, een deel van de wereld om te keren.
Een ander positief gevolg, met zijn hypomanische aanleg verbonden, was het
ludische en soms kinderlijk-uitgelaten karakter dat een deel van zijn werk kenmerkt.
Gezelle is in geheel de Europese letterkunde van zijn tijd wel de meest
ludisch-geïnspireerde dichter die ik ken. Het spelelement heeft een ruime plaats
zowel in zijn natuurpoëzie als in gedichten geschreven voor jonge vrienden, soms
zelfs in gelegenheidspoëzie. Het openbaart zich ook in een speciaal eros voor de taal
als ‘speeltuig’ (zoals bij Gorter!). Elders hoop ik het ludische als fenomeen in de
gehele context van Gezelles existentie te ontleden; het moge hier volstaan te
constateren dat dit fenomeen, als hypomanische trek, tot uitgelatenheid of roes
verhevigd, duidelijk aantoont dat Gezelle deze gemoedstoestand met een gevoel van
bevrijding beleeft.
Doch, anderzijds weer, mag het ons niet ontgaan dat die trek, zoals de daarmee
alternerende depressie, voor hem ook negatieve kanten had, vooral in zijn relatie met
de evenmens. Hij werd iemand die levenslang met ijzeren koppigheid zijn eigen
inzichten volgde, soms wijze, soms dwaze, en die door geen macht ter wereld daarvan
af te brengen was, die bovendien in zijn leraarsjaren erop losging, erop en erover,
om ze te realiseren. Deze houding heeft vooral te Roeselare zijn leven bemoeilijkt
en hem ook later gemakkelijk geïsoleerd. Tijdens zijn leraarsjaren hebben zijn
originaliteitsdrift door-en-over-alles-heen, het blinde radicalisme waarmede hij zijn
apostolaatsmethoden realiseerde, het grenzeloos emotioneel enthousiasme waarmede
hij ‘zijn’ religieuze, poëtische en taalkundige idealen verkondigde, heel wat collega's
en leerlingen van hem vervreemd.
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Verwant met deze hypomanische trekken in Gezelles drift tot zelfrealisatie, is ook
de agressiviteit die zich af en toe in zijn werk vertoont. Bij de leerling aan het Klein
Seminarie te Roeselare, die wij als een melancholicus met inferioriteitsgevoelens
leerden kennen, duikt reeds een agressiviteit op van niet normale maar eerder
kwetsende aard, als hij een spotgedicht schrijft om een bultenaar, die knecht in het
seminarie was, belachelijk te maken. Al spoedig wordt hij satirisch agressief dichter
of, juister gezegd, rijmelaar in een paar politieke hekelbladen, later wordt hij te
Brugge en te Kortrijk politiek journalist, die zijn pen scherpt om katholieke idealen
te verdedigen, doch er tevens - en speciaal - plezier in schept personen belachelijk
te maken, te vernederen en te kwetsen. Onder allerlei pseudoniemen schuilgaande,
bleef Gezelle aan dat agressief spelletje verhangen.6. Men kan in deze neiging de
wraakneming vinden van het ‘arme, kranke, klagend riet’, van de melancholicus die
zich van zijn kwellende frustraties wil bevrijden, en ze overcompenseren in een
agressief wrekend moment van triomferende destructie. Straks zullen wij dezelfde
houding terugvinden in zijn specifiek katholiek-polemische gedichten. Het is niet
overbodig op te merken dat óók Gezelles neurasthenische moeder, volgens de
beschikbare brieven en getuigenissen, op hààr manier, vlagen van onhandelbare
norsheid en agressieve barsheid had. Zij blijken thuis te horen in het erfelijk domein
van de familie Gezelle.7.
Ik wil hier nog even verder ingaan op het complexe karakter van Gezelles sociale
relatie, zoals zij in gedichten, brieven en andere documenten verschijnt, vooral in
zijn eerste dichtperiode.
Volledig, honderd procent, zet hij zich als priester-leraar in voor zijn opvoedende
en zielen-leidende taak. Met een geweldig actieve drang om zich te affirmeren en te
realiseren ontwerpt hij, slag op slag, werkprogramma's, plannen, geeft bundel na
bundel uit en laat overtalrijke gedichten afzonderlijk drukken en verspreiden. Als
leraar imponeert hij zijn methode, die erin bestaat er geen te hebben, d.w.z. de cultus
van de vrije, creatieve originaliteit. Overal treft die behoefte aan zelfaffirmatie en
vrijheid: heel zijn actie als dichter, leraar en priester ontwikkelt hij in snel, soms
razend tempo volgens zijn standpunt, zijn opvatting, zijn visie. Er schuilt in deze
cultus van het ‘eigene’, in heel zijn denk- en gevoelswereld, een radicale verwerping
van het Oneigene, zoals hij het in een bekend gedicht noemt, die gepaard gaat met
een defensief misprijzen. De haast monomane eigengereidheid waarmede Gezelle
zijn ideeën (die ik voor een relatief groot deel bewonder) realiseert, gaat bij hem
gepaard met een tekort aan sociabiliteit, dat zich reveleert in momenten van
kwetsbaarheid, prikkelbaarheid,
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achterdocht, felle agressiviteit of misantropie.
Als zieleleider vormt hij groepjes leerlingen, waarin hij de Mariadevotie, de
eucharistische vroomheid en zijn integriteitsmystiek propageert. De groepjes bestaan
uit twee leerlingen en Gezelle is als leider de enige die het aantal tweetallen van
ingewijden kent. Zijn bedoeling was ongetwijfeld de toestand van de ‘amitiés
particulières’ onder de pubers te bevechten door die vriendschappen te transformeren
tot een kuise, heilige vriendschap, die hij in zijn brieven aan Van Oye herhaaldelijk,
zelfs dwepend, verheerlijkt; bovendien had hij, als derde ingewijde, in het leven van
de twee vriendjes steeds een controle. Aldus meende hij - zo vermoed ik althans - te
voldoen aan het aloude, wijze adagium, dat steeds in de katholieke pedagogie vigeerde
tot in mijn studietijd: ‘Numquam solus, raro duo, semper tres’. Niettemin vertoont
Gezelles vriendschappensysteem, waarin hijzelf centraal stond, dunkt mij, een
duidelijke ambiguïteit, die tot kritisch nadenken stemt.
Gezelle organiseerde dit alles met heilige ijver, zonder enige afspraak met collega's
of oversten. Als een profeet met zijn uitverkorenen zal hij de wereld veroveren, tegen
de boze wereld en het eigen milieu in, in heilige apartheid. Zoals elke sektevormer
bezat Gezelle het narcisme van zijn uitverkorenheid en weerspiegelde die
uitverkorenheid in zijn sektegenoten, met weinig zin voor sociale realiteit en
psychologische objectiviteit. Wanneer zijn grandioze hervormingsdroom na 1860
ineenstort, wanneer zijn uitverkorenen zich een voor een van hem verwijderen, dan
nóg schrijft hij in 1864 aan zijn lievelingsleerling Van Oye, die hem óók verliet, in
de toon van een smartelijke, uitdagende desperado: ‘They may all leave me if they
choose, I shall not be unfaithfull to myself, come what may, do or die.’8.
Gezelles radicale drang naar zelfrealisatie in apartheid, die heel zijn overigens
nobel religieus-pedagogisch werk met zijn leerlingen kenmerkt, blijkt ook uit de
sfeer van geheimdoenerij waarmee hij alles omhult. In de ‘secret hidden society’
(zijn Loge!) ‘to look after the interests of Jesus’9. circuleren voortdurend biechtbriefjes,
intieme confidenties, zijn er gesprekjes achter gesloten deuren, is er zwijgplicht,
worden leerlingen overgedragen. Men kan gerust zeggen dat Gezelle hier een klein
wereldje heeft geschapen dat het zijne is, zijn droom heeft gerealiseerd, apart en
narcistisch naar eigen beeld en gelijkenis, tegen het algemeen seminariemilieu en
-beleid in. Een andere typisch Gezelliaanse en tevens romantische trek van zijn ‘secret
hidden society’ is de behoefte aan affectieve intimiteit. Iemand als Gezelle, die van
in zijn puberteit nood aan zielscontact én -vriendschap voelde, kon er zich volledig
in uitleven. Het beeldmotief van twee objecten, bezielde of onbezielde wezens, die
vereniging zoeken en bij elkaar horen en ten slotte
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versmelten, komt in zijn poëzie met overtalrijke varianten voor. Ook de binariteit
van het ritme, die schier overal terugkeert, symboliseert meer dan eens deze
verbindingsfunctie. In zoveel teksten blijkt de duale zijnsmodus voor hem de ideale
te zijn. In het gedicht Van de Wilgen, om één voorbeeld te citeren, ziet hij hem in de
bomen gerealiseerd als volgt:
den arm om den hals en den hals om den arm,
gesteund op malkaar als twee vrienden.
Hunkering naar aansluiting bij, naar contact met de werkelijkheid der dingen, kortom,
de neiging die de psychologie ‘syntoon’ (Bleuler) noemt, is de belangrijkste bron
van Gezelles poëzie geweest. De meeste gedichten tot 1865 - en ook de latere - zijn
apostrofisch: zij spreken God, Jezus, Maria, de leerlingen van Roeselare en àl de
natuurverschijnselen rechtstreeks aan. Dit is een der belangrijkste stijlverschijnselen
in Gezelles werk. Zo zijn, in zijn eerste lyrische periode, een groot aantal gedichten
gericht tot jongens die hij voor zichzelf wil winnen, voor zijn ideeën wil werven.
Een even groot aantal ontstaat als vriendelijke reactie op een gedicht, een
biechtgesprek of een brief(je) van een jongen en zij moeten die jongens hebben
ontroerd of gevleid. Een ander groot deel werd geschreven uit behoefte aan
genegenheid of uit zorg om die te behouden, een groter deel nog uit geluk om de
reinheid van een jongen, uit zorg en angst om zijn wankelmoedigheid of zonde.
Reeds vroeg, maar vooral in het jaar '60, wanneer hij uit Roeselare weg moet,
heeft deze intieme en hartstochtelijke briefpoëzie paroxystische momenten, soms in
jammeringen om het gemis aan vriendschap, de wanhoop der eenzaamheid, soms in
panische angstkreten om het gevaar waaraan de jonge ziel, die hij verlaten moet, zal
blootgesteld zijn zonder zijn hulp. Achter deze edelmoedige kreten hoort men echter
ook Gezelles neurotische angst en zijn narcisme.
Het is hier onmogelijk Gezelles zo vruchtbare maar complexe verhouding tot zijn
leerlingen te ontleden. Daarvoor zou een deel van een boek nodig zijn. Wie dit
fenomeen met de nodige wetenschappelijke sereniteit ontleedt, zal zich hoeden voor
twee uitersten: een louter supernaturalistische en een louter naturalistische
interpretatie. Het heeft, enerzijds, geen zin deze relatie te abstraheren tot een louter
bovennatuurlijk gebeuren, geïnspireerd door een volkomen van zichzelf onthechte
Caritas, die louter christelijke goedheid, zorg en plicht is. Het is, anderzijds, even
vals deze relatie enkel te verklaren uit een impulsieve erotisch-homofiele behoefte
van Gezelle, die hier, zwemmend in een weldoend bad van ‘amitiés particulières’,
zijn nood aan jonge vriendschap, die zijn verre oorzaak kan hebben in een
kindertrauma, ten volle zou hebben verzadigd.
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De waarheid is, dunkt mij, veel complexer. Ik wil ze hier, voorlopig - tot ik een
uitvoerige analyse moge laten volgen - zeer bondig formuleren in vier punten:
1. Heel het geestdriftige en tevens uiterst emotionele leraars- en priesterwerk dat
Gezelle bij zijn leerlingen heeft verricht, wordt niet enkel gekenmerkt door een
zuivere religieuze geest, maar ook door een mateloze apostolische en pedagogische
ijver.
2. Die liefdevolle ijver was evenwel getekend door een narcistische trek, wat
betekent dat hij zijn eigen ziel weerspiegeld zag in de hunne. Hij miste de open
disponibiliteit om begeerteloos hun ziel te ontmoeten als de ‘andere’, die anders kan
en mag groeien. Zijn passie bestond erin, de zielen waarop hij een welgevallig oog
wierp, te zien naar eigen beeld en gelijkenis, zoals Narkissos zichzelf in de spiegel
herkende. Dat hij, bijvoorbeeld, Eugène van Oye, per fas et nefas, jarenlang ertoe
wilde dwingen om, naar zijn eigen ideaal, priester-dichter te worden, vindt zijn
verklaring in het feit dat hij met narcistische liefde zijn eigen beeld in die jongen
weerspiegeld zag. Hoevele jaren heeft het geduurd vóór hij inzag dat hij zich in die
jongen had vergist, dat zijn narcistisch beeld ‘an illusion’ was!
3. Heel zijn priesterlijke relatie tot die geselecteerde volgelingen werd beheerst
door een zeer rigoristische integriteitsmystiek, die hij zijn jonge vrienden inentte en
die, in zijn gesprekken, biechten, briefwisseling met hen, hem soms opjaagt tot
geobsedeerde zorg en angst, tot scrupuleuze kommer om wat ik futiliteiten wil noemen
- een neiging waarin men weer zijn moeder, Monica de Vriese, herkent. De cultus
van twee deugden overheerst in al zijn intieme relaties met leerlingen: een haast
geterroriseerde zorg voor de kuisheid en de dwang tot volmaakte nederigheid. Het
is niet moeilijk in deze twee deugden de hoofdcomponenten te ontdekken van het
Ik-ideaal dat Gezelles jeugd beheerste: kuis en conform zijn. Kuisheid, en nederigheid
als welgevallig conformisme jegens élk gezag, àlle oversten, hebben zijn hele leven
gekenmerkt.
4. Doch binnen deze normatieve krachtlijnen, die Gezelle in zijn jongens
weerspiegeld wil zien en die de zijne waren, leeft hij als leraar, in de menigvuldige
relatiewereld met zijn leerlingen, een intense behoefte aan erotische genegenheid
uit, die het best kan geïdentificeerd worden als de relatie van moeder en kind. Het
feit dat hij zijn leerlingen voortdurend zijn ‘kinderen’ noemt, heeft een fundamentele
zinrijkheid. Gezelle is een moeder voor ‘zijn’ kinderen. Hij neemt de rol over van
het dierbaarste wezen dat hij in zijn kindertijd eindeloos begerend heeft vereerd en
bemind, en hij identificeert zich met zijn jongens zoals hijzelf als jongen door zijn
moeder bemind en vertroeteld had willen worden.10. Als elke moederrelatie is die van
Ge-
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zelle vol wervingsdrang, vol bewondering en aanmoediging voor zijn jongens, vol
zorg, beschermingsdrang, troostgeving, koestering, vol tederheid en lichamelijk kuise
vertedering. Daarbij komt natuurlijk dat Gezelles moederrelatie tot zijn uitverkoren
jongens, zoals die van zijn eigen moeder tot hem, belast was met overdreven zorg
en scrupules, angst en schuldobsessie.
Uit deze identificatie met een hartstochtelijke en kuis-erotische moederliefde (de
liefde die hij in zijn jeugd had begeerd) zijn vele van de mooiste gedichten van
Gezelle in zijn leraarsperiode geboren. De crisis van zijn dichterschap in de daarop
volgende jaren is, naar mijn mening, voor een groot deel te verklaren door de bloedige
scheuring in Gezelles diepe, mede door het onbewuste bepaalde existentie, toen hij
uit die rol werd weggerukt.
In die eerste periode van Gezelles dichterschap zijn de krachtlijnen van zijn religieus
leven belangrijk. De angelistische11. cultus voor de Onbevlekte Maagd Maria en de
Engelen terzijde latend, mogen wij zeggen dat het leven in zijn ‘secret hidden society’
beheerst werd door de godsvrucht tot Jezus in de Eucharistie, de ‘homo Christus
Jesus’ van Bernardus, een zeer concrete, gevoelige devotie, die aangepast was aan
de romantische sensibiliteit en vriendschapscultus en o.m. door de Oratorianen en
Father Faber werd gepropageerd. Het is opvallend dat de Vader-God in Gezelles
eerste periode op de achtergrond blijft; en als Hij verschijnt is Hij de
grootsontzagwekkende, de wrekende zelfs. In het middelpunt van Gezelles religieus
leven staat, in plaats van de hoge Godheid-Vader, Jezus, die het beeld is van de
goede, oudere Broeder. Die broer begrijpt alles. Bij hem kan Gezelle terecht met
zijn eenzaamheid, verlatenheid, angst- en schuldgevoelens. Bij hem kan hij zijn nood
aan hartsgemeenschap en aan religieuze genegenheid verzadigen; hij vindt troost en
geborgenheid. In zijn talrijke gedichten over Jezus projecteert Gezelle soms zijn
eigen vernederings- en verlatenheidsgevoelens, zijn vereenzaming en lijden, in de
figuur van de beminde Vriend. Soms vlucht hij met zijn angst en schuld, uit de boze
wereld, in Jezus' liefdevolle armen; soms ook bejubelt hij met Hem hun
hartsgemeenschap. Vooral als middelpunt van de vriendschapscultus die Gezelle
met zijn leerlingen rond Hem organiseert, wordt Jesus Eucharisticus de spirituele
animator van een religieuze vriendschapscommunie met sterke affectieve emotionele
componenten.
Even belangrijk is Gezelles verering voor de Kerk, het priesterschap en heel de
hiërarchische structuur. Zij reveleert ons een geheel ander facet van
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Gezelles psyche. De devotie voor Jezus toont ons de échte Gezelle, de zwakke met
zijn nood aan broederlijkheid, genezing, geborgenheid en liefde. De strijdhaftige,
dwepende soldaat voor Kerk en priesterdom daarentegen is een psychisch-emotioneel
gemetamorfoseerde, die als enkeling zich opgenomen voelt in een sterke massa, die
hem het gevoel van macht inblaast.
De Kerk-beleving van Gezelle is inderdaad triomfalistisch, uitdagend agressief.
Men moet bij de beoordeling van deze houding denken aan historische toestanden
in ons land, inzonderheid de scherpe conflicten tussen Kerk en Staat, en aan de
moeilijkheden die het Vaticaan op internationaal vlak ondervond. Bovendien was
Gezelle opgevoed in een integralistisch-klerikale atmosfeer, die radicaal negatief en
agressief stond tegenover moderne stromingen als het liberalisme enz. Bovendien
nóg kende Gezelle van kindsbeen af een soms wilde angst voor ‘de wereld’, haar
historiciteit en ‘vooruitgang’, en leefde hij in het nederigste conformisme tegenover
het gezag, dat hem vanaf de moederborst werd ingeprent: een kind zijn van de Kerk,
ook in haar standpunten die vele gelovigen vandaag als haar vergissingen toeschijnen.
Opgenomen in de massale Wij-gemeenschap van de Kerk, voelt de melancholicus
en gefrustreerde zich geborgen en tevens gedompeld in een mateloze collectieve
macht. Freud heeft in zijn opstel over ‘die zwei künstlichen Massen’, leger en Kerk,12.
dit psychisch omkeringsproces scherpzinnig ontleed. Men kan aldus begrijpen dat
het ‘arme, kranke, klagend riet’ zich zo gemakkelijk identificeert met de
massagemeenschap van de strijdende Kerk, zoals wij hem ook af en toe uit zijn hoek
zagen komen in persoonlijke agressiviteit. In zijn mateloos triomfalistische en bij
pozen rabiaat agressieve visie, staat de priester als ‘krijgsman Gods’ in schitterend
liturgisch gewaad als een Kruisvaartridder, gereed voor aanval en verovering op
tegenstanders, die hij in misprijzende termen afschildert. Gezelles katholieke
tendensgedichten krioelen van militaristische termen: soldaten, veroveraars,
verpletteren, heersen, ‘aan keizeren gebieden’, wraak, zege, triomf, hels gedonder,
enzovoort. Alle gelovigen, maar vooral ‘de bende van Gods priesterkrijgsliên’, droomt
hij in militaire wapenrusting: bannier, borstweer, beukelaar, zwaard, helm, enzovoort.
Hoe fel leeft Gezelle zich in deze uitspattende agressiviteit uit! Welk zalig genot
voor de eenzame melancholicus zijn zwakheid te overcompenseren in een luide
heldenrol, lucht te geven aan zijn sluipende achterdocht die overal vijanden vermoedt,
aan zijn misantropische angst voor de slechte wereld, aan zijn schuw begeren dat
zich baadt in de illusie van macht! Ook in deze gedichten is de hypomanische trek
van Gezelle meer dan eens aanwezig.
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Men vindt hem bijvoorbeeld in het heldenbeeld van de missionaris als een roekeloze
wereldveroveraar en van de kloosterlinge als heldin met mateloze zelfverachting,
beiden graag (masochistisch) ten prooi aan martelingen of zelfpijniging. Het zijn
ongetwijfeld romantische beelden en zij laten bovendien een opgewonden,
geëxalteerde, waan-achtige indruk na. Doch zij affirmeren in paroxystische toon wat
heel de specifiek-kerkelijke poëzie van Gezelle ons kan leren: met welke totale
hartstocht hij zijn kerkgeloof beleefde, welke felle existentiële behoefte hij eraan
had.
Laten wij echter bij deze religieuze dichter bij uitstek, na al het voorgaande, peilen
naar de meest wezenlijke gronden van zijn religieus dichterschap van geboorte tot
dood. Wij vinden er twee die gans zijn religieus leven in zijn geheel werk inspireren:
de mystische verenigingsbegeerte en de kosmische natuurreligie, twee
grondervaringen die wij na elkaar zullen belichten.
Van uit zijn smartelijke existentie met al haar vrees en afschuw voor de wereld,
haar vergeefse hunkering naar een zuiver paradijs in regressieve richting, haar
blijvende nostalgie naar geluk en geborgenheid, heeft de religieuze Gezelle er van
jongsaf naar verlangd, de afgrond die de mens van God scheidt, radicaal te
overbruggen, zijn individualiteit uitgewist en opgenomen te zien in wezensversmelting
met God. Met oeverloze hartstocht gaat heel zijn begeren naar ontzelving en
verzwinding in de Godheid. Dit is een door mateloze eros gestuwde mystische drang.
Heel wat religieuze gedichten vertolken bij Gezelle een begeertevolle hunkering naar
opheffing van het aardse leven en het aardse bewustzijn in de extase. Men vindt,
bijvoorbeeld, zulk verlangen naar zelfverlies door opgang in hemelse extase in zijn
leeuwerik-gedichten of in Blijdschap, een gedicht dat Van Oye uitstekend
karakteriseerde als een ‘waar Godminnend delirium’:
Ben ik het nog die weene? Kan mijn herte
nog de edele tale der liefde, dat zoo lang
gesloten ligt, door zonde, en zeer en smerte,
aan ketens vast, en naar de dood verlangt?
Ben ik het nog die in de stem der winden
Uw spreken hoor, mijn Jesu, Uwe taal
in alle taal, hoe kleen ook wedervinde,
en Uw gedaante in iederen blommenstaal?
Ben ik het nog die minne (...)
(...)

Ben ik het nog? Deze steeds herhaalde vraag of kreet geeft stem aan een hunkering
naar bezwijming, ontzelving, ze is echo van de mystieke eros
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in de verzen van Teresa van Avila:
Vivo ya fuera de mi;
Después que muero de amor;
Porqué vivo en el Señor

(Ik leef reeds buiten mij, sinds ik van liefde bezweken ben; want ik leef in de Heer.)
Vergelijk de kreet van Teresa ‘Que muero porqué no muero’ (dat ik sterve van
niet te sterven) met een kleengedichtje als:
Brandt los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu,
dat de hemelvaart begint!

De mystische begeerte-mystiek van de grote Teresa, Jacopone da Todi, Alfonso de
Liguori e.a., die Gezelle met hun meest karakteristieke teksten heeft verzameld en
vertaald in de bundel Alcune Poesie de' poeti celesti (1860), toont intieme
verwantschap met Gezelles eigen religieuze eros als grondtrek van zijn ziel. Sterven,
opbranden, wegsmelten, vergaan, verzwinden in God, is de steeds stuwende hunkering
van zijn versmeltingsmystiek,13. gevoed door de affectieve en verbeeldende kracht
van de eros:
O Mocht ik,
O mocht ik...

zucht hij.
Ook in zijn laatste levensjaren vindt men deze mystische hunkering om de grens
van existentie en kosmos plots en radicaal te doorbreken. Men denke aan de kreten
in Ego Flos:
Haalt op, haalt af!...
ontbindt mijn aardsche boeien;
ontwortelt mij, ontdelft
mij...! Henen laat mij...

Wij staan hier voor een grondtrek van Gezelles religie, die zich in zijn gehele werk
manifesteert vanaf dat wondere, platonisch-mystische prozagedicht De Tale des
Vaderlands van 1859 tot de laatste gedichten, waarvan sommige als het ware
trappelend van ongeduld zijn geschreven in de begeerde schaduw van dood en
verlossing.
Wij moeten hierbij aandacht vragen voor het zeer belangrijk verschijnsel dat deze
religieuze versmeltingsmystiek een symptomatisch aspect is van de gehele structuur
van Gezelles existentie. Ook in zijn beleving van de
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natuur, de poëzie, de vriendschap vinden wij dat verlangen naar desindividuatie,
ontzelving, met versmelting in een hogere zijnsvolheid, kortom een begeertemystiek
gepaard met de imaginatie en het gevoel van oeverloze zaligheid.
Men denke in zijn natuurpoëzie aan de dionysisch-religieuze roes van Een bonke
keerzen, Kind, en O, Wilde en onvervalschte pracht...
Men denke, wat zijn beleving van poëzie en poëtiek betreft, aan het christelijk
platonisme dat hem van jongsaf inspireert tot zijn vele gedichten waarin hij de
religieuze inspiratie en de gebedsfunctie van de poëzie duidelijk stelt. Verklaringen
over de identificatie van Poësis en Religie, zoals in een befaamde brief aan Van Oye,
waarin hij de dichterlijke inspiratie identificeert met een goddelijke genade, die de
ziel vervoert, verrukt, ontzelft, moeten bij Gezelle letterlijk, niet figuurlijk worden
begrepen.14.
Ook in Gezelles vriendschapsdroom vindt men dit absolute versmeltings-verlangen.
Zijn nood aan vriendschap droomt zich een absolute zielsgemeenschap, waarin de
individualiteit wordt opgeheven en verzwindt in een ideale identificatie, zoals hij
aan zijn uitverkoren Van Oye in een brief van Goede Vrijdag 1858 over de liefde
schrijft: ‘O! Die hemelsche, goddelijke soort van Poësis, Die Liefde, die soort van
in en dooreen dringen eens Vaders in Christo met die zijnes kindes...’. Zulke intiemste
vriendschap is z.i. nóg hemelser, goddelijker dan de goddelijke poëzie: zij is de
allerhoogste Poësis!15.
Elders hoop ik dit verschijnsel van drang om aan een bestaanstekort te ontsnappen
in vereniging, desindividuatie en versmeltingsmystiek, dat zich in alle segmenten
van Gezelles leven voordoet, uitvoerig te ontleden.
De tweede grond van permanent religieus leven was in Gezelles poëzie zijn religieuze
natuurbeleving. Gezelle was een kind van de natuur. Dat wil zeggen dat voor hem
de natuur een Moeder was, de tellus Mater, de moeder Aarde, die van in de archaïsche
tijd het oerbegin van alle schepping was. Op zeer verschillende wijzen - hier niet te
ontleden - komt in Gezelles oeuvre zijn intieme verbondenheid met de moeder tot
uiting, nergens echter zo totalitair als in zijn relatie met de natuur. De aarde betreden
en bewerken is voor hem een religieuze daad, die hij beleeft met een primitivisme
dat aan de agrarische landbouwcyclus der mensheid, aan de bijbel en Homerus
herinnert:
Geef mij de spade en 'k delve den grond
gelijk Adam.
Geef mij de spade en 'k delve den grond,
Zoo deed Noë.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

742
Geef mij de spade en ik snijde in den
grond en ik offer hem rookend den Hemel!16.

Gezelle institueert een liturgie van de aarde. Deze bodemmystiek is religieus; zij
wordt ook, zeker vanaf Kerkhofblommen, een der ontologisch-religieuze gronden
van zijn oerdiep particularisme.
In de voortdurend barende en telende aarde perpetueert zich de Schepping,
openbaart zich voortdurend de scheppende Godheid. De aarde is dus hiërofanie:
verschijning van het heilige. Zo ook is de Zon, met wie de Aarde in polariteit leeft,
een actieve, bevruchtende polariteit van het mannelijke en vrouwelijke principe. Die
polariteit openbaart zich in eeuwig cyclische beweging: de Zon verschijnt en verdwijnt
en verschijnt en verdwijnt. Dit is het ritme van de kosmische dynamiek die geheel
het werk van Gezelle doordringt. Dit ritme valt in Gezelles gedichten zeer vaak samen
met de binaire beurtelingse afwisseling van ups en downs in zijn gemoed.
Ook het water is in Gezelles poëzie een oersymbool zoals de aarde, het is een
oerprincipe der schepping: ‘Principe de l'indifférentiel et du virtuel, fondement de
toute manifestation cosmique, réceptacle de tous les germes, les eaux symbolisent
la substance primordiale dont naissent toutes les formes et dans lesquelles elles
reviennent’, schrijft Mircea Eliade in zijn Traité d'histoire des religions.17. Het water
is dus als oerbegin heilig principe van Gods schepping.
Aarde, Zon, Water, ziedaar de oerelementen van de kosmos, waarin Gezelle zich
bevindt. En in het cyclisch-dynamische van deze kosmos openbaart zich de vegetatie,
het plantenrijk. Het verschijnt en verdwijnt en verschijnt opnieuw in eeuwigdurende
scheppende wederkeer, die de voortdurende herhaling is van het scheppings-oerbegin,
‘un éternel retour’ van de kosmogonische akt, om de term van Eliade te gebruiken.
Heel de natuurpoëzie van Guido Gezelle wordt van jongsaf, en vooral in zijn latere
monumentale dichtbundels Tijdkrans en Rijmsnoer, een scherp noteren en
symbolisch-religieus interpreteren, ver-monden, ver-tolken van Gods werking als
bestendig schepper. Of zoals hij het zelf herhaaldelijk formuleerde en zo mooi in Als
de ziele luistert: hij wil in elke geschapenheid zonder onderbreking, altijd maar voort,
het ‘diep gedoken Woord’, de goddelijke Logos ontdekken en verkonden.
Zo wordt zijn natuurpoëzie ook een soort fenomenologische inleving van het eigen
wondere wezen van elk ding. In de bloem ontdekt hij het ‘blommezijn’:
't is wezen, 't geen mijn ooge aanziet,
't is waarheid, en ge 'n dobbelt niet;
(...)
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Hoe eerbaar, edel, schoone en fijn
kan toch een enkele blomme zijn,

In de boom ontdekt hij het levend boom-zijn, in de vis de levende vis-existentie.
‘Wonder schepsel’, roept hij uit in Ichthus eis aei, verrukt door het intieme mysterie
van dat oorspronkelijke vis-wezen.
Gezelles natuurpoëzie wordt aldus verdiept tot een ding-metafysiek, een ontologisch
realisme, waartoe hij slechts kan komen omdat hij gelooft te staan bij de bron van
de absolute werkelijkheid, de schepping der dingen.
Maar, ik zegde het reeds, al deze geschapenheden zijn ook sacraal: zij openbaren
God. Zo wordt Gezelles dichterschap naast een ontologisch realisme, ook een
natuurtheologie en de dichter wordt de priester van een kosmische natuurtheologie.
De kosmische openbaring van het goddelijke scheppen is niet enkel
dynamisch-cyclisch maar ook dramatisch, zoals wij reeds betreffende de polariteit
van Aarde en Zon hebben aangestipt. Er is in de natuur geboorte, bloei en dood, en
deze cyclus herhaalt zich eindeloos. Na iedere geboorte komt een sterven maar ook
een nieuwe geboorte. Reeds de primitieve mens heeft dit ritme religieus
geïnterpreteerd. Eliade heeft dit in Le Mythe de l'éternel retour als volgt geformuleerd:
‘tout a lieu d'une manière cyclique, la mort est inévitablement suivie d'une
résurrection, le cataclysme d'une nouvelle création.’18. Dit oeroud metafysisch en
religieus optimisme heeft Gezelle in zijn natuurpoëzie vanzelfsprekend christelijk
geïnterpreteerd. Bij de melancholische hunkeraar naar licht wordt elke overgang van
nacht naar dag, van winter naar lente, van lente naar zomer doorleefd als een
uitgesproken of verzwegen prefiguratie van de uiteindelijke bevrijding in God. Alle
mogelijke contrast-belevingen in het grootse biokosmische ritme - en er zijn er zó
vele! - die zo fel zijn alternerend depressief-hypomanisch temperament aanspreken,
de tegenstellingen tussen morgen, middag en avond, licht en donker, koude en warmte,
winter en lente, bloeien en verslensen, en vooral de tegenstelling van 's mensen
kleinheid tegenover het grandioze kosmische wonder, beleeft hij religieus. Hoe diep
fascineerde hem ook de gedachte dat de eeuwige biokosmische cyclus de doden en
de levenden verenigt en de verrijzenis belooft! Men vindt deze gedachte reeds
uitgedrukt in het gedicht Bezoek bij 't graf, uit zijn leraarstijd, waarin hij prachtig de
eeuwig kerende beweging van de elementen Water en Aarde evoceert en dwars
daardoorheen ‘de stem van het Kruis’ ontdekt.
In deze sacrale natuurwereld heeft Gezelle vroom en ook veilig geleefd. Zoals de
godsdienstfenomenologen duidelijk hebben gemaakt, ligt er een diepe breuk, een
afgrond tussen de sacrale en de profane wereld. Gezelle
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heeft de profane wereld, de beschaving en mensenmaatschappij de rug toegekeerd.
Hij deed dit, in de meest volstrekte zin, in de tweede periode van zijn dichterschap.
In zijn Tijdkrans en Rijmsnoer ontmoet men geen enkel mens meer. Hij staat er alléén
als priester van de oneindige natuurwereld.
Met de profane wereld, die - wij weten het - voor hem slecht, bedorven, gevaarlijk
is, verwerpt Gezelle ook de historiciteit, waarin de profane wereld zich rond hem
realiseert en die men beschaving noemt. Hij verwerpt zijn tijd. De enige historische
dimensie die voor hem zin heeft is de regressieve, naar de middeleeuwen toe, die hij
omtovert tot een mythe, doch feitelijk gaat àl zijn nostalgie naar het paradijs dat
Oorsprong heet. En alle toekomstverwachting is, in het tweede deel van zijn oeuvre
althans, duidelijk eschatologisch. Men mag dus zeggen dat, binnen het eeuwig
kosmisch-cyclisch ritme, de tijds- en ruimtebelevingen van Gezelle a-historisch zijn:
hij leeft en schept in een eeuwig praesens en zijn poëtische schepping wordt continue
repetitie binnen de voortdurende gang der schepping, tussen paradijsherinnering en
eschatologische verwachting.
Zo hebben wij dan, al was het mij vanzelfsprekend onmogelijk hier vandaag geheel
Gezelles poëtiek te ontleden, toch de drie grote religieuze principes belicht die zijn
poëzie levenslang hebben onderschraagd. Er is, ten eerste, een bewuste dienstbaarheid
van zijn woord aan de Kerk, zijn priesterlijke taak en idealen. Dit geschiedt didactisch
of polemisch of elders nog pastoraal, in honderden gelegenheidsgedichten. Er is dus
ook in Gezelles poëzie en proza een groot deel ‘engagement’, om een modewoord
eventjes te gebruiken. Ten tweede is er zijn platonische, steeds religieus beleefde
versmeltingsdrang en -mystiek. Ten derde is er, voorbij zijn zinnelijke participatie
met de natuurwereld, zijn ontologisch en religieus realisme.
Zó zie ik, in grote trekken, het innerlijk menselijk beeld van Gezelle en de
grondlijnen van zijn dichterschap. Ik heb van hem geen heilige gemaakt, zoals
sommige van mijn voorgangers wel eens geneigd waren te doen, en nog veel minder
een mythe, zoals men in Vlaanderen met grote figuren wel meer doet. Anderzijds
heb ik hem niet gekleineerd. Ik heb hem u getoond als een mens met licht en duister,
zoals wij allen zijn, een mens die bovendien moeilijk heeft geleefd, doch gezegend
was met een rijke religieuze ziel, die zich - door het toeval van een zelden geëvenaard
poëtisch taalgenie - in een groot dichterschap heeft kunnen openbaren.

Eindnoten:
1. Lezing gehouden te Brugge op 15 september 1972 in het Engels Klooster, waar Gezelle is
gestorven, naar aanleiding van de openstelling van dit klooster als hospitium en contactcentrum.
Ik heb er met soberheid enkele voetnoten aan toegevoegd. Alle cursiveringen zijn van mij.
2. Het is de grote verdienste van J. van Dijck in De andere Gezelle (Antwerpen, 1950) hierop te
hebben gewezen, evenwel zonder contextuele analyse en interpretatie van het fenomeen.
3. Zie: Prof. Dr. A. Vergote: Godsdienstpsychologie. Tielt-Den Haag, 1967, p. 169 en vlg.
4. Zie over de ruimtebeleving als ‘existentiaal’ in de fenomenologische antropologie de werken
van Binswanger, Erwin Straus, G. Bachelard, M. Eliade e.v.a.
5. In: Vlaamsche Temperamenten. Antwerpen, 1944, p. 15-41; evenwel zeer onvolledig in feitenof tekstanalyse gefundeerd.
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6. Na Dr. R. van Sint-Jan in Guido Gezelle's Avonturen in de Journalistiek (Tielt-Den Haag, z.j.
- 1954?) komt aan Dr. J. Boets de verdienste toe de journalistieke bedrijvigheid van Gezelle
verder te hebben onderzocht in zijn Kortrijkse jaren, ook met aandacht voor zijn
politico-ideologische vechtlust (zie o.m. zijn pas verschenen Gezelle's Cortracena), zonder dat
deze evenwel voorlopig dieper wordt geduid.
7. Zie vooral Kroniek van de familie Gezelle door Stijn Streuvels (Brugge, 1960), een zeer (en,
helaas, exceptioneel) eerlijke familiekroniek, waarvan de feiten door alle biografische en
tekstanalytische onderzoekingen worden bevestigd.
8. Jubileum-uitgave, Brieven Gezelle-Van Oye, p. 146.
9. ibidem. Brieven: Uit velerlei briefwisseling, p. 43.
10. Deze interpretatie is gebaseerd op Freud en de sindsdien in zijn richting verder evoluerende
onderzoekingen. Ter oriëntering verwijs ik naar Freuds opstellen Zur Einführung des Narzismus
(Gesamm. Werke, X, p. 137-170) en Massenpsychologie und Ich-Analyse (Ges. Werke, XIII,
p. 73-161).
11. Deze term ontleen ik aan Jean Delay in La Jeunesse d'André Gide. De term ‘serafinisme’ die
J. van Dijck gebruikt (o.c.) is in feite even juist.
12. Massenpsychologie..., o.c.
13. Deze m.i. uitstekende Nederlandse term ontleen ik aan A. Vergote, o.c.
14. Jubil.-uitgave. Brieven Gezelle-Van Oye, p. 18-19.
15. ibid., p. 11.
16. Fragment van het belangrijke jeugdgedicht Aen de Aerde, in: Jubil.-uitgave, Dl. Laatste Verzen,
p. 301-302.
17. o.c., p. 165.
18. o.c., p. 121
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Wim van Rooij / Teken de tempel
Tulband en efod tooien de nacht
en de velden van Efrata zingen.
Aan de oostlijke hemel de maanroze bloeit;
de tijd dat de tijden verspringen.
Purper de duif aan de vijver van David,
wit is het linnen dat ligt op de velden.
Kinnor en citer dichten de helden
wijl Babylon brandt aan de kim.
Tarsjisj en Seba kruiden de zee
en de maatroede tekent de tempel.
Uit de monding der Jarkon de Libanon wuift:
teken Jeruzalem ‘stad van de vrede’.
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Jan van den Weghe / De projectie (2)
Zaterdag. Vandaag zou mijn vrouw komen. Over enkele uren zal zij hier in de
kelderkeuken zijn. Ik zal met haar praten. Ik zal haar omhelzen. Ik zal mij moeten
aanstellen en haar moed inspreken. Ik zal weer mijn oude rol moeten spelen van een
in alle opzichten uitzonderlijk iemand. Anders wil ik voor mijn vrouw niet verschijnen.
Zij mag haar geloof in mij niet verliezen. Ik moet er uitzien als een groot man, die
door de onverbiddelijke slagen van het noodlot overwonnen werd, maar die nog over
voldoende kracht beschikt om weer op te staan. Ik moet mij tragisch voordoen.
Mijn vriend keek mij aan.
- Wanneer komt Anita?
- Ik moet haar om twee uur aan het station afhalen.
- Je bent al aan het likkebaarden, broer.
De sarcastische glimlach speelde om zijn vlezige lippen. Ik zweeg.
- Je ziet er bloeddorstig uit, Paul, snorkte hij. Er zal wat gebeuren!
Ik grijnsde maar. Zeker dacht ik aan haar lichaam, maar ik was ook bang voor de
ontmoeting. De mensen evolueren snel. Hoe zou zij eruit zien. Haar brieven leerden
mij nooit veel. Zij had een vrij gesloten karakter en gaf weinig prijs van wat er binnen
in haar omging. Zou zij niet gaan jammeren? Nee, zij was niet kleinzerig.
Mijn vriend schepte er weer genot in over de oerdaad te praten. Dat deed hij
dikwijls. Hij had een onstuimig temperament. Als hij over de wijfjes begon te spreken,
daalde zijn stem tot een hees, hartstochtelijk gefluister. Hij onderstreepte zijn woorden
met ondubbelzinnige gebaren. Zijn gezonde zinnelijkheid maakte hem soms ook
jongensachtig uitgelaten.
- Pas op, dat je mijn oude sofa niet aan diggelen neukt, grapte hij.
- Reken maar, zei ik.
Ik ging Anita afhalen. De trein had veel vertraging. Ik herkende haar onmiddellijk
in de stroom van gejaagde reizigers, die tussen de houten beschotten naar buiten
gulpte. Zij had geen hoed op en zij maakte een nogal verwaarloosde indruk. Maar
toch was zij mooi.
- Anita.
- Paul!
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Ik omhelsde haar lang en innig. Vertederd keek ik op haar neer.
- Je ziet er niet bepaald goed uit, Paul, keef zij zacht.
Ik pakte haar valiesje beet en wij sprongen op een tram.
- Dag, Anita, verwelkomde mijn vriend. Je bent hier thuis.
Hij drukte mijn vrouw warm de hand en leidde haar naar de kelderkeuken. Ik
volgde met het valiesje. Hilda kuste mijn vrouw op beide wangen. Gelijk begon
Anita met het zoontje van mijn vriend te spelen. En Hilda straalde.
- Hoe gaat het met Saskia? vroeg ik.
- Dat schreef ik je toch, antwoordde Anita. Zij is haar pappie nog niet vergeten.
Zij babbelt veel over jou. Elke avond kust ze je goedenacht op je foto.
Ik zoende mijn vrouw vluchtig en nam haar aandachtig op. Zij was zwaarder in
de lenden geworden. De buitenlucht had haar goed gedaan. Maar ik merkte meteen,
dat haar schoenen versleten waren. Er ging een steek door mijn hart. Ik had die
morgen van mijn vriend wat geld gekregen om toch iets op zak te hebben. Ik zou
haar een nieuw paar schoenen kopen.
- Ik ga met Anita even de stad in, verklaarde ik.
Zij keek mij verwonderd aan, maar zij volgde mij gedwee. Buiten vertelde ik het
haar.
- Maar heb je dan nog geld, Paul? vroeg zij.
- Maak je over mij geen zorgen, pochte ik.
Toen Anita mooie schoenen aan haar voeten had, liep ik trots als een pauw naast
haar over de straat.
Hilda had het natuurlijk dadelijk in de gaten.
- Dat zijn mooie spullen, Anita, prees zij.
Mijn vrouw bloosde. Wij keuvelden. Ik vermeed angstvallig alle stekelige
onderwerpen. Ik deed ook mijn uiterste best om er opgewekt en veerkrachtig uit te
zien.
- Paul zal nu wel gauw een passende job vinden, zei mijn vriend.
Ik beet op mijn tanden.
- Ben je al bij meneer Jordens geweest? wilde mijn vrouw weten. Ik had je toch
verleden week geschreven, dat hij bereid was ons te helpen.
- Ja, loog ik. Hij heeft mij gezegd, dat ik nog wat geduld moest oefenen. Anita's
blik brandde op mijn huid.
- Wanneer breng je Saskia eens mee? zei ik snel.
- Het valt niet mee met zo'n kind op de trein, antwoordde mijn vrouw. Maar waarom
kom je zelf niet? Ze zullen je niet opeten.
- Je begrijpt toch, dat ik me daar niet meer kan vertonen, gromde ik. De mensen...
- De mensen?
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Mijn vriend grinnikte.
- Ik dacht, dat je daar overheen was, Paul, zei hij. Hecht jij nog belang aan die
tweepotige roofdieren?
Ik antwoordde niet. De hele avond was Anita erg zwijgzaam. Wij gingen vroeg
slapen.
- Denk aan de buren, lachte mijn vriend nog, toen hij met Hilda de kelderkeuken
verliet.
Ik was alleen met mijn vrouw. Zacht nam ik haar in mijn armen. Zij keek mij recht
in de ogen.
- Hoe gaat het je hier? vroeg zij.
- Niet slecht, kindje, glimlachte ik. Zij zijn beiden erg lief. Maar die toestand kan
niet eeuwig blijven duren. Het is ook geen leven voor jou ginds bij je ouders.
- Zij zijn goed, Paul, fluisterde zij. Maar ik ben daar niet meer thuis. Ik kan er niet
meer wennen.
Ineens begon zij stilletjes te schreien.
- Ik doe mijn best, Anita, zei ik. Je weet toch, dat het niet van een leien dakje loopt.
- Ik verwijt je niets, Paul, snikte zij.
Ik kuste haar met opflakkerende hartstocht. Spreken was nu overbodig geworden.
Voorzichtig kleedde ik haar uit. Mijn handen beefden van opwinding. Toen zij naakt
voor mij stond, sloeg zij de ogen neer en wachtte. Haar zwangerschap was al goed
zichtbaar. Ik trok gejaagd mijn spullen uit en strekte mij op de sofa uit. Later lag ik
als gebroken, maar met een warm, zalig gevoel in mijn hart naast haar.
- Lieve jongen, lispelde zij.
Het leek mij ineens, alsof ik alle hinderpalen spelend kon overwinnen. Ik was
moe, maar ik voelde mij sterk. Overmorgen zou ik weer op stap gaan. Ik zou de
mensen overbluffen. Ik moest een baan vinden.
- Ik voel, dat wij nu weer gauw bij elkaar zullen zijn, zei ik.
Zij zoende mij vol overgave.
- Geloof je nog in je man, Anita?
- Ja, Paul.
- Hou je nog van mij? Zo'n heel klein beetje?
- Zwijg, dwaze jongen. Ik hou nu nog méér van je dan vroeger. Maar zorg er toch
voor, dat wij weer samen kunnen leven, Paul.
- Wees gerust, lieveling. Ik zal slagen.
- Ja, Paul.
- Zouden we nu niet gaan slapen. Ik beken graag, dat ik moe ben.
- Slaap wel, Paul.
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- Slaap wel, lieveling.
Ik lag met mijn hoofd op haar borst en hoorde haar jonge, sterke hart rustig slaan.
Die nacht besprongen mij geen boze dromen en de volgende morgen voelde ik mij
buitengewoon fris en opgeruimd. Mijn vriend en zijn vrouw sliepen nog. Wij aten
een paar boterhammen en liepen gearmd in de vrolijke zon de straat op. Ik keek maar
naar haar nieuwe schoenen en voelde mij de koning te rijk. Later wandelden wij
terug naar het huis van mijn vriend. Hij was net op. Zijn zwarte streuvelkop zag er
agressiever uit dan ooit.
- Zo? Zijn de verliefde tortels al op stap geweest? lachte hij.
Wij gingen samen in de kelderkeuken zitten en rookten Engelse sigaretten.
- Na het middageten moet ik weer weg, zei Anita.
- Zo vroeg al?
Ik was bang voor het afscheid. Als mijn vrouw bij mij was, voelde ik mij
onoverwinnelijk. Dan plaagden mij al die uitzinnige gedachten niet. Dan werd ik
weer een mens en kon ik urenlang over de doodgewoonste dingen praten. Dan werd
ik altijd rustig.
- Ze verwachten mij thuis, Paul, zei Anita zacht.
- Voor ons hoef je niet weg te gaan, zei mijn vriend.
- Dank je, glimlachte mijn vrouw. Ik vertrek niet voor mijn plezier.
Zij hielp Hilda bij het bereiden van het maal. Mijn goede stemming was verdwenen.
Ik zag weer de grauwe dagen, de eenzaamheid in de woning van mijn vriend, die
alles in het werk stelde om zich in mijn binnenste in te graven.
- Kom, Paul. Doe nu niet kinderachtig, zei hij. Je zet een tronie als iemand die
naar de slachtbank moet. Anita kan toch de volgende week terugkomen. Hier is zij
altijd welkom.
- Kinderachtig?
Daar begon het weer. Met welk recht beledigde hij mij in de aanwezigheid van
mijn vrouw? Ik zweeg en vermorzelde mijn peukje in de asbak. Aan tafel vlotte het
gesprek niet meer. Gedachten die ik tot dan toe altijd verdrongen had, stonden nu
naakt in al hun afschuwelijkheid voor mij.
- Heb je geen honger, Paul?
- Ik heb een beetje maagpijn, antwoordde ik afwezig.
- Als jij zorgen hebt, heb je last van je maag, zei Anita moederlijk.
Ik stak een sigaret op. Toen was het tijd om te vertrekken.
- Als je wilt, Anita, lachte mijn vriend.
Hilda en mijn vrouw omhelsden elkaar kameraadschappelijk en wij gingen. Het
afscheid was pijnlijk. Ik had het gevoel, dat ik haar voor het laatst zag.
- Zorg goed voor Saskia, kropte ik.
- Veel moed, Paul. Het komt wel in orde.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

751
Zij wuifde met de hand, toen de trein sissend en blazend het station uitreed. Met
lome stappen keerde ik naar de kelderkeuken terug.
- Jij hebt toch een wondergoed vrouwtje, kerel, begon hij dadelijk. En mooi. Heel
mooi.
Ik knikte suf. Hij schudde het hoofd.
- Waarom doe je Anita soms pijn? vroeg hij. Dat verdient zij toch niet. Zij is zo
dapper.
Pijn? Hoe had ik het nu? Ik keek hem woest aan.
- Ben je belazerd?
- Je hebt in ons bijzijn tweemaal gezegd, dat ze voortaan betere spullen moet
aantrekken, Paul.
- Verdomme!
- Maak je niet boos, Paul. Ik meen het toch goed met je.
- Kunnen jullie niets anders dan elkaar plagen? viel Hilda plotseling uit. Jullie
wauwelen voortdurend over echte vriendschap, maar hele dagen en halve nachten
vechten jullie met woorden. Ik ben maar een gewone... normale vrouw en misschien
snap ik niet de helft van jullie diepzinnige gesprekken, maar ik moet jullie eerlijk
bekennen, dat ik jullie allebei flauw en ongenietbaar begin te vinden.
Zij had die woordenvloed in één adem uitgebraakt.
- Maar Hilda!
Hij was nu op zijn beurt opgewonden en zijn stem klonk onaangenaam scherp. Er
hing onweer in de lucht. Binnen en buiten.
- Ik ga wat wandelen, zei Hilda kort.
- De zon is weg. De lucht betrekt. Waarom moet je nu gaan wandelen?
- Je zoon mag ook wel eens wat zuurstof happen, niet?
- Maar Hilda! waarom ineens zo heftig?
- Het jongetje heeft het hard nodig. En ik ook. Alle dagen in deze kelderkeuken.
- Krijg je weer kelderkeukenkolder?
Hij lachte zuur.
- Gaan jullie mee?
- Als je het op die toon vraagt, zeker niet.
- Goed. Dan gaan we alleen.
Zij duffelde haar zoontje warm in. Het was inderdaad koud geworden. In de verte
rommelde de donder. Soms schoot er een bliksemstraal door de lucht. De wind stak
op.
- Doe niet zo dwaas, Hilda, zei mijn vriend. Wat wil je nu gaan wandelen met dat
kind?
Maar Hilda vertrok met het jongetje.
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- Jaja, zuchtte ik.
Diep in mijn binnenste voelde ik leedvermaak. Wij zaten zwijgend te roken op de
sofa.
- Hilda kan soms zo koppig zijn, zei hij ineens.
- Wij hebben allemaal onze gaven en onze gebreken, zeurde ik.
- Moet zij zonder reden onhebbelijk worden?
Met opzet verdedigde ik haar.
- Ze zit hier toch de hele tijd in de kelderkeuken. Ze komt nergens. Jij hebt het
druk met je zaak. En als je een moment vrij bent, begin je te schrijven. Je moet ook
eens aan Hilda denken, vind ik.
- Zanik niet, Paul. Ik geloof, dat je gelijk hebt. Een mens is zo vaak met zichzelf
begaan.
- Ik ken dat.
- Ik zal haar straks voorstellen om enkele dagen naar zee te gaan. Dat zal haar
deugd doen. En voor het kind is het ook uitstekend.
- Laat je haar alleen naar zee gaan?
- Ik kan toch mijn kantoor niet sluiten. Het is juist zo druk.
- En je jonge vrouw zo gans alleen?
- Dacht je misschien, dat ik geen vertrouwen in haar heb?
- Zeker niet. Hilda is een goed meisje.
- Je neemt het zo ijverig voor haar op, Paul? Ik zal je zeker in de smiezen moeten
houden.
- Onzin. Je kent mijn principes.
- Haha! Principes zijn er alleen maar om zich dik mee te maken en... om ze over
boord te gooien, wanneer je ze moet toepassen.
- Nihilist!
- Aangenaam.
Wij schoten allebei in de lach. Buiten was het onweer losgebroken. Het was
onheilspellend donker geworden. Felle bliksemschichten flitsten door het luchtruim.
De donder kraakte onophoudelijk.
- Daar wandelt nu Hilda met mijn zoon, zei hij. Als het kind ziek wordt...
- Wind je niet op.
- Vrouwen kunnen soms zo onverstandig zijn, Paul.
- Mannen ook.
- Inderdaad. Waarom heb jij bijvoorbeeld die nieuwe schoenen voor Anita gekocht?
Het gaat me niet aan, maar was dat zo dringend? Nu heb je zeker geen rooie duit
meer.
Ik werd weer boos.
- Maak je niet druk. Ik zal je geen cent meer afbedelen, snauwde ik.
- Daarover gaat het niet, kerel. Op zichzelf beschouwd is je daad men-
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selijk en zelfs mooi. Maar zo onverstandig. Je hebt dat geld zelf zo hard nodig. Anita
is bij haar ouders onder dak. Maar jij... In jouw situatie betekent dat een heel bedrag,
Paul. Dat had toch makkelijk nog een paar weekjes kunnen wachten.
Ik mompelde iets.
- Heb ik misschien ongelijk?
Ik zweeg en tuurde naar de plavuizen.
- Nogmaals, het gaat me geen barst aan, Paul. Maar onder goede vrienden...
Daar had je het weer. Onder goede vrienden. Onder goede vrienden mocht je
immers grof zijn, onbeschaamd, harteloos. Onder goede vrienden mocht je elkaar
voortdurend sarren, ophitsen en radeloos maken. Onder goede vrienden was blijkbaar
alles toegelaten.
- Kom. Zo erg bedoel ik het ook niet, Paul, suste hij.
Mijn hersens werkten met koortsachtige haast. Had Hilda hem misschien ook om
een paar nieuwe schoenen gevraagd? Was hij jaloers, omdat ik nog zoveel van mijn
vrouw hield? Tussen hem en Hilda was het vaak mis. Een poosje zwegen wij allebei.
Alleen de zware basstem van de donder vulde de ruimte. De bliksems wierpen
spookachtige schaduwen in de lage kelderkeuken. De stad zuchtte onder het onweer.
- Waar mogen ze nu in 's hemelsnaam uithangen? bromde hij.
Hij maakte zich natuurlijk ongerust over zijn vrouw en zijn zoontje. Ik keek naar
de wekker op de schouw en rekende uit, dat zij nu wel thuis bij haar ouders moest
zijn.
Het onweer luwde. Mijn vriend begon te grinniken. Hij hief plotseling zijn
ravenzwarte streuvelkop op en begon te zingen. Eerst neuriede ik mee. Na enkele
minuten zaten wij luidkeels te zingen in de kelderkeuken. Al onze oude liedjes
kwamen aan de beurt. Zo vond Hilda ons, toen zij met haar zoontje op de arm de
deur openstiet. Wij werden ineens stil.
- Zingen jullie maar verder, lachte zij. Het klinkt mooi.
De kwade bui was voorbij. Ook buiten was het weer opgeklaard.
- Goeie wandeling gemaakt? teemde hij.
- Schitterend, knikte zij opgeruimd. Hier, hou even je zoon vast. Ik ga koffie zetten.
- Hilda!
Zij keek hem verrast aan.
- Wat zou je ervan denken, als je voor een week naar zee kon gaan?
- Reuzefijn, juichte zij. Dat heeft je zoon beslist nodig. Wanneer?
- Wanneer je wilt.
- En je kantoor?
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- Ik blijf natuurlijk hier, kind. Misschien kom ik je een paar dagen gezelschap houden.
- Maar... Wat gaan jullie hier beiden alleen uitspoken? Ik wed, dat het halve huis
overhoop zal liggen als ik terugkom.
- Maak je geen zorgen, Hilda. We zullen het wel koersen, nietwaar Paul? Ik knikte.
Vreemde gedachten besprongen mij. Die akelige duivel huppelde weer om mij heen.
Ik stak een sigaret op. Mijn handen beefden.
De ganse avond voelde ik de aanwezigheid van de duivel. Ik zag hem overal. Hij
sprong op mijn schouder en fluisterde mij afschuwelijke dingen in het oor. Ik gooide
hem van mij af. Hij wipte op de schouw en danste als een dwergmannetje op de
wekker. Wat tikte die wekker toch luid! Hij martelde mij. Koud zweet brak mij uit.
Dan ging hij op de tafel zitten tussen twee borden. Hij kruiste zijn beentjes en staarde
mij aan met zijn zwarte, waanzinnige ogen. Zijn gemekker klonk mij voortdurend
in de oren.
- Scheelt jou wat, Paul? vroeg mijn vriend.
Die duivel! Wat wou hij van mij? Ik zou hem tot pulp slaan. Ik zou hem verbrijzelen
als een porseleinen beeldje. Ik zou...
- Of je wat scheelt, Paul, drong hij aan.
Ik kwam tot de werkelijkheid terug.
- Ik heb koorts, geloof ik, stamelde ik.
- Zo zie je er inderdaad naar uit, beaamde hij. Misschien van het onweer.
Overgevoelige naturen...
- Hou op!
- Of misschien heb je vannacht wat te veel van jezelf gevergd, spotte hij.
- Loop rond!
- Laat Paul met rust, zei Hilda.
Zij nam mijn verdediging op. Het deed mij deugd.
- Maar Paul is toch een man, protesteerde hij.
Zij schokschouderde, nam haar zoontje op de arm en wenste ons beiden goedenacht.
De duivel klapte op zijn dijen van de pret. Als in een roes sprong ik op. Ik liep naar
de tafel. Maar mijn plaaggeest was meteen verdwenen en mijn vuist sloeg een bord
aan scherven.
- Verdomme! schreeuwde mijn vriend. Ben je totaal gek geworden?
- Ik weet het niet... ik weet niet..., zei ik zielig.
Mijn hand deed pijn.
- Ik zal je een aspirine geven, zei hij. Ik geloof inderdaad, dat je koorts hebt.
Aspirine? Tegen mijn kwaal was geen kruid gewassen. Ik werd er mij ineens
bewust van. Aspirine? Wou hij mij meteen tot het uiterste drijven? Hij had mij nu
al lang genoeg op sadistische wijze gekweld. De waarheid
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stond nu duidelijk voor mijn ogen. Hij was afgunstig. Hij haatte mij dodelijk. Hij
vreesde mijn concurrentie. Als man en als schrijver. Hij wou mij uit de weg ruimen.
Hij wou mij gek maken. Maar zijn vriendelijk lachend gelaat verraadde hem toch.
Ik was niet zo stompzinnig. Hij vergiste zich. Hij speelde gevaarlijk spel. Hij voelde
zich sterk, omdat ik van nature lankmoedig en zachtaardig was. Maar binnen in mij
brandde er een verschrikkelijk vuur. Ik werd erdoor verteerd. Mijn uiterlijke
argeloosheid was maar schijn. Hij had mij uitgedaagd. Mooi. Wij zouden wel zien
wie het pleit zou winnen. Plotseling werd ik ijzig kalm. Er was nu geen reden meer
om nog langer tegen mijzelf te vechten. Alle twijfel was weggevallen. Ik zou
zegevieren.
- Neem het mij niet kwalijk, ouwe jongen, zei ik bedaard. Dat bord zal ik je
vergoeden. Morgen ben ik weer gezond.
- Wij zijn toch allebei rare vogels, grijnsde hij. In jouw toestand ben ik ook al
geweest, Paul. Overspannen. Zenuwen. Gaat wel over. Ik zal je nu maar laten slapen.
Wel te rusten en tot morgen.
- Tot morgen...
Hij raapte de scherven op.
- Hilda moet hier niks van vernemen, Paul. Slaap lekker.
- Goedenacht...
Helemaal gekleed strekte ik mij op de sofa uit. Ik dacht rustig na. De duivel kwam
niet meer terug. Ik broedde verschillende plannen uit. Geen enkel leek mij zonder
risico. En het moest een meesterstuk zijn. Ik wikte en woog mijn kansen. Soms lachte
ik kort en zonder geluid. Toen de morgen vaal door het lage venster naar binnen
sijpelde, keek ik in de spiegel. Een bleek, verwrongen gelaat staarde mij met woeste
ogen aan.
- Afgesproken? mompelde ik.
Het gelaat in de spiegel knikte. Wij knipoogden naar elkaar. Onwederroepelijk
stond mijn plan nu vast. Ik had alles haarfijn uitgekiend. In de straat dokkerden de
eerste karren naar de groentemarkt. Ik ging weer liggen en viel in een loodzware
slaap.
***

Hilda was met haar zoontje naar zee. Wij deden als opgetogen vrijgezellen. Alle
klokken en wekkers werden afgedankt. Samen haspelden wij het meest dringende
kantoorwerk af. Wij waren ook beiden aan het schrijven gegaan. Hij aan een roman.
Ik aan dit verhaal, maar het wou niet vlotten. Ik zou het nog vele malen herschrijven,
zodat ik nu zelfs het onderscheid tussen waarheid en fictie niet meer kan maken. Wij
praatten ook veel over lite-
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ratuur, wijsbegeerte, sociologie en politiek. Ik kon mij volmaakt beheersen. Ik was
uiterst voorkomend. Hij had mijn portret getekend. Met houtskool. Er zat wel leven
in de tekening, maar technisch viel er veel op af te dingen. De gelijkenis bestond ook
alleen in zijn verbeelding. Maar ik prees hem uitbundig en zijn neus krulde van
plezier. Hij slikte mijn lof als klokspijs. Botsingen hadden wij niet meer. Zijn spot
schampte af op mijn onverstoorbare vriendelijkheid. Een vastberaden vriendelijkheid.
Het ging uitstekend. Mijn gedrag kon mij niet verraden. Wij sliepen samen in één
bed. Halve nachten mocht hij mij kwellen met zijn uitputtende praatjes, waar je geen
touw aan vast kon knopen. Ik wond mij niet meer op. Ik volgde mijn plan en het
werkte als een secure machine.
Al drie nachten had ik de gelegenheid gehad. Driemaal had ik gereed gestaan. Hij
lag eindelijk te slapen. Onder zijn gitzwart streuvelhaar rees zijn weerbarstig
voorhoofd met de diepe rimpels en de gelooide huid. Zijn gezwollen oogballen
puilden uit onder de zware schelen. Zijn zinnelijke neus welfde mooi naar boven.
Zijn vlezige mond behield de sarcastische plooi. Hij sliep altijd met zijn hoofd op
zijn linkerarm. Weerloos lag hij daar. Driemaal had ik het rode nachtlicht weer
gedoofd. Ik was niet bang. Ik liep geen gevaar. De politie zou geen spoor ontdekken.
Ik zou alleen ondervraagd worden. En komedie spelen. Daarna zou het leven verder
gaan. Normaal. Alsof er niets gebeurd was. Aan wroeging dacht ik niet. Dat stond
niet op mijn program. Ik stelde mijn wraak uit. Ik wou nog enkele dagen genieten.
Ik liet het mooie spel duren. Voor je weerloze vijand staan is een zoet genot. Je hoeft
maar je hand op te heffen en toe te slaan. Je beschikt over zijn leven. Je bent
oppermachtig. God!
Die morgen was er een brief van Hilda gekomen. Zij zou over twee dagen naar
huis terugkeren. Ik mocht niet langer wachten. De hele dag zag ik het lieve gelaat
van Hilda. Het roze gezichtje met de grote, zwarte ogen van het jongetje werd mij
een obsessie. Na al die dagen van gemoedsrust en vastberadenheid werd ik weer
koortsachtig. Ik moest er een einde aan maken.
- Hilda komt overmorgen terug, Paul, zei hij. Wat denk je van een knalfuif
vanavond?
- Je weet toch, dat ik blut ben, antwoordde ik.
- Ik vraag je immers niet, of je lust hebt om wat met geld te smijten, kerel. Ik vraag
je, of je lust hebt om de bloemetjes buiten te zetten.
- Natuurlijk, lachte ik en ik trilde van opwinding.
Hij sprak zijn eigen veroordeling uit.
- We zijn nu al lang genoeg braaf geweest, grinnikte hij. Daarop mogen we ons
wel eens tracteren. Vind je niet?
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- Zeker, gnuifde ik. Dat hebben we eraan verdiend.
We gingen naar de wijfjes. Ik deed alsof ik een dolle pret had. Ik volgde hem op
zijn tocht en ik hitste hem voortdurend aan. Hij dronk veel, maar ik nam mij in acht.
Mijn hand mocht niet beven. Ik mocht geen fout begaan.
In de vroege uurtjes kwamen wij thuis. Hij was honds moe en sliep direct in.
Behoedzaam gleed ik uit het bed. Ik draaide het rode nachtlicht aan en bekeek hem.
Hij zag er weerzinwekkend uit. Hij rook naar tabak en alcohol. Daar lag nu de
zelfzekere moralist, de grote snoeshaan, de duivelse ploert die mij in de afgrond wou
storten. Ik blies verachtelijk door mijn neus. Kalm omklemde ik de lange breinaald.
Ik sloop op hem toe en luisterde aandachtig. Hij ademde zwaar. Voor dat korte
ogenblik van opperst genot zette ik mijn leven op het spel. En de eer van mijn vrouw
en van de kleine Saskia. Ach, onzin. Ik zette helemaal niets op het spel. Mijn
berekening klopte haarfijn. Ik had het in een boek over anatomie herhaaldelijk met
de meeste aandacht gelezen. Beefde mijn hand? Nee. Zij was kalm. Vastberaden.
Bonsde mijn hart? Of was het zijn hart? Mijn hart sloeg normaal. Waarom zou het
opgejaagd kloppen? Ik was in mijn recht. Ik bestreed hem met zijn eigen wapens.
Als ik hem niet vernietigde, zou hij mij afbreken. Stuk voor stuk. Tot op de grond.
Wat hoorde ik zo dof kloppen? Was er iemand in huis? Werd ik bespied? Was ik
een lafaard? Een zwakkeling, die alleen plannen smeedde, maar ze nooit ten uitvoer
legde? Ik boog mij over de slapende heen. Ik luisterde andermaal scherp toe. Het
was zijn hart, dat onregelmatig stampte. Hij opende even zijn vlezige lippen en
mompelde onverstaanbare woorden.
Toen stiet ik met grote kracht de breinaald tussen oogbal en oogscheel opwaarts
in zijn hersens. Hij uitte geen gil. Even verstarde zijn slanke lichaam. Zijn gelaat
verstijfde in een afgrijselijke pijnkramp. Dan werd hij slap. Hij strekte zich uit. Hij
was dood. Zijn mond viel open in een sarcastische lach. Ik deinsde achteruit. De
breinaald klirde op de vloer. Zijn rechteroog ging open. Hij keek mij aan. Er druppelde
bloed uit. De angst sprong mij naar de keel. Ik had een fout gemaakt. Er mocht geen
bloed zijn. Alles zou ontdekt worden. Ik wilde vluchten. Waarheen? Nogmaals keek
ik naar hem. Zijn koolzwart oog vertroebelde in het dikke bloed, maar het staarde
mij nog altijd aan. Ik schreeuwde en holde de straat op.
***

Nu zit ik in deze naakte cel. Ik werd tot levenslange dwangarbeid veroordeeld. Voor
de mensen ben ik al dood.
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Soms komt de zon mij nog bezoeken. In de tuin van de gevangenis fluiten de vogels.
Daarbuiten gaat het leven zijn normale gang. Mensen worden geboren. De verlossende
kreet van de moeders klinkt door tot in mijn cel. Mensen dromen van liefde. Ik zie
hen door de maneschijn lopen. Ik versta duidelijk, wat zij elkaar bevend toefluisteren.
Zij kussen elkaar en zij weten niet waar zij met hun gretige handen moeten blijven.
Mensen vermoorden elkaar. Ik ben de stille getuige. Ik schud triest het hoofd. Zij
maken allemaal fouten. Ik zie hen tussen de gendarmes, voor de rechter van instructie
met zijn snauwerige vragen en zijn kwetsende ironie. En later in de gerechtszaal. Zij
liegen. Zij vechten met de moed van de wanhoop. En op een goede dag worden zij
in mijn vleugel binnengebracht. Un entrant! bulkt de cipier. Ik groet hen vriendelijk
en medelijdend tijdens de dagelijkse luchting.
Daarbuiten tiert het leven in zijn duizendvoudige vormen, verschrikkelijk mooi.
Ik heb mijn strijd gestreden. Mijn vrouw leeft ergens in een klein dorp. Zij loopt alle
dagen naar de kerk en is erg vroom geworden. Saskia wordt stilaan groot. Zij moet
haar strijd nog beginnen. Ik denk veel aan haar. Mijn zoon is nooit geboren. Een
miskraam heeft hem gered.
Verlangens heb ik niet meer. Met het leven kon ik mij niet verzoenen. Met de
dood ben ik al lang verzoend. Lezen doe ik niet meer. De boeken staan vol nonsens.
De meeste schrijvers zullen schaamrood worden en wenen van spijt, als zij eenmaal
van het leven genezen zullen zijn.
Regelmatig komt de aalmoezenier mij bezoeken. Wij praten over allerlei
onderwerpen. Hij geeft het niet op. Ik zal u nog wel eens bekeren, zegt hij soms.
De onderwijzer van de gevangenis heeft mij gevraagd, of ik hem mijn leven wou
vertellen. Hij beloofde mij als wederdienst enkele gunstjes. De stakker koestert
literaire aspiraties. Hij zou graag een ophefmakend boek schrijven.
Ik denk nog veel aan mijn vriend. Ik weet, dat hij mij al lang vergiffenis heeft
geschonken en nu ongeduldig op mij wacht. Ik heb zijn portret op de wand van mijn
cel getekend. Vlak onder het getralied raam. Dikwijls voer ik met hem een opgewekt
gesprek. Wij verstaan elkaar nu uitstekend. Hij heeft mij meermaals gezegd, dat hij
mij erg dankbaar is. Ik begrijp nu waarom. Mijn lichaam is zeer zwak geworden.
Meer en meer verlang ik naar mijn goede vriend. Ik ben niet bang voor het oordeel.
Als er een God is, zal hij mij wel genade verlenen.
Nu schrijf ik niet verder. U allen beklaag ik zeer rechtzinnig.
Mijn vriend roept mij. Ik zie zijn ravenzwarte streuvelkop, zijn koolzwarte ogen,
zijn vlezige lippen en zijn sarcastische lach. Ik hoor weer zijn sym-
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pathieke, schorre stem. Hij fluistert mijn naam. Hij reikt mij zijn hand en samen gaan
wij naar het land van de liefde, waar alles goed en helder is.
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Werner Pauwels / Zondag
Ik ben blij met de dag
Ik ken hem nu en weet hem wonen
Hij is aan mij gewend en ik aan hem.
Ik zou zijn stem herkennen als het kraaien van een haan
Om het even waar in welke vreemde hoek
De buitenlandse wilde wind
Ook zitten mocht.
Het tocht in de stad
Haar kerken en de rangen
Van haar majoretten.
De burger doet geen kwaad
Door het dragen van ringen en edelstenen
Of door het geven van juwelen
Van Japanse makelij in plaatwerk
Als geschenk.
Maar hij verliest zichZelf doortrapt en welbewust
In zoveel sierlijkheid.
Kan hij op een andere manier
Zijn weldoorvoede ziekte
Als een rottigheid te boven komen
Zijn Zona als make-up aanwenden
Blaffen naar de maan?
Ik mag niet spreken in gezelschap
Want ik ben het maximum
Van wat de toekomst bieden zal
En mijn verleden
Is de helft van de geschiedenis.
Mijn buik gromt van voedsel en vrouwen
Langs mijn borst slaat een oneindige wereld
In mijn aangezicht
Mijn rug baadt in zweet en mijn voeten

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

761
Dragen slijk als schoeisel.
Die Januskop van mij
Met arendsneus is veel te groot
Om als een adder in laag gras
Te tieren. De handen in mijn nek gebonden
Gekruisigd als een Lievenheer
De ogen vol tranen en bloed
De oren afgesneden
De haren uitgerukt
Het hart doorboord schouders en ribben
Gebroken heb ik mijn tong weer ingeslikt
En zal ik enkel kunnen
Vuurspuwen en brandstichten nog.
Nog zal het goed zijn en beter worden
Nog zal de wereld warm zijn en heet worden
Weer zal de Lente alles vernielen
Wat ooit heeft bestaan en de zomer weigeren misschien
Zoals onnozelaars en jakhalzen
Een brug weigeren en een brug slaan
Over het vredig vasteland
Ten behoeve van veel autowegen
Zoals onwetenden en journalisten
De waarheid weigeren en haar verkracht
Verkondigen in het beste van hun pers.
De winkels en grootwarenhuizen zijn gesloten
Zegt mijn vrouw en ik besluit
De Middenstand zal voor de kop gaan
Geen enkel onvervreemdbaar stuk
Van ons lijf geen bloedeigen orgaan
Is te koop. Ook op maandag niet
En andere naamloze dagen troosteloos
Gedonder op een donderdag.
Buiten Oeroek in de bergen ver van Babylonië
Leef ik Enkidoe
Vriend van Gilgamesj en nauw verwant
Met de Germanen.
Drievierden god eenderde mens
Onoverwinnelijk onoverwonnen
In een schrijn gevat
Een grote hallucinante gloeilamp
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Met gas gevuld van oorlogskruid en jodendom.
Wanneer het glas zal barsten en het licht ontploffen
Zal ik met Denise aan mijn hand
Aan het einde van de tijden staan
Verbrand tegen een zwarte muur
En ik wil trachten
Met ivoren tanden en met open mond
Bereid te zijn bevrijd en met aanstellerige overgave
Adamisch vruchtbaar de nieuwe
Sponsachtige steen
Omhelzen.

Uit de cyclus Wiek-end,
aan Jacqueline Ballman opgedragen.
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Johan Fleerackers / Julien Kuypers (1892-1967)
Reeds vijf jaar zijn verstreken sinds Julien Kuypers ons is ontvallen.
Zoals voor vele groten uit ons maatschappelijk leven, zullen nog meerdere jaren
moeten verstrijken vooraleer de invloed die Kuypers op de sociale en culturele
ontwikkeling van Vlaanderen heeft uitgeoefend, ten volle zal doordringen.
Hij heeft het zich immers in zijn leven niet gemakkelijk gemaakt. Kuypers was
een fel geëngageerd man, niet alleen ten opzichte van de ‘schone letteren’ maar in
alle maatschappelijke situaties waarin hij betrokken was en die hij evenmin schuwde.
Hij was letterkundige, leraar, eerst inspecteur en daarna ambtenaar-generaal; maar
hij was ook in niet mindere mate vrijzinnige, socialist en flamingant. Hij was er
bovendien vurig antiklerikaal bij en absolute voorstander van openbaar onderwijs;
als socialist in de hoofdstad koos hij niet de gemakkelijke conformistische weg, maar
wel het flamingantisme. Hij was niet alleen secretaris-generaal en gevolmachtigd
minister van het onderwijsdepartement, maar ook gedurende vele jaren als
kabinetschef en als voorzitter van de raad van beheer van het N.I.R.B.R.T. direct bij
het politieke huishouden betrokken. Deze laatste functie oefende hij uit tot 1966, één
jaar voor zijn overlijden. Enkele maanden vóór zijn dood nam hij nog het
directeurschap van het Nieuw Vlaams Tijdschrift op zijn 75-jarige schouders.
Hij deed dit alles met een geweldige vitaliteit en een totale inzet van zijn
persoonlijkheid.
Dit alles maakte dat hij geen tijd had om een ‘nestor van de letteren’ of een
‘éminence grise’ van de een of andere beweging te worden. Hij wist dat hij zijn
ideeën opdrong; hij gaf zich niet vlug gewonnen, noch in de culturele beweging noch
in de politieke arena.
Zo is hij heengegaan, eerder in het volle leven dan als een op-rust-gesteld
ambtenaar. Hij liet een schare vrienden na, maar ook een aantal bewonderende
tegenstrevers die het met hem aan de stok hadden gehad: want in de heftigste
polemieken gedroeg hij zich als een gecultiveerd strijder. Van hem kan men zeggen
dat de talenten die hij bezat - en deze waren zowel veelzijdig als tegenstrijdig soms
- met grote kunde en beheersing
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werden benut.
Ook vijf jaar zijn nog te kort om zijn betekenis in de domeinen waar hij werkzaam
was voluit te meten. Maar naar aanleiding van de redactie van een beknopte
levensschets voor de ‘Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’ is mij nog duidelijker
geworden dat die invloed niet gering is geweest.
De door wijlen Dr. Rob Roemans en Dra. Hilda van Assche reeds in 1968
verzamelde, zo verdienstelijke ‘Analytische bibliografie van Julien Kuypers’
(Heideland) geeft een indrukwekkend overzicht van zijn handelingen, zijn functies
en van zijn geschriften. Men staat gewoon verbluft waar een man met dergelijke
veelzijdige en tijdopslorpende professionele verplichtingen nog de energie en de
sereniteit van de geest vond om dit alles bij elkaar te schrijven.
Hij wist dat hij geen groot creatief schrijver was, zijn scheppend werk is beperkt.
Maar hij schreef des te meer essays en studies, bijdragen en verhandelingen over
culturele en actuele onderwerpen in een dynamische, soms polemische stijl, zoals
dat met zijn karakter overeenkwam. Hij was bovendien een inspirator en een bezielend
spreker. Hij beheerste perfect de tweede landstaal, maar daarnaast ook andere vreemde
talen, wat hem niet alleen tot een geducht debater maakte, maar ook leidde tot de top
van vele internationale conferenties op onderwijs- of cultureel gebied.
In de geest en de traditie van dit tijdschrift zullen wij Kuypers blijven gedenken
als een voorvechter van de Nederlandse cultuur in eigen land en buiten de grenzen,
maar vooral als voorvechter van de culturele samenwerking - hij lanceerde het begrip
‘culturele integratie - van Nederland en Vlaanderen. Als “factotum” - zo omschreef
Camille Huysmans Kuypers’ functie in het onderwijskabinet in de jaren twintig1. was hij reeds betrokken bij de redactie van het eerste cultureel verdrag met Nederland
in 1927. Dat verdrag ging de mist in; zoals Kuypers' later op het Nederlands Congres
te Antwerpen in 1963 zou onthullen, is de enige student die in het raam van dat
cultureel verdrag op kosten van de regeringen tussen België en Nederland zou worden
uitgewisseld, nooit in het andere land geraakt omdat, zoals hij sarcastisch opmerkte,
de regeringen het niet eens konden worden over de omvang van de kredieten die
daarvoor moesten worden voorzien.
Kuypers zou in 1946 weerwraak nemen. In Londen was Benelux geboren en waren
tussen de regeringen in ballingschap de beginselen voor een werkelijk cultureel
verdrag op papier gezet. Dat Kuypers toen secretaris-generaal van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs was, is van onschatbaar belang geweest voor de richting die de
Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf dat ogenblik zijn gaan determineren.
Kuypers zorgde ervoor,
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dat de teksten van de culturele verdragen ruimte lieten voor alle vormen van culturele,
wetenschappelijke en onderwijs-samenwerking. Hij speelde het zelfs klaar dat de
tekst van het Nederlands verdrag toch enigszins van die van het Franse cultureel
verdrag verschilde, al bestond dat verschil slechts in één woord, nl. (sub artikel 13)
‘de instandhouding en de uitbreiding van haar gemeenschappelijke culturele belangen
in het buitenland’. De Franse tekst luidde (sub artikel 13) ‘de verdragsluitende partijen
zullen elkaar raadplegen met het oog op de vrijwaring van hun gemeenschappelijke
culturele belangen in het buitenland’.
Niet ‘vrijwaring’ alleen, maar ‘uitbreiding’ van de gemeenschappelijke culturele
belangen in het buitenland, onderscheidde de doelstellingen van beide culturele
akkoorden.
Deze anekdote is typerend voor de visie die Kuypers heeft gehad op de culturele
samenwerking tussen Noord en Zuid. Het samengaan op cultureel gebied was niet
alleen van belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur binnen
de grenzen, maar het was vooral van belang voor de uitstralingskracht van diezelfde
cultuur buiten de gemeenschappelijke taalgrenzen.
Nu de eerste 25 jaar van dat cultureel verdrag met Nederland zijn afgesloten, treedt
de vooruitstrevende en visionaire idee van Kuypers nog duidelijker naar voren. Want,
al had de wereldoorlog een internationaal solidariteitsgevoel losgeslagen, van een
saamhorigheidsgevoel tussen Noord en Zuid was maar nauwelijks sprake.
Hoe klonk het dan wel vermetel om van een ‘gemeenschappelijke actie naar buiten’
te gewagen! Wij staan nu 25 jaar verder en wij weten welke kritische stemmen er
nog steeds opgaan bij elk pleidooi tot een hechter samengaan van Noord en Zuid.
Kuypers heeft zich met de dagelijkse gang van zaken van het cultureel verdrag
met Nederland van in den beginne beziggehouden. Hij zorgde voor de financiële
middelen en de verruiming van het actieterrein. Hij bepleitte een eerste addendum
bij dit cultureel verdrag om de eenheid van spelling tussen beide landen te waarborgen.
Later werd een gemeenschappelijke Belgisch-Nederlandse driejaarlijkse prijs voor
de Nederlandse letterkunde ingesteld. Ook de ‘Conferentie der Nederlandse Letteren’,
in 1951 ingesteld, heeft zijn statuut en zijn werking aan de inspiratie en de verbeelding
van Kuypers te danken.
Tot de laatste jaren van zijn leven was hij om de culturele samenwerking
bekommerd. Hij was toen voorzitter van de ‘Belgisch-Nederlandse Commissie voor
het Woordenboek van de Nederlandse Taal’ en ijverde met kracht voor de instelling
van een wetenschappelijk taalinstituut. Enkele
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maanden na zijn dood werd dit ‘Lexicologisch Instituut voor de studie van de
Nederlandse Taal’ opgericht.
Naarmate de Vlaamse conjunctuur verbeterde kon Kuypers zich te Brussel ook
meer veroorloven. Hij was en bleef een handig diplomatisch ambtenaar, die wist wat
haalbaar was en niet haalbaar. Hij was van vele markten thuis en lanceerde ideeën
wanneer hij een redelijke kans op succes kon verwachten.
Van zodra hij voorzag dat het definitieve ambtelijke afscheid ook een vermindering
van zijn politieke invloed zou meebrengen, heeft hij zich ook scherper uitgesproken
voor een bespoediging van de principiële doelstelling die in het cultureel akkoord
van 1946 werd ingeschreven. Hij besefte maar al te zeer dat met de in 1946 mooi
gedroomde gemeenschappelijke cultuuractie slechts een heel klein begin was gemaakt.
Op een Nederlands congres te Vlaardingen in 1961 - hij was toen nog
Gevolmachtigd Minister - sprak hij reeds stoute taal: ‘alles wat totnogtoe gebeurde,
en dat is niet zo weinig, beschouwen we slechts als een aanloop. Economische
gelijkschakeling, best! In Benelux en in een zo groot mogelijk klein Europa. Maar
om in dit Europa niet cultureel gelijkgeschakeld te worden, moeten Nederland en
Vlaams-België zo vlug mogelijk tot een culturele integratie komen. Het begrip
toenadering of de bekende beeldspraak van “banden die wij aldoor nauwer toehalen”
bevredigt ons niet langer. Wellicht wordt die integratie na zoveel eeuwen scheiding
en vervreemding een lange weg, waarschijnlijk zullen pas de komende geslachten
de eindpaal bereiken. Om het even! Op culturele eenwording zijn onze pogingen
gericht.’
Rond diezelfde tijd deelde hij zijn bezorgdheid mee zowel aan de Vlaamse als aan
de Nederlandse leden van de commissie ter uitvoering van het cultureel verdrag.
Onder zijn inspiratie werd in 1962 door deze gemengde commissie een advies
opgesteld dat officieel aan de beide regeringen werd overgemaakt. Dit advies is een
historisch document geworden; men zou het zelfs een soort geestelijk testament van
Kuypers kunnen noemen. De officiële titel luidde ‘De Belgisch-Nederlandse culturele
samenwerking in de naaste toekomst’; in de wandel werd het weldra ‘het rode boekje’
genoemd, vanwege de rode kaft waarin de slechts acht kleine bladzijden tekst vervat
waren.
Elke paragraaf van dit document is nog steeds actueel. Sommige passages hebben
de kracht van een evangelietekst. ‘De versterking van de innerlijke kracht van de
Nederlandse beschaving, de culturele integratie van het Nederlandse taalgebied, de
uitstraling van de Nederlandse cultuur in het buitenland en in organisaties van
regionale en mondiale samenwerking,
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vormen een zo belangrijk deel van de taken dat, naar het oordeel van de gemengde
commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands cultureel verdrag, de oprichting
van een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands orgaan - een hoge raad - voor de
behartiging daarvan aanbevolen moet worden.’
Wij staan nu tien jaar verder sinds deze oproep werd gedaan. In België is het
grondwettelijk kader waarin zich de culturele gemeenschappen kunnen ontwikkelen,
gevoelig veranderd. Of een ‘hoge raad’ vandaag nog een adequate formule is om de
culturele integratie te bevorderen, staat niet meer zo vast als dat tien jaar geleden het
geval was, maar het is wel duidelijk dat niets van de argumenten die ten grondslag
lagen aan het oorspronkelijke advies aan actualiteit zouden hebben ingeboet.
Volgens Kuypers immers was de culturele integratie veel meer dan een taalkwestie.
Welke liefde hij ook koesterde voor de Nederlandse taal als instrument van kunst en
van literatuur, hij zag de samenwerking in een veel breder verband. Op het Antwerpse
congres zei hij het zeer duidelijk: ‘Cultuur is een begrip dat meer bevat dan het
artistieke, het literaire, het louter taalkundige of nog het museumbegrip, waarmee
het ten onrechte wel eens vereenzelvigd wordt. Wij zijn op de Nederlandse congressen
evenmin de vertegenwoordigers van een dode erfeniscultuur als van een beperkte
elitecultuur. De gemeenschappelijke Nederlandse cultuur die wij schragen, omvat
ook de wetenschap en de verschillende sectoren van het individuele als van het
gemeenschapsleven.’
Ik heb onwillekeurig aan Kuypers gedacht toen ik op zondag 14 oktober jl.
aanwezig was bij de onthulling van het Snellaert-monument te St.-Amandsberg bij
Gent. De betekenis van Kuypers' werk en streven in de tweede helft van de 20ste
eeuw ten bate van de Nederlandse saamhorigheid, kan zonder overdrijven van even
grote betekenis worden genoemd als het streven van een Jan-Frans Willems en een
dr. Ferdinand Snellaert, nu 100 en meer jaar geleden.

Eindnoten:
1. Julien Kuypers, Vlaams Europeeër - Ontwikkeling, 1963.
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Kroniek
Marc Galle / In memoriam Raymond Brulez
Lynkeus, de torenwachter in Goethes Faust, werd de titelheld van Raymond Brulez'
autobiografie. Op de eerste bladzijde van dit zelfportret heeft hij een Goethe-gedicht
laten afdrukken. Hoe dikwijls heeft hij tijdens onze gesprekken, vooral op het eind
van zijn leven, Goethe niet geciteerd! De relativist die boven de toppen en de
beweging van het melodrama de rust raadde, Raymond Brulez, heb ik in 1957 leren
kennen in de Mijol-club van Herman Teirlinck, voor wie hij een grote bewondering
koesterde. In 1972 hoorde ik, net voor ik met vakantie ging, voor het laatst zijn
aarzelende stem. Hij gaf me een stapel boeken mee, door hem gelezen met het potlood
in de hand. Terwijl hij aan het sterven was las ik, onbewust van zijn lijden, een van
die boeken, De leugen is onze moeder van Vestdijk. Heeft de leugen, de fabel, hem
in zijn leven kunnen rechthouden? Telkens weer wordt van hem gezegd, dat hij dé
onverschillige schrijver van de Vlaamse literatuur is. Was ook die onverschilligheid
een van de schilden die hij voor zich had opgesteld?
Hij heeft gedichten geschreven maar hij heeft ze nooit gepubliceerd. Hij was de
schrijver van honderden, vaak uitstekende, boekbesprekingen en ‘diogeentjes’, hij
was toneelschrijver en romancier. Bezeten door de lectuurdrift die zelfs zijn
schrijverschap overstemde, zoals hijzelf verklaarde. En toch ook door schrijfdrift
om aldus de literatuur te gebruiken ‘als een instrument voor zijn leven van
gelijkmoedigheid tussen toeschouwen en zelfbespiegeling’ (B.F. van Vlierden).
Zich lang op iets toeleggen, kon hij niet. Hij was ook weinig geschikt om een lange
roman vol te houden. Terecht schrijft R.F. Lissens dat de korte compositie hem meer
lag: de novellen zijn dan ook de best geslaagde gedeelten van zijn geromanceerde
memoires Mijn woningen. Zijn Woningen waren opwellingen van iemand die slingerde
tussen zijn eigen individualisme (met uiteraard daarbij zijn vrijheidszin) en wat
Vermeylen en Teirlinck hem in hun - betrekkelijk - grotere maatschappelijke
geëngageerdheid voorhielden. Maar geraakte Brulez ooit in zijn geschriften uit zijn
hyperindividualisme? Was hij niet de late Vlaamse vertegenwoordiger van de
cultuurhistorische stroming die men het decadentisme pleegt te noemen?
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Speelt de cultus van het artificiële, van het ruimtelijk en/of tijdelijk exotisme en van
het onmogelijke in zijn werk geen belangrijke rol? Brulez heeft De Boomgaard niet
nodig gehad om te weten te komen wat op dat gebied in het buitenland gebeurde.
Hij is zelf in de buitenlandse literaturen naar verwante en andere schrijvers gaan
zoeken. En zelf heeft hij bij ons met zijn Sheherazade het magisch realisme mede
ingevoerd.
De dilettant Brulez was niet - zoals anderen die ‘alles hadden beleefd’ - ‘blasé’
geworden. Zijn onverschilligheid bracht hem natuurlijk niet tot geestdriftig leven.
Ze bleef vaak hangen aan de rand van een fatalistische levensbeschouwing. De liefde,
de lectuur en de vriendschap hebben hem wellicht dikwijls kunnen redden (de ontrouw
van een ‘vriend’ tegenover een andere kon hem doen steigeren!). En ook het schrijven:
‘Onverschilligheid tegenover religieuze, filosofische en sociale problematiek, alsook
tegenover sentimentele nederlagen, hoeven daarom op zich nog niet onvruchtbaar
te zijn’, schrijft hijzelf in zijn Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid. Hij is
lang een ‘nutteloze toeschouwer’ geweest. In 1970 heeft hij hierop een uitzondering
gemaakt toen hij, verbolgen over de houding van de franstalige Brusselaars, tot een
partij (de Vlaamse B.S.P.) toetrad en zelfs zijn naam op een verkiezingslijst liet
plaatsen. En was de ‘onverschillige’ ook niet uitermate gevoelig voor erkenning, wat
zijn grote vreugde verklaart toen hij lid van de Vlaamse Academie werd? Maar nooit
is de strijd heftig geweest en nooit was de vreugde uitbundig. Is het niet typisch voor
de dilettant dat de paradox voortdurend in hem aanwezig is, dat hij zelfs behagen
schept in het irrationele, het onlogische? En zelfs de weemoed om de betrekkelijkheid
aller dingen (ook van lichtpunten als liefde en schoonheid) cultiveert?
Raymond Brulez, de eenzame, de ironische, de weemoedige, de onverschillige en
de grote vriend. Hij was te aardig, te interessant en te rijk om hem aan de vergetelheid
prijs te geven.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

770

Kroniek
Marcel Janssens / Simon de Gebeurende
Dat Simon Vinkenoog een wel zeer eigenaardige en eigenzinnige bijdrage zou leveren
tot de autobiografische reeks Open Kaart (Uitgeverij Orion), was te verwachten.
Alles wat Vinkenoog schrijft is autobiografisch, maar het boek dat in de reeks onder
de titel Aan het daglicht verschijnt, heeft niets van de traditionele autobiografie. In
plaats van terug te gaan tot de geboorte, wat zeg ik: tot de voorouders zover de
stamboom strekt, vatte Vinkenoog zijn bijdrage op als het verslag van drie maanden
uit zijn leven: van eind februari tot eind mei 1971, d.w.z. de drie maanden waarin
hij dit boek Aan het daglicht schreef. Origineel is het wel, en toch autobiografisch,
en helemaal niet zo beperkt als de tijdsgrenzen zouden laten vermoeden. Vanuit die
drie maanden slaan immers gensters van Vinkenoogs ongedurige, ontembare geest
naar alle kanten over. Hij noemt zichzelf een ‘happenaar’. Hij is de papierverzamelaar
bij uitstek, die adopteert en adapteert, improviseert, arrangeert, puzzelt en
transformeert met verbluffende zwier. Het boek is bont, er steekt geen geleidelijkheid
in, het mist methode en overleg, zo zou men Multatuli uit de Max Havelaar kunnen
nazeggen. Jawel, we maken de onvoorziene kronkelingen en snuffelingen van
Vinkenoogs denken mee, maar we kunnen niet zeggen dat deze op het eerste gezicht
chaotische happening in laatste instantie niet zou samenhangen. Het is moeilijk, het
caleidoscopische Vinkenoogse denken zo maar te karakteriseren. Het is te eclectisch
om het onder één hoedje te vangen. Alles wat hij beleeft met zijn opgefokte
bewustheid, laat een spoor van papier na. Maar dat denken is in elk geval aanstekelijk.
Hij verkondigt de blijde boodschap dat iedereen dominee kan worden en het zelfs
zonder veel moeite of kosten tot bisschop in de Universal Life Church kan brengen.
De happenaar Simon zelf is de eerstgeborene van Nederlands ontelbare bisschoppen.
Hij communiceert met een profetische ijver zijn utopische visie, hij goochelt met
dimensies, boodschapt een theosofie van de hoop en van de creativiteit, maakt een
apologie van de drugs, bezingt de vrijheid van de door de technologie verloste mens.
Het valt moeilijk in dit gewarrel van invallen en ideeën de grens te trekken tussen
diepzinnigheid en beminnelijke naïviteit. Vinkenoog grijpt zowel naar de
parapsychologie als naar
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de mystiek, naar Zen als naar Christus, naar de Creativiteit en hasj en naar wat hij
patafysika noemt. Ik kan niet uitmaken in hoever daar een dosis pose-fysica mee
gemoeid is. Maar ik beken graag dat het romantische dwepen van deze gelover mij
wel iets doet. L'imagination au pouvoir, zegt Vinkenoog de studenten van '68 na.
Inderdaad, dit moge aandoenlijk naïef klinken, dit moge te psychedelisch-roze zijn,
maar dit bergredende gejuich heeft het stimulerende van alle utopisch denken.
Simon gaat ervan uit dat gedachten krachten zijn en dat zo'n energie maar
wereldvernieuwende arbeid kan leveren wanneer er communicatie is. Dit boekje is
andermaal een proeve van communicatie, van een zender (zendeling) naar een publiek
zonder getal. ‘Toevertrouwen’ is een kenmerkend Vinkenoogwoord. Alle vormen
van cultuur, de meest technologische inbegrepen, zijn ‘één groot kommunikatiekanaal,
waardoorheen alle kennis stroomt’ (blz. 41). Zijn probleem als schrijver bestaat erin,
de passende expressiemiddelen en doorstromingskanalen te vinden om unieke
ervaringen universeel te kunnen omroepen. Dat is het Vinkenoogse
zendingsbewustzijn: ‘Mijn engagement bestaat eruit dat ik mijn schrijverschap
niet-specialistisch in dienst stel van de kommunikatie-wetenschap. Mijn wetenschap
bestaat uit de studie van relevante verhoudingen tussen kunstvormen, sociale en
psychologische verschijnselen en de technologie dezer tijd, en hopelijk de toekomst’
(blz. 67). De grootste misdaad tegen de mensheid, zo schrijft hij, is die waarbij hij
zichzelf niet ziet in de functie van informatie-verwerker (blz. 92). Schrijven is een
verzoek om ‘deelname’. Taal is een way of life, en de taalgebruiker, papierverslinder
en papiervuller Vinkenoog is geen literator die zich tot de lezer wendt, ‘maar een
mens die fluistert om beter gehoor voor al die muziek, waarin het zich openbaart...’
(blz. 130). Een boek van hem is dan ook een poging om de eigen realiteit en identiteit
te ontdekken en betrappen in de onvoorziene happening van het opstuwende nu,
maar ook een bedelbrief om intens persoonlijk contact met de andere die moet worden
aangepord om te participeren aan het aanstekelijke leven. De inspiratie is wederzijds:
ik jou, jij mij, zegt Vinkenoog tot zijn lezer (blz. 57). Telkens weer voltrekt zich het
wonder van de communicatie, waarheden worden ontdekt en grote ervaringen
uitgewisseld: ‘het is niet zo moeilijk profeet te zijn’ (blz. 133).
Maar welke waarheden? Dat blijft vaag en romantisch-dweperig, al komen wel
een paar topics regelmatig terug. Zo bij voorbeeld de eenheid van alle dingen, die
Vinkenoog paradoxaal met dit springerige en kwikzilveren geschrift demonstreert.
Hij verkondigt een mystiek van de eenheid en de volmaaktheid in de éne grote
samenhang, die niemand weliswaar rationeel kan interpreteren, maar die geïntueerd
kan worden in de beroesde akt
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der Verwondering. Simon groet op alle uren van de dag alle bestaande en toekomende
dingen met kinderlijk-verbaasde dankbaarheid en gretigheid. Hij zou zijn gedichten
uit de laatste zeven jaar willen bundelen onder de titel WONDER BOVEN WONDER,
en daar zouden drie afdelingen in zijn: Geboorte Orgasme Dood... Gefascineerd door
‘de eeuwige visie: allen één’ (blz. 102), interesseert hij zich voor alles, ‘met een
nieuwsgierigheid die geen genoegen neemt met definitieve antwoorden, zijn eigen
vragen vindt, beantwoordt, ontdekt, herontdekt’ (blz. 65). Hij amalgameert al wat
hem, de legpuzzelaar en documentalist, onder handen valt of ter ore komt, het weze
Krishnamurti of Christus, I Ching, Jakob Böhme, Swedenborg, de alchimisten en
numerologen, jazz of LSD. Vandaar het onbedaarlijke citeren (vooral uit het Engels)
in Vinkenoogs boeken, die volgens de techniek van de ‘papiers collés’ gefabriceerd
worden. In Aan het daglicht schrijft hij zelf: ‘Ik zou toch wel eens een boek willen
schrijven, waarin ik niemand citeer, dat is me ook al eens gesuggereerd, ik doe tot
dusverre in dit hoofdstukje mijn best, maar mijn handen jeuken om op te staan en
weer eens te voorschijn te halen, wat Gregory Corso schreef over de afgelegde weg,
en wat Constant schreef over de totale happening die begonnen is, of wat Fourier zei
over het volledig afwijken - wie mij leest, weet waarover ik het heb’ (blz. 156). Hij
kan het citeren niet laten, omdat hij overal geloofsbroeders vindt en gensters van het
grote licht dat het Al doorstraalt.
Een andere topic is de boodschap van de creativiteit. Alleen daarin is onze hoop
gelegen. Vinkenoog spreekt in dit boek een ambivalente bewondering uit voor de
Amerikaanse samenleving, waarvan hij het technologisch kunnen vereert. Maar de
toekomst van de mens ligt niet alleen in de technologie, de consumptie, de materiële
behoeftenbevrediging en de economische prioriteiten. Hij zoekt alternatieven tegen
de inkapselende consumptie, de conditionering door de ‘materialistische buldozer’
(blz. 143). Hij leeft naar de alternatieve toekomst bij de genade van de creativiteit.
Dat is zijn evangelie van de hoop binnen ‘voortdurend verruimende vrije
referentie-kaders’ (blz. 55). De wereld is één grote workshop waar ieder zijn eigen
instrument mag meebrengen en waarin wij situaties scheppen die de mensheid nog
niet kende. ‘Het komt erop aan het hopen te leren. Het komt erop aan dat wij leren
hopen!’ (blz. 110). Of heel gevat elders: ‘Hoop, zegt de harteklop’ (blz. 119). Hoop
op een toekomst, waaraan wij eendrachtig moeten bouwen (nog een
Vinkenoogwoord): ‘Het is een karrevracht stenen, die ik telkens opnieuw weer een
paar meter verder versjouw, dichter bij het grote gebouw waar wij allen kunnen
binnen trekken. Zo ver als mijn armen maar reiken kunnen, een doodgewone
bouwvakarbeider ben ik, een steen-
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zetter’ (blz. 139). Hij leeft in de Verwachting van de hereniging aller dingen.
Dit utopische toekomstdenken over de Eenheid-in-wording brengt hem natuurlijk
in de buurt van de religie. Een geschreven happening van Vinkenoog heeft iets van
een viering, een psychedelische woorddienst als u wil, in het teken van het universele
Liefdespel. Elke ware gebeurtenis heeft religieuze betekenis (blz. 81). Een religieuze
gebeurtenis is een piek-ervaring bij uitstek. Vinkenoog wil ‘eine fröhliche Religion’
en daarvoor levert Aan het daglicht het brevier, het getijden- en spelenboek van de
gelover in de Universal Life Church. God binnen handbereik, de zoveelste dimensie
vlak bij de deur, mystiek in Paradiso, episcopi vagantes in het Vondelpark. Hier zijn
op de duur in Vinkenoogs collage de grenzen niet meer te trekken. Parapsychologie
schuift over mystiek, Tibetanen over mannen van Galilea, Paradiso over het Paradijs.
De lezer die hier wat beduusd tegenaan zou kijken, geef ik Vinkenoogs gouden raad
mee: ‘Houd nooit op te verwonderen’ (blz. 50).
Dit alles en nog zo onzeglijk veel meer vuurt Vinkenoog op de gemeente af in zijn
zenuwachtige stijl die over de verbrokkelde bladspiegel jaagt als de Geest Gods over
de wateren. Vragen, aansprekingen, ellipsen, zelfcorrecties, parenthesen, citaten in
citaten, Aha-zinnen, onderstrepingen, uitroeptekens in vier talen, gedichtflarden,
psalmodiërend proza: het hoort allemaal bij Vinkenoogs retoriek die de lezer geen
ogenblik met rust laat. Ook deze autobiografie gebeurt, ze is een happening, een
piek-ervaring wellicht voor de schrijver. ‘Hoor mij schreeuwen van de daken’, zegt
hij. Inderdaad, drie dolle maanden die het relaas van een leven van 43 jaar vervangen:
het levensbericht van iemand die zweert bij het gebeurende nu en - natuurlijk - bij
de Toekomst.
Wie dit allemaal te onverteerbaar mocht vinden, krijgt toch nog acht bladzijden
biografische en literairhistorische realia achteraan in het boek.
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Kroniek
Hugo Brems / Afscheid van Holland
Van Ida Gerhardt, de reeds oudere Nederlandse dichteres, verschenen kort na elkaar
bij Athenaeum - Polak & Van Gennep te Amsterdam, drie poëzie-publikaties. Twee
daarvan oorspronkelijk: De Ravenveer, in dit tijdschrift reeds vroeger besproken, en
Twee uur: de klokken antwoordden elkaar, een korte brochure met een
verhalend-beschouwend gedicht. Daarnaast een 3de druk van Kwatrijnen in opdracht,
voor het eerst verschenen in 1947.
Die drie bundels spelen bijzonder goed op elkaar in; in de eerste plaats door een
thematiek en toon, die slechts lichte accentverschuivingen vertonen. Daarom koos
ik als titel voor deze kroniek die van een gedicht uit ‘De Ravenveer’, nl. ‘Afscheid
van Holland’, waarvan de eerste strofe luidt:
‘Twintig jaar vrijheid, twintig jaar verraad
aan het edelste. Ik hard u, Holland, niet
met dit gelaat, waarop geschreven staat:
ziehier die zich voor geld aan ieder biedt.’ (13)

Dezelfde groeiende verbittering, die twintig jaar later in dit vers zal culmineren, is
ook het leitmotiv van de ‘Kwatrijnen’, gedichten precies, die in opdracht van de
Nederlandse regering over en voor Holland werden geschreven, en waarvan de
dubbelzinnige gevoelsgeladenheid uitstekend geresumeerd wordt in het inleidende
kwatrijn, ‘In opdracht’:
‘Van scheppens pijn de onverhoedse stoot;
liefde en haat, tot op de wortels bloot. Hoe hèbt gij, God, mij met dit volk verbonden,
dat gij mij tot zó bitter werk ontboodt.’ (5)

De tegelijk liefdevolle, maar in die liefde bedrogen, kritische en verbitterde houding
tegenover eigen omgeving, volk en land, resulteert in een thematiek, die op sommige
punten bijzonder actueel aandoet met protest tegen milieuvervuiling (‘de vogel zwijgt,
de rank is uitgebloeid’), ongecontroleerde verstedelijking (‘Ten laatste heeft de stad
haar schrikbewind / op mij gelegd’ (17), e.d. Op andere punten, en wellicht meer
essentiële, krijgt die actualiteit een dimensie, die op het eerste gezicht een
tegengestelde richting uitgaat, naar een aristocratisch en elitair conservatisme toe.
Het gaat hier echter om de diep doordachte fundering van een globale levens- en
maat-
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schappijvisie, die van aard zeer streng en ascetisch is, en die berust op zelfkennis en
zelfcontrole, zowel als inzicht in de maatschappelijke verhoudingen; een die erop
gericht is de essentiële waarden van het mens-zijn te bewaren (conservatisme) en in
een eigentijdse context te revaloriseren en te actualiseren (actueel progressisme). Ida
Gerhardt schrijft een sterk geëngageerde maatschappijkritische poëzie, maar dan een
zoals we tegenwoordig zelden aantreffen. Zij mist de overmoed en het revolutionaire
elan van veel jongere dichters, maar stelt daartegenover een grote rijpheid, een intense,
ingehouden, zoals heel deze poëzie gecontroleerde emotionaliteit en een intelligentie,
die zich in de strijd voor vernieuwing voortdurend bewust blijft van de erflast van
vele eeuwen beschaving, denken en kunst:
‘wie oud geworden is in déze eeuw
draagt in zijn denken vele eeuwen mee.
Gelaagd is hij, gelijk een bergwand is,
en heeft, eenzaam, van die gelaagdheid weet.’,

schrijft zij in ‘Twee uur:...’, een passage die in haar geheel qua sfeer evengoed tussen
de kwatrijnen had kunnen staan. Waar zij ontmaskert, aanklaagt en veroordeelt, doet
zij dat niet vanuit het intuïtieve doorzicht van de jeugd, maar vanuit de nog
onverbiddelijker positie van de oudere vrouw, die begrijpt, doorziet en afwijst.
Haar kritiek bestrijkt hoofdzakelijk een drietal punten: de vervuiling en prostituering
van Holland als landschap, de vervlakking en het materialisme van een volk dat zijn
literaire en artistieke hoogtepunten miskent en ten slotte, op een meer algemeen,
sterk gesymboliseerd niveau, het verwaarlozen en verspillen van de geestelijke
mogelijkheden van de mens in het algemeen:
‘De eerste dag dat men de zeisen haart,
het grote ruisen door de halmen vaart. Wat roept de koekoek, kort en dof geworden?
Rijk was de lente - en wat hebt gij vergaard?’ (45)

Formeel werd hier geopteerd voor het zogenaamde ‘Perzische kwatrijn’ met zijn
gesloten en innerlijk gespannen vorm en zijn kenschetsend rijmschema a a x a, dat
vóór haar met groot succes o.m. door twee andere sterk klassiek georiënteerde dichters
als Boutens en Leopold werd gebruikt. Het is een vorm die de dichteres wel schijnt
te liggen, precies omdat hij haar dwingt een uitzonderlijk rijke, maar stroeve en meer
dan eens geforceerde zegging binnen het korte bestek van vier verzen en binnen het
dwingende rijmschema tot een goed einde te brengen. Dat heeft meer dan eens een
verrassende en relevante wending tot gevolg. Overigens slaagt zij er meer dan eens
ook in de interne, formele asymmetrie van het rijm waar te maken in
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de beeldspraak, door toevoeging of tussenschakeling van een kort, synthetiserend,
contrasterend of verruimend beeld, dat op raadselachtige manier een samenspel
aangaat met de rest van het gedicht. B.v.:
‘Weer zijn vannacht de doden omgegaan.
Aangeklaagd, tot het kraaien van de haan,
hebben er stemmen. - Bij het grauwe dagen
zag ik de schuimstreep op de waterbaan.’ (34)

of:
‘Wie zelf de wijde wateren is gewend
laat zwijgend de ander in zijn element.
Men groet elkaar met de ogen. In de Lekbocht
heb ik als kind een visotter gekend.’ (31)

Wanneer Ida Gerhardt, ondanks alle voornoemde kwaliteiten, er naar mijn gevoel
zelden in slaagt haar poëzie helemaal overtuigend te maken, dan ligt dat m.i. aan het
sterk gestileerde, archaïsche taal- en stijlgebruik, dat zeer uitdrukkelijk poëtisch is,
en zowel van de dichteres als van de lezer een moeilijk vol te houden concentratie
vraagt. Intrinsiek zwakkere verzen, die binnen het leespatroon van voor twintig jaar
wellicht nog aanvaardbaar waren, vallen nu als een steen. De schifting door tijds-,
mentaliteits- en taalsfeerverschuiving is onverbiddelijk. Het is al een meer dan gewone
verdienste als een aantal van deze kwatrijnen nu nog hun volle gave kracht bewaard
hebben.
Dat deze werkelijk geciseleerde, ‘kunst’-matige stijl het niet meer in alle
omstandigheden doet, wordt nog duidelijker in het recente oorspronkelijke gedicht
‘Twee uur: de klokken antwoordden elkaar’. Het gedicht beslaat zes pagina's en
omvat twee grote delen. Het eerste is hoofdzakelijk verhalend. De dichteres, op
wandel aan het meer van Neuchâtel, ziet een groepje gymnasiasten, die tijdens de
middagpauze, in een spontane opwelling, van hun schoolboeken een reusachtige
brandstapel maken, die met benzine overgieten en in brand steken. Als het vuur
gedoofd is, zoeken zij hun schooltassen en trekken weg, in tegengestelde richting
van de school. Ook dat tafereel wordt in de haar eigen, wel versoberde, stijl
geschreven. O.m. ook door gebruik te maken van een beeldspraak uit de klassieke
oudheid, slaagt zij erin het (reële of imaginaire) gebeuren als het ware te
mythologiseren, het te verplaatsen in een symbolische, exemplarische ruimte. Ook
wordt de grote distantie tussen de wereld van de dichteres en die van de pubers
gesuggereerd, maar over het algemeen is het effect voor de lezer van nu toch eerder
potsierlijk, b.v.:
‘Het werk vroeg met dit al een strak beleid;

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

777
want middelerwijl was de kolom manshoog.
Twee jongens, sterk als stammen, stonden pal
terwijl een derde op hun schouders klom
en, aangevuurd door menig hartig woord,
de afsluiting een feit deed zijn.’, enz.

Dat verandert echter helemaal in het relatief korte tweede deel, waar de dichteres
n.a.v. het gebeurde haar eigen reacties aftast en haar plaats tegenover een dergelijke
symbolische daad tracht te bepalen. Vanaf dat ogenblik exploreert zij haar eigen
wereld, een wereld van evenwicht, cultuur, zelfkennis en tuchtvolle eerbied voor het
onverwoestbaar geestelijke. En die wereld vindt in haar bewoordingen en
stijlwendingen zijn enig passende gestalte; mede doordat dit slot met een bezieling
en een vakkennis is geschreven, die accidentele elementen als modernisme of
archaïsme doet vergeten. Een bezieling overigens, die haar tot op zekere hoogte
verbindt met de roekeloze jeugd, die zij observeerde: ‘... een verbeten jong geslacht
/ dat sterk is, en berooid tot op het bot.’ Zo is ook zij sterk, van een zeldzame
mannelijke sterkte, en evengoed berooid tot op het bot, ontgoocheld, verbitterd in al
wat haar lief was; in haar land:
‘En aan mijn land dacht ik - aan zijn bewind,
dat lafweg zijn verwoestingen voltrok,
decenniën reeds bevreesd ten dode toe
voor wat waarachtig is en uit de geest.’,

in haar vrienden ook en haar idealen, maar die verbeten vasthoudt aan een simpele
heldere overtuiging en precies daarin zich distantieert van de jeugd, die haar met zijn
radicale overmoed, met zijn brandstapel tegelijk ‘vreugde en vrees aanjaagt’. Daarin
staat zij alleen:
‘... - Eenzaam staat
wie nog bevroedt waaróm gestreden wordt
in blinde onmacht: eerbied voor elkaar,
dat simpelste, nog altijd onbereikt.’
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De laatste ronde
Futurologische ongerustheid
Volgens M. Maeterlinck was de inspirator van de heilige boeken der Indiërs veel
genialer dan die van de bijbel der Hebreeën. Als bewijs voor die oneerbiedige
bewering citeert Maeterlinck de inderdaad aangrijpende eerste regelen van het Indische
scheppingsverhaal. Daarin wordt beschreven hoe het Niet vóór het begin der tijden
stilstond, tijdloos en donker. Toen, nauwelijks merkbaar, geheel onverklaarbaar
bewoog er iets en uit deze, in omvang, kracht en snelheid toenemende beweging
ontstonden de ruimte, het licht, de tijd en al wat er in is.
Dit worden is typisch voor de schepping. Elke dag, uur en seconde begint iets te
bewegen dat aan elke aandacht ontsnapt tot het zichtbaar wordt en dan vaak enorm
is van omvang en betekenis.
Van niets vindt men het eerste begin terug, noch van de menswording, noch van
de spraak, de ontdekking van het vuur en de metalen, het ontstaan van de rassen,
noch, dichterbij, de ontdekking van Amerika, de Renaissance, de Franse revolutie,
de Russische, het fascisme, het nazisme, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede. In het
gunstigste geval constateert de geschiedschrijving het verschijnsel vanaf het ogenblik
waarop het waarneembaar wordt en dan heeft het misschien reeds een verleden langer
dan zijn toekomst zal zijn. Wanneer de ranonkel van Hamelink de wereld begint te
veroveren is hij reeds een huwelijksleven lang een ranonkelachtig reuzewijf geweest.
Elke week wordt hier gesloopt, daar gebouwd. Men kan zich voorstellen hoe dit
een stad in enkele decennia onkennelijk maakt. Men kan zich minder goed voorstellen
hoe een vader en zoon, vijfentwintig jaar in hetzelfde huis wonend, twee grondig
verschillende mensen worden en met hun niet tezamen wonende leeftijdgenoten twee
verschillende generaties, elk voor zich homogeen. Men kan zich helemaal geen
voorstelling vormen van de microscopisch kleine groeisels waarvan ons leven en
welzijn afhangt. Gelijk de demonische volksmenners van wal staken met een enkele
aanhanger, zo begonnen de pestilenties die meer slachtoffers maakten dan de oorlogen,
de builenpest, zweetziekte, cholera en de Spaanse griep genoemde longenpest, met
de proliferatie van een enkele cel. Elementaire wetenschappelijke logica verzekert
ons dat dit slechts enige succesvolle cellen geweest zijn onder miljoenen die nog
steeds ontstaan, doch in hun woekering worden gestuit.
Sedert het eerste bewegen heeft het stof-
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felijk en geestelijk, wetenschappelijk en artistiek, politiek, sociaal en economisch
worden en veranderen nooit en nergens opgehouden. Op het moment waarop men
er iets van waarneemt, is dat fenomeen niet bij definitie onomkeerbaar. Pestilenties
en ideeën hebben zonder menselijk ingrijpen hun kracht verloren, de loop der
geschiedenis is door mensen omgeleid, alle verschijnselen kunnen verschillende
kanten uit. Ze kunnen niet vroeg genoeg onderkend worden, maar hoe vroeger, des
te groter het gevaar een bedreiging te zien in een belofte, een ramp in een redding.
Als de miljarden combinatiemogelijkheden van een handvol schaakstukken de
menselijke verbeeldingskracht reeds bijna te boven gaan, zijn a fortiori die van de
miljarden zichzelf verplaatsende, voor meer dan de helft onzichtbare pionnen, torens
en koninginnen van alleen maar het menselijk leven op aarde geensdeels te voorzien.
Het is onverantwoordelijk niet vooruit te zien en geen voorzorgen te nemen, maar
de futurologie is geen exacte wetenschap en kan dat ook nooit worden. De
demografische studies van de Duitse arts Muckermann concludeerden uit de
geboortecoëfficiënten van protestanten en katholieken in de twintiger jaren dat de
Duitse bevolking in 1960 overwegend katholiek zou zijn. Het sterkste futurologische
team, dat van de verbluffende F. Kahn, gewaagt in het boek over het jaar 2000 met
geen woord over de pollutie. Geïnterviewd, verklaart Kahn dat de pollutie in het jaar
1980 zal overwonnen zijn. Goddank en men hoopt het met hem, maar hoe konden
de fantastische kosten en inspanningen daartoe nodig, met hun gevolgen en
nevenverschijnselen, aan zijn vérziende blik ontgaan?
Het is niet logisch, zoals wij, te leven in de angstknel van onafwendbare
vergiftigings- en atoomsplitsingsgevaren, treurnis om onvervangbare artistieke,
culturele en morele waarden die verloren gaan, walg van materiële welvaart waar
miljarden mensen van honderden generaties naar gesnakt hebben, gedweep met wat
een recent congres van wijsgeren op een Grieks eiland utopisch denken noemde, de
luchtspiegeling van een aards paradijs door eindelijk eens een revolutie die niet
mislukken zal.
De concrete wereld waarin wij op dit ogenblik leven, werd door niemand voorzien,
noch van ver, noch van dichtbij. De eeuwen die eraan voorafgingen evenmin.
Honderden geniale mensen en illuministen hebben het nochtans beproefd. De
resterende achtentwintig jaren van onze eeuw voorspellen is een nog twijfelachtiger
ondernemen: er zijn veel meer en sterkere, onbekende en onkenbare evolutiefactoren.
Zoals onze voorouders allemaal zijn wij aan een blind lot overgeleverd, niet stuurloos,
weerloos of machteloos, niet met ketenen om de hals aan elkaar geklonken, niet
zonder recht op vrije zelfbeschikking.
Gerard Walschap

Van een dichter die niet meer dichten kon
Op een dag constateerde hij dat het niet meer ging. Geen bevreemdende
woordassociaties meer, geen beelden, geen leuke invallen, niets meer. Hij krasselde
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lusteloos en scheurde blad na blad.
En het was lente, het bij uitstek dichterlijke seizoen. De vogels floten in de
bossschages. Hij dacht: zoveel uitbundig verlangen ligt in het fluiten van de vogels.
Als ik er één gedurig kan beluisteren, zal vanzelf het dichterlijke woord opwellen.
Hij ving een lijster en plaatste hem in een vergulde kooi op zijn schrijftafel. De lijster
zong, wel niet zo uit volle borst en met zo grote variatie als hij gedaan had toen hij
op een hoge tak mocht zitten, maar toch, hij zong. Het was een snibbig geluid dat
hij voortbracht, het leek op schelden, en, verre van onze dichter in de goede stemming
te brengen, joeg het hem het huis uit.
Kinderen speelden op het asfalt. Ze hadden er krijttekeningen op gemaakt,
vierkanten, cirkels en kruisjes. Al hinkelend schopten ze een houtje van de ene figuur
naar de andere. De kleurige rokjes wipten op, de krullen slingerden voor de gespannen
gezichtjes. De dichter vond het een aardig tafereel. Dat is poëzie, zei hij, een mooi
gebaar om niets. Ik moet van de kinderen leren. Hij vroeg of hij met hen mee mocht
spelen. Ze keken hem onthutst aan en durfden niet nee te zeggen. Maar de ziel was
eruit. Er werd niet meer gelachen, niet meer gezongen. En ineens lieten ze hem in
de steek en gingen op een stoep tegen elkaar zitten fluisteren.
Er was een betoging in de stad. Slordige mannen met baarden droegen borden
waarop smaadwoorden geschilderd waren aan het adres van het staatshoofd van een
ver land. Ze schreeuwden hard, en het geluid dat ze produceerden gaf te kennen dat
een felle passie hen bezielde. De dichter was ontroerd. Dat was wat anders dan
vogelgefluit en kinderspel, dat was grote hartstocht. Daaruit kon grote poëzie geboren
worden. Hij plaatste de kooi met de lijster in een donkere hoek en ging aan zijn
schrijftafel zitten. In een geut schreef hij een berijmde aanklacht tegen een man, van
wie hij niet meer kende dan een foto in de krant. Tevreden ging hij slapen. Een nieuwe
ader was aangeboord, vol verholen schatten waarvan hij tot nog toe geen vermoeden
had gehad.
Maar toen hij wakker werd was hij aangegrepen door een onbehaaglijk gevoel.
Kon, hetgeen hij in een roes geschreven had, voor poëzie doorgaan? Hij las en
vergeleek met het werk van de dichters die hij het meest bewonderde. Hij kwam tot
de conclusie dat er tussen hetgeen de slordige mannen op hun borden hadden
geschilderd en zijn berijmde aanklacht geen ander verschil was dan dat er in de
aanklacht rijmen voorkwamen, hetgeen op de borden niet het geval was. En
bovendien, met de borden werd gezwaaid en de dragers schreeuwden hard. De passie
werd met andere dingen dan louter met woorden geuit.
Ik kan het niet meer, dacht de dichter, er moet mij iets mankeren, ik ben ziek.
Hij ging een psychiater raadplegen, van wie bekend was dat hij veel artiesten te
vriend had. De psychiater aanhoorde geduldig, zoals het een psychiater past, de
weeklacht over de verdorde dichterlijke bron. Dan wreef hij over zijn baard. Dichters,
zei hij, zijn een heel bijzonder soort artiesten. Ze voelen zich in de wereld niet thuis.
Ze zoeken hun heil bij de vogeltjes, bij de kinderen, bij revolutionaire geweldenaars,
maar
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nergens gaat het hun naar de zin. Ze zijn verstoten uit een veilig paradijs waar ze
voor hun geboorte hebben vertoefd. Ze verlangen ernaar terug, ze willen iets wat
niet mogelijk is: opnieuw onderduiken in de moederschoot.
‘Als dat waar is, kan ik geen dichter zijn’, riep de dichter ontsteld, ‘want mijn
moeder heb ik altijd gehaat.’
De psychiater klopte hem op de schouder.
‘Kom, kom, trek het je niet aan. Drink vanavond een flinke borrel. Morgen zul je
het zo somber niet meer zien.’
Toen dronk de dichter zich dood.
Jaak Stervelynck

Een egelstelling
Oostelijk is de literatuurtheorie in stelling gegaan. Wanneer je uitgaat van het
standpunt dat schrijven grotendeels een intuïtieve onderneming is, heb je moeite om
te onderhandelen met een positivistische gesprekspartner. Westelijk bevinden zich
de ‘kritische sociologen’. Ze vragen niet beter dan goeie maatjes te zijn met de
schrijver, hem te overtuigen dat hij onherroepelijk aan het maatschappelijk systeem,
aan de historische context gebonden is en voor zover hij invloed op de gemeenschap
heeft, die moet aanwenden om haar te verbeteren, of te sensibiliseren. Noordoostelijk
en noordwestelijk staat de literaire kritiek opgesteld, op het ogenblik door een
prewetenschappelijke tendens beheerst. Drie elitegroepen. Elk met een specifieke
tactiek, een apart denken, een aantal volgelingen. Ten zuiden liggen de moeilijk in
aantal te schatten lezers. Geconditioneerd voor de consumptie en ondertussen zelf
geconsumeerd. Noordelijk ten slotte het establishment. Middenin zit de schrijver.
Een vrij egocentrische voorstelling van de toestand. Een manier van kijken die
alle mensen gemeen hebben omdat, rondkijkend, ze altijd in het centrum van hun
gezichtsveld staan. De makkelijkste manier om daaraan te ontsnappen is, de ogen te
sluiten en af te wachten wie je het eerst bij je nekvel beetpakt.
Er bestaan ontelbare visies op de schrijver en het schrijven. Als auteur kan je aan
de hand van die overvloedige documentatie je eigen situatie beschrijven. Proberen
te rechtvaardigen van wat je doet en nalaat zit vast aan het instinct van zelfbehoud.
Het integraal in onmin met jezelf leven zou niet lang uit te houden zijn. In paniek
zou je trachten door middel van logische en onlogische argumenten weer van jezelf
te kunnen houden, zoniet zou je een touw zoeken en een boom om je aan op te hangen.
Is het beschrijven van de schrijfsituatie een middel om het hoofd boven water te
houden en jezelf niet te vernietigen? Is het schrijven reeds een voortdurend
rechtvaardigen van jezelf tegenover jezelf en tegenover de anderen? Vragen waar je
makkelijk met psychologische wol een fraai antwoord op kan borduren. Een
voortreffelijk antwoord zelfs, maar dat bij een nauwkeurige analyse toch op enkele
axioma's zou blijken te steunen en dus slechts een benaderende graad van juistheid
bezit.
Vanuit de hoek van de literatuurtheorie
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word je onzeker gemaakt omdat duidelijk blijkt dat schrijven nog een vrij spontane
aangelegenheid is, dat het om een spelen gaat met een middel, zonder de regels van
het spel te kennen, dat het een bewuste levenshouding impliceert en uiteindelijk door
een nog niet gekend proces gedragen wordt, dat het dubbelzinnig, meerzinnig praten
is, bouwen zonder te weten hoe de respons zal luiden, wat de structuur zal zijn, dat
het een gebruikmaken is van een universele taalgrammatica waar je geen jota van
afweet.
Je luistert naar de argumenten. Je kan ze moeilijk weerleggen omdat wetenschap
buiten je bevoegdheid valt en je het schrijven een tijd zou moeten opgeven om je te
wapenen voor een misschien nutteloze strijd. Woorden als: gevoel, kunst, literatuur,
stijl, boodschap, engagement etc. hebben opeens geen inhoud meer in het schrille
licht van positieve spots. De enige uitweg lijkt het schrijven stop te zetten tot de
wetenschap alles duidelijk beschreven heeft, maar het zou op het opschorten van de
voortplanting lijken, in afwachting dat de geneeskunde alle ziekten en anomaliën
controleert.
De twijfels die je bekruipen vanuit de hoek van de ‘kritische sociologen’ zijn niet
zo kil. De ethiek, het engagement, de maatschappelijke functie kan je moeilijk
negeren. Je komt er voortdurend mee in botsing. De behoefte in die richting een
duidelijke lijn te trekken, heeft filosofen en theologen en humanisten sinds eeuwen
bezig gehouden. Zelfverzekerd als je moet zijn om anderen de weg te durven wijzen
mondt dit systematiseren vaak uit in openlijk of verkapt autoritarisme. Berustte
vroeger het opbouwen van een ideologie, het interpreteren van een maatschappelijke
vorm en het aanduiden van ieders plaats op ‘geloof’, dan wordt nu (voor hetzelfde
doel) een andere methode toegepast, niet zo duidelijk vanuit onbewezen punten
vertrekkend maar pretenderend op historische feiten of wetenschappelijke gegevens
te steunen.
Het aanvaarden van een universele oorzakelijkheid is verdedigbaar. Niet te loochenen
bijna. Ze verleidt veel mensen om van daaruit de waan te cultiveren dat ze geroepen
zijn de chaos die ze menen waar te nemen, te ordenen. Prijzenswaardig initiatief,
maar utopisch en bovendien een negeren van de voortdurende evolutie, een poging
tot stagneren van wat uiteraard verandert, een willen vermaterialiseren van een
ongedefinieerd verlangen naar volmaaktheid. In uitgewerkte sociale en religieuze
systemen heeft de schrijver zijn plaats gekregen. Je wordt er met handen en voeten
gebonden, je richting wordt bepaald en censuur toegepast.
De literaire kritiek vreet uit twee ruiven. Ze heeft de pretentie wetenschappelijk
te zijn en bovendien geëngageerd. Ze velt uiteraard een oordeel, heeft een
richtinggevende functie, vernauwt een boek door het te belichten en te situeren. Een
kwaad waar niet aan te ontkomen is en eventueel een uitgangspunt om tot dieper
inzicht te komen. De kritiek ontsnapt, net als de schrijver, niet aan het gebeuren
rondom. Zo zien we dat zowel literatuurtheoretici, als kritische sociologen invloed
hebben, zodat kritiek vaak op een alchemistische bezigheid gaat lijken; met de ene
voet in de wetenschap en met de andere in de magie, in de hoop verwachtingsvolle
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toeschouwers te verblinden met uit waardeloze stof gemaakt goud.
De lezers zijn de ontvangers van wat de schrijver uitzendt. Het boek is een
communicatiemiddel dat door geen ander vervangen kan worden. Het is niet
uitgesloten dat elektronische media bepaalde functies zullen overnemen, maar het
werk met de taal als medium is onvervangbaar.
‘De lezer’ beschrijven of typeren is onbegonnen werk. De lezer is de verzamelnaam
voor al wie leest. Een groep individuen die je ter wille van de overzichtelijkheid in
vakjes kan indelen: de bewuste, de weetgierige, de receptieve, de creatieve etc., maar
daardoor word je niet veel wijzer. Het lezend individu is een persoon van deze tijd,
ook al is hij extreem progressief of oerconservatief. Alleen reeds door af te wijzen,
zijn ze aan het gebeuren van vandaag gebonden. Al is het lezen een bewuste daad,
toch kan het resultaat moeilijk voorspeld worden omdat het meestal onbewust gefilterd
wordt. Het lezen is geconditioneerd zoals elke handeling. Bovendien is de lezer na
elk boek een ander zolang hij niet door verkalking geïmmobiliseerd werd.
Daarenboven is het lezen van een boek vandaag een ander feit dan het lezen van
hetzelfde boek morgen en zal het dus een andere reactie uitlokken.
Het in het noorden liggend establishment verdient niet veel aandacht. Het zal het
noorden niet gauw verliezen omdat het op een vast stramien gebouwd is. Het probeert
te handhaven, te consolideren, in zogenaamde goede banen te leiden.
Je zou nu kunnen zeggen dat de schrijver topografisch gesitueerd is, maar dit geldt
slechts indien je hem als uitgangspunt neemt. Je kan de lezer of de kritiek centraal
plaatsen indien je het probleem anders aanpakt. Dat relativeert een besluit. Goed
maar, want een besluit heeft meestal de pretentie definitief te zijn.
De sterkste binding met de omringende groepen heb je als schrijver met de lezer,
omdat beiden existentieel handelen. Je kan het schrijven naar de hoek van het
engagement drijven of in de handen van de literatuurtheoretici spelen, je kan het naar
de kritiek of het establishment plooien, maar uiteindelijk kom je opnieuw terecht in
onzekerheden, in twijfels, in het voortdurend veranderen, het vechten met de materie,
het verzet tegen de conditionering, het terugblikken op wat voorbij is, het gissen naar
wat zal komen, het zich willen losweken van zichzelf en het voortdurend terug
vastzuigen aan het verleden, het perfectioneren van het medium, de frustratie omwille
van de onvolmaaktheid van de taal, de gedachtengang, de visie, van het uiteindelijk
produkt. Gedreven door een drift die niet zo makkelijk zonder pathos te beschrijven
valt, die wat weg heeft van de drang naar zelfbehoud, van het voortplantingsinstinct,
van een vlucht, van niet willen vluchten, van abstraheren, een constateren dat het
niet lukt en een toch verder doen alsof een onverwoestbaar geloof je te pakken heeft...
Voor literatuurtheoretici is de auteur niet meer dan een fenomeen, zijn werk is
studiemateriaal, waarvan ze later het nut en de waarde zullen bepalen. Een steen die
door geologen na langdurige en nauwkeurige analyse in een tentoonstellingskast
geplaatst zal worden of tus-
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sen het afval terecht komen. Wil de auteur niet ‘gebruikt’ worden, dan zal hij gevaar
lopen door de sociologen en aanverwanten als een man op het verkeerde pad
nagewezen te worden, en indien hij het al te bont maakt en zij over voldoende macht
beschikken, zal hij in de hoek gedrukt worden of zo nodig in de gevangenis
verdwijnen.
Het schrijven is een vreemdsoortige bezigheid. Een op zichzelf terugplooien en
toch intens met de buitenwereld begaan zijn. Een introvert gedoe dat enkel kan
bestaan in samenhang met de dingen rondom, een verwerken ervan, een belichten,
een bij elkaar plaatsen, om ze op die wijze tot een autonoom leven te wekken.
Walter Roland

Jongetje, wat hoor ik daar weer?
Aan je huwelijksreis hou je natuurlijk veel onvergetelijke herinneringen over. Zo
herinner ik mij, naast enkele andere belangrijke dingen, een restaurant in Barcelona,
waar een bordje voor het raam stond met daarop: ‘English Spoken - Man Spricht
Deutsch - On parle Benelux’. Niet zo vleiend voor Nederlanders en Vlamingen
uiteraard, en er blijkt duidelijk uit dat ze de handen in elkaar zouden moeten slaan
om wat aan hun image te doen. Maar nu, in 1972, loopt de culturele integratie tussen
Nederland en Vlaanderen nog altijd helemaal mank. Een mooi voorbeeld daarvan is
‘Boek en Jeugd - Jeugdlectuurgids voor gezin en school - 1972’, samengesteld door
en onder verantwoordelijkheid van het Bureau Boek en Jeugd te 's-Gravenhage.
Het voorwoord werd geschreven door Hugo Raes, die o.m. en terecht stelt dat
pers, radio en televisie te weinig aandacht besteden aan het toch zeer belangrijke
verschijnsel jeugdboek. Zonder informatie van de beste kwaliteit kunnen ouders of
kinderen moeilijk selecteren uit de (over)produktie, waarin de kitsch vast niet in de
minderheid is. ‘De betekenis van het recenseren’, zegt hij, en ik citeer maar even
uitgebreid, omdat het allemaal zo waar is, ‘zie ik dan vooral in het situeren van de
inhoud van het boek, van een al dan niet religieuze ondergrond, het releveren van
fascistoïde of militaristische tendenzen, het ontbreken van sociale bekommernis,
gebrek aan menselijke of psychologische diepgang, het releveren ook van de
waarachtigheid in de zin van artistieke integriteit als tegenpool van commercieel of
onbenullig geschrijf. En dan spreken wij niet eens van het aanstippen van al dan niet
rommelig of creatief taalgebruik, van harmonie of discrepantie tussen tekst en
illustraties, tussen inhoud en taal vooral ten opzichte van de leeftijd van het jonge
lezerspubliek. Om dit te kunnen verwezenlijken, volstaat geen occasionele, zeldzame
bijdrage, maar is een min of meer regelmatige kolom noodzakelijk, al was het maar
in de piekperioden van het jeugdboek. (...) Er valt nog veel meer te doen uiteraard.
Ik denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de Vlaamse auteurs voor de jeugd. Aan
de mogelijkheid of wenselijkheid van simultane ac-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 117

785
ties. Of gewoon aan betere integratie, want de culturele integratie tussen noord en
zuid is nog niet wat ze zou kunnen zijn. Ik opper deze suggesties echter wel met in
het achterhoofd steeds de idee van representativiteit gekoppeld te willen zien aan
kwaliteit.’ Dat de Vlaming Raes de inleiding mocht schrijven zou dus op die
samenwerking reeds kunnen wijzen.
Vergeet het maar.
Het initiatief om deze gids samen te stellen is prachtig, de recensies zijn kort maar
vertellen doorgaans wat essentieel is, de indeling is overzichtelijk, daar allemaal niks
van. Maar. Er wordt werk in gepresenteerd van Nederlandse en Vlaamse auteurs, en
ook een zeer groot aantal vertaalde boeken werd opgenomen. Niettegenstaande mijn
afkeer voor cijfers heb ik even geteld hoeveel auteursnamen het register vermeldt.
840. Achthonderdveertig. Sorry als mocht blijken dat ik enkele eenheden fout zit,
maar veel zullen het er vast niet zijn. En hoeveel Vlamingen zitten daar tussen? 19.
Negentien. Of de verhouding 44/1. Hoe de samenstellers ertoe gekomen zijn de
situatie zo scheef te trekken, is moeilijk vast te stellen. Er wordt bijvoorbeeld niet
duidelijk vermeld over welke periode deze gids loopt. ‘Deze uitgave bevat de
verkrijgbare titels uit de voorgaande drie gidsen, aangevuld met de rest van de
boekproduktie tot 31 december 1971’ en ‘Niet vermeld werd dat verschillende boeken
herdrukken zijn’ is alles wat medegedeeld wordt. Hoe en op welke basis geselecteerd
werd wordt evenmin vermeld. Maar het gebeurde in geen geval op een ernstige wijze.
Ik zal vast niet beweren dat de Vlaamse jeugdboekenproduktie in haar geheel de
vergelijking met de Nederlandse kan doorstaan. Verre vandaar. Maar een boekengids
die 840 auteursnamen brengt en (om me maar tot één enkel voorbeeld te beperken)
niet die van René Srtuelens, Staatsprijswinnaar voor het jeugdboek, zit ergens fout.
Van de 19 Vlaamse auteurs die wel werden opgenomen worden er dan nog 10
gediscrimineerd omdat ze Vlamingen zijn. Dat gaat zo: ‘Dit in Vlaamse stijl
geschreven verhaal...’ (Ballegeer) - ‘Een spannend zwart-wit verhaal van matige
kwaliteit met Vlaamse woorden’ (Berkhof) - ‘De taal bevat Vlaamse woorden en
zinswendingen’ (id.) - ‘Met Vlaams taalgebruik geschreven verhaal’ (Van Camp) ‘Vlaamse woorden en zinswendingen zullen Nederlandse kinderen als hinderlijk
ervaren’ (id.) - ‘Enigszins plechtstatig, Vlaams taalgebruik’ (Luyten) - ‘Veel Vlaamse
uitdrukkingen en zinswendingen’ (Van Remoortere). Soms wordt het wat eleganter
gezegd: ‘De Vlaamse stijl maakt het voor de lezer gemakkelijk zich in te leven in de
typisch Vlaamse omstandigheden’ (Ballegeer) - ‘De Vlaamse uitdrukkingen maken
de tekst niet onbegrijpelijk’ (Auctor) - ‘De Vlaamse uitdrukkingen en zinswendingen
vormen geen overwegend bezwaar’ (Carlier). Enz. Of, zoals men in Nederland zegt,
etc. Het lijkt wel alsof Vlaamse woorden voor Nederlandse kinderen de vieze woordjes
moeten vervangen...
Fernand Auwera
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Wie is hier onzedelijk?
Wie bedrog pleegt wordt gestraft. En dat is maar net. En het zou nog mooier zijn als
men het woord bedrog niet zo smal interpreteerde als nu doorgaans het geval is. Of
is het wellicht geen bedrog als een weekblad aankondigt als feuilleton een roman te
zullen brengen die een aanklacht wil zijn tegen bepaalde toestanden, en dan die
roman, zelfs zonder eerst even contact op te nemen met de auteur of met de uitgever,
of de lezers ervan te verwittigen dat ze een aangepaste versie onder ogen zullen
krijgen, grondig verminkt? De sfeer van het boek wordt afgezwakt, er wordt geschrapt
en herschreven, enkele zinnen en passages gaan de mist in en, door het weglaten van
een volledig hoofdstuk, wordt ook de strekking aangetast. En wat gebeurt? Het wordt
vastgesteld, en er wordt akte van genomen, en het wordt zelfs betreurd, en daar blijft
het bij.
Dat is wat gebeurde met de zeer knappe roman over leven en (wan)toestanden in
tehuizen voor bejaarden ‘Het Plantenoffensief’ van Paul Koeck, die door het weekblad
‘De Post’ als feuilleton werd gebracht.
Er kunnen tientallen voorbeelden worden gegeven om aan te tonen op welke
kneuterige, bekrompen, schriele wijze ‘De Post’ meent zijn lezers te moeten
behandelen, maar met één enkel kunnen we wel volstaan als illustratie van niet alleen
de kleinzieligheid waarmee hier ingegrepen werd, maar van de onbeschaamdheid
waarmee men met een tekst omging: waar Koeck ergens schrijft ‘zij liet vierkant
haar kont zien’ drukt ‘De Post’: ‘zij kon slechts hysterisch lachen.’
Erger nog dan de tientallen schrappingen of verminkingen die menselijke behoeften
of delen van de (in dit boek meestal aftakelende) menselijke anatomie betreffen, om
het nu eens op een voor ‘De Post’ aanvaardbare manier te zeggen, is echter het feit
dat een volledig hoofdstuk om ideologische redenen werd weggelaten. In dat
hoofdstuk geeft een niet zo conservatieve priester zijn mening over een aantal in de
roman behandelde problemen. In de weekblad-versie loopt het verhaal gewoon door.
Niemand kan merken dat hij van het ene in het andere hoofdstuk terechtkomt!
Natuurlijk nam Paul Koeck dit alles niet, maar alles wat hij gedaan kreeg was de
publikatie van een ‘lezersbrief’, en dan nog kon Jef Anthierens, de hoofdredacteur
van ‘De Post’, niet nalaten te reageren met de flegmatieke opmerking dat de publikatie
van dit boek in ‘De Post’ een vergissing was, waarvoor hij overigens niet
verantwoordelijk was. Maar het gaat er hier niet om te weten of die hoofdredacteur
al of niet de waarheid spreekt. Het feit op zichzelf blijft bestaan: er werd bewust
bedrog gepleegd. En zelfs een excuus vond men niet nodig.
Nog treuriger is dat het hele geval wel aanleiding gaf tot het ontslag van Marc
Andries uit de Post-redactie. Andries die dit boek had aanbevolen, werd gewoon de
straat op getrapt. En enkel in de zelfgenoegzame wereld van de Vlaamse literaten
kan een dergelijke ernstige zaak gebeuren zonder enige deining te veroorzaken. De
uitgever van
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Koecks boek (Standaard-Uitgeverij) protesteerde evenmin. Koeck maakte een dossier
over aan de ‘Vereniging van Vlaamse Letterkundigen’. Of deze vereniging wat zal
doen kan op het ogenblik dat dit stukje geschreven wordt niet gezegd worden.
Maar het is duidelijk dat het hier om iets gaat waartegen iedereen die de
spruitjesmentaliteit (dat is de mentaliteit die blijkbaar volgens de redactie van ‘De
Post’ het gros van haar lezers eigen is) ontgroeid is, en vooral de schrijvers, zich
moeten verzetten. Het geval Koeck en Andries mag in geen geval een precedent
worden.
Fernand Auwera

Het mirakel van Rekkem
Er komt weer een nieuw mirakel uit Rekkem. Na vijftien jaargangen van Ons Erfdeel
(oplage 11.000), dat hier wel niet meer voorgesteld noch geprezen hoeft te worden,
is door de ‘Stichting Ons Erfdeel vzw’ het eerste nummer van Septentrion uitgegeven
(voorlopige oplage 7.000), een geheel in het Frans gestelde Revue de culture
néerlandaise, bestemd om driemaal per jaar op telkens 96 bladzijden de Franse of
Franstalige lezers voor 250 Belgische of 30 Franse Fr. voor te lichten over de
Nederlandse cultuur in de breedste betekenis van het woord.
Wie, zoals de ondergetekende, sinds jaren met gelijkblijvend ongenoegen en
stijgende onverschilligheid de Engelstalige afleveringen van ons ‘officieel’
expansie-orgaan Delta ter hand neemt, kan nu verademen. Zo bloedloos als Delta
is, zo bruisend is Septentrion. In een kil maar fascinerend omslag van de schilder
Octave Landuyt, die in het tijdschrift zelf door Jaak Brouwers met prachtige
reprodukties wordt voorgesteld, brengt dit eerste nummer opstellen over taal,
literatuur, schilderkunst, ballet, religie, onderwijs en notities over het Holland-Festival
en het Festival van Vlaanderen. De onderwerpen van dit eerste nummer zijn met
niet-geringe flair uitgezocht: Du Perrons vriendschap met André Malraux, de dichter
Hugo Claus (met Franse vertalingen door Maddy Buysse), Vincent van Gogh, Octave
Landuyt, het Nederlandse Dans Theater, de kerk in Nederland (door E. Schillebeeckx),
het Nederlands aan de universiteit te Rijsel, de verhouding Vlaanderen-Nederland
(door H. Brugmans). Er was waarschijnlijk meer dan flair alléén nodig om het nummer
te doen inleiden door André Malraux zèlf met een opstel over Du Perrons ‘Land van
Herkomst’.
Dit eerste nummer kondigt ook een reeks tentoonstellingen in het Institut
Néerlandais te Parijs aan, brengt verslag uit over recente publikaties van Nederlands
werk in Franse vertaling en besluit met een kaart van het Nederlandse taalgebied en
gegevens over bevolkings- en taalsituatie in België en Nederland.
Om de verschijning van dit Franstalige tijdschrift (typografisch en technisch
identiek aan het Nederlandstalige moederblad) mogelijk te maken, heeft Jozef Deleu
zich gedurende enkele jaren bijna te pletter gewerkt. Hij worde ervoor beloond.
Ludo Simons
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Errata
In ons oktobernummer dook onder het ‘gedricht’ Het Wintermuseum van Paul Snoek,
een voorsmaakje uit de bundel Frankenstein die in 1973 zal verschijnen, plots de
naam van Max van Leeuwen op, die daar niets had te zoeken.
Max van Leeuwens gedichten, waarvan Sneeuwbui overigens integraal op blz.
592 had behoren te staan, stonden verderop in het nummer.
Zodat nu weer ieder het zijne heeft.
Redactie

Mededeling van de redactie
De v.z.w. Dietsche Warande en Belfort heeft haar instemming betuigd met de
benoeming van onze medewerker Marcel Janssens tot lid van de Redactie van ons
tijdschrift, met ingang van onze 118de jaargang (1973).
Redactie
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Boekbesprekingen
De muze op klompen
Jan Elemans schreef kort geleden een aantal opstellen in Jeugd en Cultuur over de
uitbeelding van het boerenleven in de Nederlandse literatuur vanaf Ferguut tot Vijand
gevraagd van J.F. Vogelaar. Hij bundelde deze artikels onder de titel De muze op
klompen. Een onderzoek naar de gestalte van de boer in onze letterkunde van
ganzeveer tot balpen, een uitgave van Orion/Desclée de Brouwer (1972, 211 blz.).
Vooral verhalende prozateksten vanaf de 19de eeuw worden behandeld, ook uit de
Nederlandse poëzie wordt geciteerd: in het inleidend hoofdstukje uit de verzen van
Hooft, Bredero, Poot, Jan van Veen en Aagje Deken en in het uitvoerige slothoofdstuk
uit de poëzie van de 19de en 20ste eeuw. Op het eerste gezicht is het boek als
informatie en bloemlezing wel interessant, maar er blijken opvallende lacunes in het
overzicht te steken. Vele gegevens werden wellicht ontleend aan Elemans' dissertatie
over Woord en Wereld van de boer (1958), maar dit neemt niet weg dat het boek de
indruk geeft nogal lukraak te zijn samengesteld. Ik vraag mij af welke de
selectiecriteria geweest zijn die hebben bepaald dat zoveel aandacht besteed moest
worden aan het werk van Wil den Hollander-Bronder, dat over Timmermans en
Theun de Vries daarentegen ternauwernood wordt gesproken en over C. Buysse, H.
Teirlinck en E. Claes helemaal niet. Anderzijds klinkt het in deze context erg vreemd
dat Walschap bekend staat ‘om zijn landelijke romans’ (117) en desondanks nog
steeds druk gelezen wordt. Natuurlijk zijn de grootste namen die men in zo'n overzicht
mocht verwachten, er wel bij: H. Conscience met De Loteling, de Betuwse novellen
van Jacob-Jan Cremer, Nicolaas Beets, burger, predikant en hoogleraar die uit de
hoogte van balkon, kansel en katheder op de malle landman neerkijkt, Streuvels met
De Vlaschaard, verder nog Herman de Man en Antoon Coolen. Vooral naar het einde
toe, waar nog levende auteurs ter sprake komen, wordt het exposé brokkelig. Dat
eigentijdse jonge schrijvers in een steeds meer verstedelijkte samenleving geen brood
meer zien in het beschrijven van een declining industry als de landbouw en hun
geschriften meer als instrumenten van innerlijke exploratie gaan afstemmen, illustreert
de auteur met enkele kriskras opgepikte voorbeelden, waartussen zelfs M. Butor zit,
zogezegd de schrijver van ‘een Europese bestseller’ (117). Een anticlimax, die de
auteur blijkt verrast te hebben, is de avant-
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gardistisch geschreven boerenroman Vijand gevraagd van J.F. Vogelaar. De boer,
die er volgens al de rapporten van economisten, planologen, sociologen,
ruilverkavelaars en EEG-functionarissen zo benard aan toe is, danst dus op zijn
klompen met een forse quickstep dit boek uit.
De herkomst van deze opstellen, nl. het jongerentijdschrift, is duidelijk merkbaar in
de taal, de stijl en vooral de beeldspraak van Jan Elemans. Hij tracht spits en beeldend
en jong te schrijven, gebruikt modewoorden als square, happy, in (maar die zijn
alweer uit) en presenteert deze voor steedse jongeren niet bijster appetijtelijke materie
van boerse komaf doorgaans speels, zelfs wat badinerend. In deze nogal hippe context
speelt zijn beeldspraak hem soms parten: ‘het individu is nog niet vies van het andere
individu, het zelfbewustzijn moet nog wachten op de kunstmest der welvaart’ (31),
of: ‘Reeds in Het donkere licht (1929) werpt de Lichtstad Eindhoven haar schaduw
over het lot van de keuterboer’ (114), of: ‘En daar zit je dan met je voorgebakken
friet: de ondertitel kan je vijf keer lezen, er blijft staan wat er staat: 'n boerenroman’
(137). Of dit gewaagd grapje over Van Gogh en Conscience: ‘Hij (Van Gogh) heeft
geleefd tussen mijnwerkers, prostituées en boeren. Ertussen en ermee. Vergooid
heeft hij zich, zeiden zijn tijdgenoten. Van Conscience kan men zoiets niet zeggen.
Helaas.’ (32). Jan Elemans neemt ook graag in zijn commentaren woordmateriaal
uit de besproken werken over. Hij maakt daar een systeempje van dat zijn essay
blijkbaar moet opfleuren. Op het Zuid-nederlandse dialectisme ‘zijn botten vagen
aan iets’, waarvan hij merkwaardig genoeg het vaderschap aan Streuvels blijkt toe
te kennen (‘Volgens Streuvels’ beroemd geworden formulering...), schuift hij echter
uit, wanneer hij die uitdrukking in zijn commentaar meent te kunnen gebruiken: ‘En
Louis, versnaperd op de zotteruffe van een stalmeid, vaagt zijn botten’ (73). Zo iets
zegt zelfs 'n Vlaming niet. Verder laat hij zich, nog altijd in die fleurige betoogtrant,
sommige kritische appreciaties ontvallen in spitse aforistische formules die meer
klinken dan zeggen. Ik vind bij voorbeeld dat hij zeer hard is ten opzichte van
Conscience, die hij onnodig en onrechtvaardig betuttelt. Conscience heeft als
kunstenaar weinig te zeggen (23), heeft zeer waarschijnlijk zelf de eerste alinea van
Triens brief aan de loteling niet begrepen (25), heeft de socio-economische structuur
van zijn eigen Kempische samenleving niet gezien (27), was blind voor de realiteit
van de heidebewoners (30), enzomeer. Ook de burger Beets maakt gelijkaardige
fouten, omdat hij zijn eigen burgerklimaat noch dat van de boeren begreep (49).
In laatste instantie werkt Jan Elemans meer met sociologische categorieën dan met
literairkritische criteria. Conscience is fout en Beets is fout, omdat hun voorstelling
van het boerenleven niet klopt met de evolutieschema's van sociologen en historici.
De auteur verzekert ons wel dat zijn socio-economisch onderzoek van teksten over
boeren ons die teksten beter kan leren lezen, maar het belangrijkste oogmerk van
zijn studie blijkt erin te bestaan, ons ‘de economische geschiedenis van onze
boerenstand’ te leren kennen (5). Dus
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daarvoor kan de literatuur ook wel dienen. Als het aantal boeren slinkt in de EEG,
dan stijgen blijkbaar de nuttigheidsfuncties van de literatuur over boeren met de dag.
De auteur bekommert zich meer om rapporten van sociologen, economisten en politici
dan om literair-historische referentiekaders. (Iets meer over Conscience en zijn tijd
had iets relevanters over De Loteling opgeleverd.) De lezer van De Muze op klompen
krijgt op den duur het onprettige gevoel dat de literatuur hier fungeert als illustratie
bij een rapport van Sicco Mansholt over de afbouw van de Europese boterberg.
Natuurlijk kun je De Vlaschaard ook in dat perspectief plaatsen en ik heb Elemans'
hoofdstuk over Vermeulen en Barbele graag gelezen. Maar toch niet zonder een
gevoel van onbehagen, omdat ik er niet van overtuigd ben dat men het conflict tussen
vader en zoon Vermeulen ‘slechts sociologisch’ (dus geenszins psychologisch, laat
staan ‘metafysisch’) kan interpreteren (64). Jan Elemans biedt leerrijke informatie
over socioculturele evolutieschema's die ten grondslag zouden liggen aan het drama
rond Vermeulens hoeve en akker, maar ik geloof dat hij dit interpretatiekader eenzijdig
verabsoluteert en zeer vreemde conclusies trekt. Hij noemt het milieu van De
Vlaschaard (zoals dat van Trien en de loteling en grootvader en de os) een ‘open’
gemeenschap (64-65), terwijl in een wat ruimere visie het Vlaschaard-universum,
zoals wellicht de hele wereld in woorden van Streuvels, als radicaal gesloten moet
voorkomen. Ik wil hier niet op woorden vitten, ik wil alleen suggereren dat de
socio-economische studies die Jan Elemans als leggers voor zijn onderzoek bezigde,
misschien voor een deel irrelevante referentiekaders uitmaken. Bij voorbeeld: dat de
hoofdpersonages in De Vlaschaard het nog tot geen individueel bewust geleid
gemoeds- en bewustzijnsleven (kunnen) brengen in het cultuurstadium dat zij
vertegenwoordigen in de evolutie van de agrarische samenleving, is voor mijn part
een affirmatie die door vier of vijf grote bezinningsmomenten (van Louis, Schellebelle
en boer Vermeulen) flagrant wordt tegengesproken. Ik schrijf in de marge bij Jan
Elemans' interpretatie: ja, ook dat nog, maar dat niet alleen.
M. Janssens

Een roman van het verleden?
Steen voor Steen (Lucien Dendooven, Uitgeverij Saeftinge, Blankenberge, 1971, 107
blz.) probeert Jonas Smits het oud vervallen familiegoed Corthals weer op te bouwen,
op zoek naar een wereld die voorbij is. Langzaam ontdekt de lezer met Jonas dit
verleden: de oude hoeve, de bewoners, de oorlog en zijn rampzalige gevolgen. Er is
bitterheid en berusting om wat voorbij is. Door de confrontatie met de eerlijke kijk
van Tinus ziet Jonas dat het gisteren onherroepelijk voorbij is. Het nieuwe Corthals
is geen hofstede, maar een fermette van onze tijd! Jonas wordt voor de keuze gesteld:
verder leven in de schaduw van dit steeds waziger verleden, of kiezen voor de
toekomst. Naast
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de psychologische uitdieping van het hoofdpersonage verwerkt de schrijver ook
enkele eigentijdse problemen: de natuurbescherming en de technische vooruitgang,
de strijd van de boeren om zelfbehoud en hun uittocht naar de stad. Het is een
verdienste van deze roman, enkele pertinente vragen te formuleren in een tijd waar
men gemakkelijk schijnoplossingen en onechtheid boven de waarheid verkiest.
Rita Ghesquiere

De clown en de geisha
Bij de uitgeverij Verbeke-Loys (St.-Andries-Brugge) verscheen als nummer 1 in de
reeks Mini-boek een verhalenbundel van Ria Scarphout (1972, 91 blz.). Het poëtische
titelverhaal ‘De clown en de geisha’ werd vroeger bekroond met de Aragoniaprijs.
In de liefde tussen de clown en het Japanse danseresje ontmoeten Oost en West
elkaar. Toch blijft het op de eerste plaats een verhaal van een man en een vrouw, een
verhaal van de liefde die hen uit de vervloeking redt.
In ‘De tweelingen’ is een man op zoek in een verlaten sneeuwlandschap naar de
tijd van liefde en vriendschap. Maar de tocht biedt slechts onbegrip en eindigt in de
dood. Toch lijkt dit einde niet zinloos.
‘Het ledige huis’ is een verhaal waarin mensen elkaar ontmoeten en niet vinden.
Ze lezen samen gedichten en praten, maar hun stemmen keren terug, zonder dat ze
elkaar raken.
‘De blauwe tram’ ten slotte is een magisch-realistisch verhaal over leven en dood.
Op de dolle tram van de dood zijn de mensen maskers voor het negerinnetje uit
Emmaüs. Niemand begrijpt wat ze zegt, tot een man komt die haar weer leert zingen
en haar zo het leven terugschenkt.
De vier verhalen behandelen oeroude thema's als liefde, leven en dood, onmacht,
eenzaamheid en pijn op een originele manier. Ze spelen zich af in een
magisch-mysterieuze sfeer (bijv. het sneeuwlandschap in ‘De tweelingen’) en hebben
een sterke symbolische geladenheid, vaak ook een verborgen religieuze dimensie,
wat het lezen ervan niet steeds gemakkelijk maakt.
Rita Ghesquiere

Twee verhalen van Rose Gronon
Onder de titel Persephone verschenen twee verhalen van Rose Gronon als Mini-boek
nr. 5 bij de uitgeverij Verbeke-Loys te St.-Andries-Brugge (1972, 114 blz.).
Pâris, een rijke notariszoon, die zichzelf Pluto noemde, huwde een hoertje Cora,
dat hij Persephone doopte, omdat ze, een kind nog, voor hem als een geschenk van
de goden was. Uit hun huwelijk werden Orestes en het monsterkind Marie geboren.
De vrouw die het verhaal vertelt heeft hen als kind ooit eens ontmoet in ‘de hel’, een
oude zeepziederij
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met een helgroene poort. Later zoekt ze bij vrienden en familieleden de ontbrekende
elementen tot ze het hele verhaal kan reconstrueren. Pluto zelf gaat kapot aan tering.
Orestes kan zich opwerken tot bankbediende. Hij zorgt voor zijn moeder en voor
zijn zuster. Na de dood van Marie wacht de oude Persephone nog slechts op haar
einde, dat ze ziet als de terugkeer van haar man, die toch een god was, en eens haar
geluk betekende.
Door de verteltechniek en vooral door de sobere taal die haar zo eigen is, slaagt
Rose Gronon erin, op een meesterlijke wijze die sombere wereld van menselijke
aftakeling en wanhoop op te roepen.
In het boek is ook een tweede verhaal opgenomen, ‘De Indische halsdoek’. Deze
halsdoek is het symbool van de genegenheid die het bakkersmeidje Mit koestert voor
haar meester Romein Siderius, van wie ze de helgekleurde doek kreeg. De charme
van dit verhaal ligt volgens mij in de fijne en suggestieve weergave van de wisselende
gevoelens van het meisje Mit. Ook de nevenfiguren: de familie Siderius, de trotse
kasteelbewoners, en de landelijke sfeer van het dorpje, zijn zeer goed getekend.
Rita Ghesquiere

Handen lijk katten
Handen lijk katten van Bertien Buyl (Mini-boek 5, uitgeverij Verbeke-Loys,
St.-Andries-Brugge, 1972, 106 blz.) is het verhaal van Charelke van Uffel en van de
nachtelijke tocht waarop hij vreemde mensen ontmoet en een wereld ontdekt, zo
verschillend van zijn eigen vertrouwde kring. Er is het meisje met het zijden jurkje,
de balletgroep met Nadia, de schilder Ferdinand en de troosteloze Juan. Door zijn
dwergengestalte boezemt Charelke hen vertrouwen in. Hij luistert, hij dringt binnen
in hun wereld. Zo ontdekt hij dat al deze mensen achter mooie kleren, een vlotte taal
of een volmaakt lichaam pijn en verdriet verbergen. Het uiterlijke is slechts schijn.
Het lichaam, zelfs de ogen zijn onbetrouwbaar, leert Charelke. Alleen de handen
ontsnappen en blijven zichzelf. Handen zijn gelijk katten. Wanneer hij Juan niet kan
helpen, voelt het kleermakertje zich schuldig. Op een ongewone wijze vindt hij ten
slotte de rust en het geloof in het leven terug.
Bertien Buyl belicht in dit verhaal op een fijnzinnige wijze enkele facetten van
het menselijk leven.
Rita Ghesquiere

Interviews
Het interview-genre is momenteel zeer verbreid en voldoet aan de behoefte aan
informatie. Gaston Durnez bundelt in Jullie worden later gek dan wij (Uitg. Lannoo,
Tielt) 18 gesprekken met personages van diverse pluimage: ernstige geestelijken als
pater Van Gestel en abt De Cloedt naast een geestige geus als
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Jonckheere, gewichtige historici als H. Elias, Reg. de Schryver, G. Knuvelder naast
openbare schelmen als Pan en 't Pallieterke, ten slotte veel literatoren: Boon, Lebeau,
M. Rosseels, Paula Lateur over haar vader, enzovoort. Veel variatie in deze prettige
lectuur, die de natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelt en ons ook wel wat leert.
Ook die andere Lierenaar José de Ceulaer behoort tot de beste beroepsrenners in
het interviewen. Ditmaal heeft hij zich naar Elf Twintigers binnen de Vlaamse grenzen
begeven, schrijvers geboren tussen 1925 en 1929. Ik citeer hun namen: Liedel, Carlier,
Ghijsen, Brulin, Kemp, Vandeloo, de Wispelaere, Vos, Durnez, Ruyslinck, Geeraerts.
Zoals steeds hebben deze gesprekken, met hun bio- en bibliografische aanhangsels,
documentaire waarde, ook voor de schoolgaande en boekbesprekende jeugd (Uitg.
Nijgh en van Ditmar, Rotterdam).
De campionissimo, die de gehele Nederlanden ontelbare malen heeft doorkruist
om mensen te laten zeggen wat ze wensen of niet wensen, is ongetwijfeld Joos
Florquin, die ieder jaar - deel 6 tot 8 van 1970 tot '72 - een omvangrijk volume van
zijn Ten Huize van... uitgeeft (Davidsfonds, Leuven). Dat heel wat van deze interviews
voor de literaire documentatie belangrijk zijn, sommige uiterst belangrijk, spreekt
vanzelf.
Alb. Westerlinck

Over L.-P. Boon
Bij Paris-Manteau (Brussel) verscheen een Boonboek, samengesteld door Julien
Weverbergh en Herwig Leus. De kern is een lang gesprek van de samenstellers met
Boon, dat veel leerrijks bevat, over zijn afkomst, jeugd, opvattingen, ontmoetingen,
boeken en schrijfprojecten, liefhebberijen, enz. Rond dit alles zijn honderden
anekdotische gegevens gestrooid, gesprekken met vrienden, getuigenissen, foto's en
andere documenten. Kortom, een zeer boeiend en leerrijk, ja, onmisbaar document
voor wie het werk en de figuur van L.-P. Boon wil begrijpen.
Bij Bruna (Utrecht-Antwerpen) verscheen Boon-Apartjes, een verzameling
aforismen, citaten en uitspraken door Gerd de Ley gesprokkeld uit het werk van
Boon. Een genietelijk boekje!
Alb. Westerlinck

Bloemlezingen
De poëzie in onze maatschappij voor zoveel mensen als mogelijk tot een dagelijks
bezit te maken zodat zij elke dag tenminste een paar minuten schoonheid en innerlijk
geluk zouden genieten, welke sociaal voelende ‘lettré’ heeft deze wens niet gedroomd!
Zoals Marnix Gijsen met zijn Breviarium van de Vlaamse Lyriek heeft nu Anton van
Wilderode getracht deze droom materieel mogelijker te maken door de uitgave van
Het groot Jaargetijdenboek
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(Uitg. Orion, Brugge), een leesboek met één gedicht voor elke dag van het jaar. Hij
ziet het als een poëtische levensbegeleiding, een ‘livre de chevet’. Het speciale is
dat het elke dag om een natuurgedicht gaat, dus bijzonder geschikt om het contact
van mens en natuur te intensiveren, en in honderden schakeringen te verrijken. Van
Wilderode heeft zichzelf hoge eisen gesteld door gedichten te kiezen aangepast aan
elk seizoen, elke maand, aan bepaalde feestdagen, ja zelfs aan de schrikkeldag. Deze
keuze uit negen eeuwen Nederlandse natuurpoëzie, zo kunstig geschikt, is de vrucht
van ernstig en lang labeur; daar ben ik zeker van. Hij bewijst eens te meer dat Van
Wilderode een van onze fijnste en ruimst gecultiveerde ‘lettrés’ is op het stuk van
Nederlandse dichtkunst.
Dezelfde poëtische veel- en fijnproever geeft, samen met Fil de Ridder, bij Orion
(Brugge) ook een bloemlezing van Nederlandse gedichten over dieren uit: Dier-bare
Poëzie. Voor wie van dieren houdt, een fijn boekje! Is men daarbij poëzie-liefhebber,
a fortiori. De bloemlezers bieden ons een prachtige verzameling gedichten - en soms
rijmen - over het paard, de ezel, de koe (kalf en os incluis, maar de stier is nota bene
vergeten!), de hond, de kat, rat en muis met speciaal de vleermuis, de hoenders,
duiven, zwanen, vissen, spinnen en andere insekten. Ook hier treft ons een enorme
parate eruditie bij de samenstellers. Tot muggenziftende kritiek - Gezelles gedicht
Muggen staat er trouwens in - heb ik geen lust. Het is echter opvallend dat de
bloemlezers geen kleinere vogels: leeuweriken, nachtegalen, zwaluwen, die toch
uitgesproken poëtische vogels zijn, aan bod laten komen, evenmin vinken, sijsjes,
etcetera. Zij schenken enkel en zeer overvloedig aandacht aan het zwaardere pluimvee:
hoenders, duiven, zwanen. Een zeer ernstige lacune, vooral in een tijdperk van
vogelbescherming!
Wim Zaal publiceerde een bloemlezing uit negen eeuwen Nederlandse poëzie:
Geliefde gedichten die iedereen kent maar niet kan vinden (Arbeiderspers,
Amsterdam). Hij koos gedichten die via de school, de bloemlezerstraditie, de ideologie
van bevolkingsgroepen en andere factoren grote verspreiding genoten. Dit betekent
niet dat hij steeds gemakkelijk toegankelijke gedichten koos. Zoals het bekende
Breviarium van Gijsen, is dit boek uitermate geschikt voor ruime verspreiding. Laten
wij hopen dat het een ‘volksboek’ wordt.
Onder de titel Het komt me voor dat ik Amerika ben bundelt Willem M. Roggeman
enkele vertalingen van dichters van de ‘Beat Generation’, met een leerrijke studie
over deze generatie (Uitg. Orion, Brugge).
Alb. Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Restant
2de jrg., nr. 4, juli-oogst '72
In ‘De leegte van het wintergedicht’ trekt Speliers nog eens ten strijde tegen het
nieuw-realisme, ditmaal op goede gronden en zonder al te veel emotionele
stemmingmakerij. Luk de Vos schrijft over ‘Victor Servranckx (1897-1965) en de
opsie van de kunstenaar voor de funksjoneel-abstrakte kunst’. Hij situeert het werk
tegelijk kunsthistorisch en socio-ideologisch. We kunnen Speliers geen ongelijk
geven, wanneer hij ‘Exit’ van Ivo Michiels afwijst als een ‘technocratisch’
knutselwerk, evenmin als Luk de Vos in zijn kritiek op de stortvloed van zgn.
aforismen. De poëzie in dit nummer is niet sensationeel. Alleen Van den Brande
haalt uit het neo-experimentalisme wat er nog uit te halen valt.

Nieuwe stemmen
28ste jrg., nr. 7, juli-aug. 1972
Goede poëzie van Hannelore, Christiaens en Vanderschaeghe. Aimé Bernard
publiceert een verhaal waarin de mysterieuze ontboezemingen van een mysterieus
personage onopgehelderd blijven. Robert Foulon schrijft een nogal oppervlakkig
stukje over Paul Verlaine, blijkbaar bedoeld als eerste kennismaking.

Maatstaf
20ste jrg., nr. 5, sept. 1972
Twee interviews. I. Sitniakowsky spreekt met Jacques Waterman, de sympathieke,
quasi-19de-eeuwse dichter van ‘Album’. Enkele van zijn verzen volgen. Daarnaast
een elders reeds eerder gepubliceerd gesprek met Heere Heeresma, gevolgd door
een romanfragment van die auteur. Enkele nieuw-vertaalde fragmenten van Kafka
en zeer verscheiden poëzie, waartussen alleen die van Wilmink voldoende niveau
haalt. De Fin Tarmo Kunnas laat een origineel geluid horen over de (onevenwichtige)
houding van schrijvers tegenover de politiek.

Ons erfdeel
15de jrg., nr. 4, sept.-okt. 1972
‘We long for you Max Havelaar’, schrijft G. Termorshuizen boven een artikel, dat
gewijd is aan de verschijning van de Indonesische Havelaar, en o.m. verslag uitbrengt
van een bezoek aan Lebak en Batoer. Erik Slagter beschrijft de evolutie van de vijftig
jaar geworden ‘dichtende schilder’, Corneille. Zijn artikel is ook niet zonder belang
voor de studie van de geschiedenis van de experimentele poëzie in Nederland. Alex
Vanneste wijdt een 2de artikel aan een overzicht van de taaltoestand in
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dat een reeks aan Brueghel toegeschreven tekeningen in feite van Savery zijn, en
over de intriges in de wereld van kunsthistorici die met deze ontdekking gepaard
gingen. In de ‘Kulturele kroniek’ wordt werk besproken van Mulisch, L. Scheer
(over Ruyslinck), Jan Vercammen, Ida Gerhard en H. Platteel.

Witte bladen
3de jrg., nr. 13, aug. 1972
Twee gedichten: neo-pseudo-experimenteel van Freek Dumarais en
neo-ontboezemingen van Walter Eggermont. In zijn ‘Kanttekeningen’ huldigt Alstein
John Antony West als ‘zachte rebel’ en schrijft verder wijze bedenkingen over
arrivisme en kritiek in onze letteren. Dirk Depreeuw beëindigt zijn essay over ‘De
realiteit van het theater’, een reeks ‘informele gedachten’ over het moderne drama.
Ten slotte een kort stukje van Guy van Hoof over ‘They shoot horses, don't they?’
van Mc. Coy.

Kentering
13de jrg., nr. 1, 1972
‘Najaar’ is een zeer goede gedichtencyclus van Hans van de Waarsenburg, gevolgd
door een typisch Raes-verhaal over ‘Een alternatief einde van het mensdom’. Heere
Heeresma publiceert ook hier ‘een handjevol uit zijn nieuwe roman’. H. Leus
interviewt Albert Bontridder vrij diepgaand. Twee volgende artikels betreffen G.K.
van het Reve. Peter Berger analyseert uitvoerig en langdradig de twist tussen de
‘halfgoden’ Mulisch en Van het Reve. Wim Hazeu merkt n.a.v. ‘De taal der liefde’
een verwantschap op tussen Van het Reve en Van Deyssel, op deels zeer dubieuze,
deels goede gronden.

Varia
- In Spektator (2de jrg., nr. 2, sept. 1972) o.m. een studie over de verhouding
filosofie/poëzie bij Dèr Mouw (M.F. Fresco) en een artikel van Ton Anbeek
over ‘De wetenschappelijke status van de romantheorie’.
- Revolver (4de jrg., nr. 3, 1972) is een map met ‘vijf olympische teksten’, resp.
van C. Buddingh', R. Jooris, Roger Mc Gough, G. Segers en J. Vanriet.
- In Gezelliana (3de jrg., nr. 2, 1972) twee artikels, nl. een vervolg van E. Janssen
over de doorbraak van Gezelle als dichter (mei-aug. 1858), en van J. Boets:
‘Poëtische en sociale dimensies van een gelegenheidsgedicht’, nl. bij het
overlijden van ‘de Eerwaarde Moeder Augustine’.
Hugo Brems
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