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Dietsche Warande en Belfort
bestaat in 1975 honderdtwintig jaar, als je rekent van het jaar waarin Jozef Alberdingk
Thijm voor het eerst zijn Dietsche Warande in het licht zond, ofwel driekwart eeuw,
als je begint te tellen van 1900, toen juffrouw Belpaire en anderen ervoor zorgden
dat het door samensmelting met Het Belfort het leidende literaire tijdschrift van
christelijken huize werd. Sindsdien is er veel water naar de zee gevloeid, maar iets
van die grote traditie blijft uiterlijk én inhoudelijk toch nog altijd merkbaar. Gelukkig
heeft dit het tijdschrift nooit belet mee te groeien met het zich wijzigende literaire
en geestelijke klimaat en open te staan voor al wat zich aan waardevols kenbaar
maakte.
Even bezorgd om de toekomst als om het verleden, heeft ons tijdschrift in het
afgelegen jaar een opgemerkt weekend gewijd aan de vraag: ‘Waarheen gaat de
kunst?’ en daarbij specialisten van de literatuur, het theater, de muziek, de beeldende
kunst en de film met elkaar geconfronteerd. De neerslag daarvan zal in de komende
jaargang van ons tijdschrift merkbaar zijn. Vanzelfsprekend zal het daarnaast een
brede waaier van creatieve en kritische, informerende en beschouwende, essayistische
en, zo nodig, polemische bijdragen ten toon spreiden, die een ruim publiek, van de
middelbare scholier tot de bedaagde fijnproever, kunnen boeien. Wij rekenen derhalve
op uw trouw aan ons tijdschrift, want daar hangt uiteindelijk alles van af.
De Redactie
Bijlage aan Dietsche Warande en Belfort, jaargang 1974, nummer 10
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 1 januari 1974
Pieter G. Buckinx / Gedichten
De bedelboom
Bij een doek van André Loriers
Over de blauwe nevelkimmen
danst het duizendvoudig licht
in de morgenlijke kilte.
Droomvlinders en zeepbellen vallen
uit de spiegeltover
in het stuifmeel
van het witverschroeide lover.
Torens en paleizen brokkelden af
in de grijze nachtschimmel der eeuwen
Maar iedere morgen weer
breekt uit het duister vergezicht
doorheen de luister van de nevelslierten,
voorbij de rode bedelboom, het goddelijke licht:
de koninklijke scheppingsdroom.
En alles wat nog sliep
in de verwonderde aarde
krijgt in die slingerdans
weer vorm en kleur en glans,
of God opnieuw de wereld schiep.
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Voor een vriend
Alleen in de regen na middernacht
in de dode stad
hoor ik uw klacht:
wegvluchten uit de modder,
uit die kankervrees in de keel,
wegvluchten uit de deernis
van het bedwelmde vlees,
wegvluchten uit de schimmel
en de koortsgloed van het bloed,
wegvluchten, mij verbergen
in het duister van uw schoot.
Nog eenmaal slapen
in de koele wintersneeuw
eer de doodskou komt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

3

Novembertroost
Zij die hier zo wit
in haar zorgstoel zit
nu de dagen donkerder worden
en de mist op de vlierstruik
bevriest,
wat vraagt zij nog, deze vrouw?
Een emmertje vuur voor de winterkou,
en een korf van riet
voor haar winterverdriet,
en een bedelbed
voor haar laatste gebed,
als zij afscheid nemen moet
voorgoed.
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Gerard Walschap / De heks en de hoofdverpleegster
Nog beter dan op reis leert men een mens kennen in het gasthuis. Het begon al aan
de poort. Dat er geen vrouw maar een dame werd binnengebracht bleek niet zozeer
uit haar voorkomen als wel uit de monumentale slee en nog meer uit de personaliteit
die de deur voor haar opende en haar behoedzaam binnenleidde bij de arm. Dat kon
niet veel minder dan een minister of president van de nationale bank zijn. Hij was
eigenlijk wat te groot om haar echtgenoot te zijn, deed wat te voornaam en hij scheen
haar niet zo toegewijd om haarzelf als om iets anders, haar afkomst of fortuin. Zij
scheen zichzelf die attenties ook niet waard te achten of er geen aanspraak op te
maken. Toch was hij haar man, toch was het een koppel sinds veertig jaar. De
taxichauffeur die dat vernam van de naast hem tegen zijn auto leunende collega die
het echtpaar kende, kon dat onmiddellijk verklaren. Ge ziet dat dikwijls. Op de
huwelijksfoto staan twee jongen mensen voor mekaar in de wieg gelegd en op die
van de zilveren bruiloft een grote dikke baron met zijn meideke, of een barones met
haar knecht.
Veelbetekenend vlug kreeg het meideke een éénpersoonskamer alhoewel er geen
meer vrij was. Ook aan wat ze bij zich had, jurken, bloezen en broeken die ze droeg
toen ze de drie eerste dagen mocht opblijven tot 's middags, de persoonlijke
snuisterijen die een vrouw blijft gebruiken naast die van het gasthuis, zagen de
verpleegsters dat het een dame was. Daarna vervaagde dat. Eenmaal te bed worden
hertoginnen en huishoudsters, meesters en meiden gelijkgeschakeld tot zieken van
het mannelijk of vrouwelijk geslacht met veel, weinig of geen kansen op genezing.
Alleen op het kerkhof ligt maar één enkel geslacht van doden.
De zieken die op elkaar gelijken, maar spoedig lastig of duldzaam blijken te zijn,
mededeelzaam of gesloten, intrigant of argeloos, liggen allen even roerloos onder
laken, deken en sprei. Hun vitaliteit is verminderd, de verzorging weekt ze voor
vertrouwvolle overgave, de verpleegsters zien er geen mededingers in de levensstrijd
meer in, maar verslagenen, en zijn mild.
Die hospitaalvrede was ook ruimschoots te danken aan een hoofdverpleegster
onder duizend, een moederlijke madam Peeters van in de vijftig, die
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met haar ploeg de dienst regelde alsof ze hem in aanbesteding gepacht had met haar
dochters. Ze liep tweemaal daags eventjes de kamer binnen, zag met geoefend oog
hoe het met de zieke en zijn verzorging stond, stelde een paar deskundige vragen,
liep de kamer weer uit om voor een extraatje van de verpleging te zorgen, een kussen,
een bekertje, een bankje en de patiënt was ervan overtuigd dat hij in een voortreffelijk
hospitaal lag waar geen complimenten werden verkocht maar ijverig werd gewerkt.
Na vijfentwintig jaar actieve dienst wist madam Peeters dat zoeterigheid tijdverlies
was. Zij sprak met stille, tedere, zakelijke, ongeveinsde belangstelling uitsluitend
over de zieke en de verzorging en toch dacht de zieke dat zij hem kende met al zijn
omstandigheden en velen vroegen zich af waar en hoe zij dat prettig gezicht geregeld
hadden gezien.
Na veertien dagen meldden ontstelde verpleegsters in alle kamers dat madam
Peeters van de hele week niet zou komen. Haar man, dochter en schoonzoon waren
verongelukt op de nieuwe austostrade die Griekenland met Joegoslavië verbindt. Zij
waren alle drie in het onderwijs, dus lange vakanties, en deden elk jaar een grote reis
terwijl madam Peeters overgelukkig was haar drie weken thuis te mogen doorbrengen
om er haar kasten te doen. Meneer Peeters was op slag dood, men vreesde erg voor
de dochter, maar de schoonzoon kon ervan afkomen met gebroken armen en benen,
tenminste als hij niet inwendig aan het doodbloeden was.
De jobstijding wekte opwinding en verslagenheid van kamer tot kamer. Verstomd
keek de verpleegster dan ook neer op de patiënte van kamer 116 die geen hoorbare
klank uitbracht, geen teken van verbazing gaf en het blijkbaar vanzelfsprekend vond
dat de hoofdverpleegster wegens een dergelijke gebeurtenis een week afwezig bleef.
Zij gaf dit te kennen door een onmerkbare hoofdknik en langzaam neerlaten van de
oogleden. De verpleegster was een stevige, blozende Sidonie van de buiten, die
dagelijks van twaalf kilometer ver naar het hospitaal fietste en goed haar vak kende,
maar nu niet wist wat zeggen of doen en daar stond met slap hangende armen en
lichtjes geopende mond, diep verontwaardigd.
Des anderendaags, fietsend in de vroege augustuszon, liet ze haar goed hart spreken
en dat zei dat de patiënte niet wist wie en wat madam Peeters was en daardoor niets
bijzonders had gezien in een dagelijkse autoramp. Terwijl ze met een medezuster de
kamer deed verklaarde ze nader waarom de verpeegsters er ziek van waren,
verscheidene zieken in de nacht hadden geschreid en het medisch korps een jonge
collega had afgevaardigd om ter plaatse na te gaan en te doen wat nodig en mogelijk
was. Zo geliefd was madam Peeters. Tijdens de oorlog hadden vele joden haar grote
sommen in de handen geduwd zonder ontvangstbewijs te vragen. Wat was
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eenvoudiger dan zeggen dat ze het geld alleen teruggaf aan hem van wie ze 't had
gekregen, of dat ze geen honderdduizend maar vijftigduizend in bewaring had
ontvangen. Enfin, ze kon er een fortuin aan verdienen en ze heeft alles terugbetaald
tot de laatste centiem. Nu zult u natuurlijk denken dat madam Peeters een jodin is,
mevrouw, of getrouwd met een jood. Absoluut niet.
De zieke aanhoorde het loflied op madam Peeters onbewogen zoals de dag tevoren
het klaaglied om haar. Lijk de meeste zieken die moe worden terwijl hun kamer
wordt gedaan, sluimerde ze intermittent in terwijl de zusters nog bezig waren en
alhoewel deze het verschijnsel zeer goed kenden, zagen ze er een hatelijk gebaar in
van laat mij gerust met uw madam Peeters. Sidonie durfde de deur niet nijdig
dichtklappen, maar toen zij ze onhoorbaar dicht had gedaan stak ze er haar tong naar
uit. Van dan af lag voor het voltallig verplegend korps in nummer 116 een heks.
In de verpleging maakt dat weinig verschil. De sympathieke moeten maar eenmaal
bellen, de heksen tweemaal of meer en met haar wordt wat kortaffer gesproken zonder
troetelnaampje, maar dat komt neer op weinig woorden meer of minder. De heks
van 116 was er zich niet van bewust en dikte de heksigheid aan. Ze belde om het
venster half open te zetten en was de verpleegster aan 't ander eind van de gang, dan
riep de bel haar terug om het te sluiten. De wind was opgestoken of gedraaid. Ze
belde om een smallere vaas waarin de bloemen, die om de andere dag werden gebracht
door de bekendste winkel, minder ver uiteenvielen en zodra de bloemen dat in de
smallere vaas niet meer deden, moesten ze buiten gezet worden. De zieke kreeg er
hoofdpijn van. Bij haar man beklaagde ze zich dat ze last had van de zon, die in
augustus nochtans niet ver in de kamer valt. Luiken, gordijnen en zonnebril
beschermden haar ogen niet. Het zonlicht trof ze van opzij rechts en ze kon niet lang
met het gelaat naar rechts gekeerd liggen, want dan kreeg ze om de zes minuten een
dolksteek in het linkeroor. Een berookte motocyclistenbril wou ze in bed niet dragen
en een kamer zonder zon kwam niet beschikbaar. De laxeerpillen van het hospitaal
constipeerden haar en van de lavementen waar men nacht en dag mee klaar stond
wilde ze niet weten. Clandestien moest haar man haar cuscutine, normacol, agarol
meebrengen of de gemengde thee van broeder Bernardus van Zundert, die altijd
werkte.
Gezegd moet worden dat ze nooit jeremieerde en ze was nooit bits of autoritair.
Ze lag alleen maar op zemelen, nooit was alles tien minuten lang goed en ze spaarde
niemand die iets voor haar kon doen. De hovenier bijvoorbeeld die in geen jaren ooit
wat dan ook te maken had met de patiënten, moest 's woensdags wanneer hij onder
haar venster werkte, twee dubbel-
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gevouwen en doorweekte zakken op zijn grasmachine leggen, zoniet verging ze van
migraine. Haar man moest de wiebelende gordijnkoord met kleefband vastmaken
aan het vensterkozijn, zoniet werd ze wild van het slingerende knopje.
De zieltogende dochter van madam Peeters wist dat mama op komst was en wachtte
met sterven in Joegoslavië tot ze binnenkwam. Mama liet ze naast haar vader in het
grensstadje begraven. De geradbraakte schoonzoon liet ze op een draagbaar in een
vliegtuig schuiven en repatriëren. Ze richtte voor hem in haar woning een
verpleegdienst in die haar verving tijdens haar diensturen en ze hernam haar werk
in het hospitaal. Lief en kordaat maakte ze iedereen duidelijk dat ze liever niet sprak
over wat haar was overkomen. De verpleegsters merkten op dat ze nu en dan naar
adem snakte, de patiënten kenden haar minder goed en vroegen zich af hoe het
mogelijk was dat men niets aan haar merkte. Zij was geen heilige of heldin, maar de
stroom van toewijding die zij met de jaren geworden was, de vreugde in haar vak en
de vaart in haar werk waren zodanig met haar vergroeid dat ze voelde: dit is mijn
enig behoud. Allen verwachtten dat de smart haar zou breken en ze maakte van haar
een nog perfectere hoofdverpleegster met een toegevoegde kliniek.
Ze verweet zich dat de verstandhouding met kamer 116 geleden had ten gevolge
van haar afwezigheid en haar eerste zorg was die te herstellen. Ze maakte er haar
verpleegsters attent op dat die mevrouw nooit dadelijk begreep wat haar werd gezegd
en sprak en luisterde alsof ze in haar hoofd een rekensom maakte die niet kon wachten.
Er was misschien iets dat de zieke alles deed vergeven. Waarom zouden haar twee
bezoekers anders zo lief voor haar zijn, wie kreeg hier meer bloemen? Dat kwam
allemaal uit, maar het stemde de verpleegsters niet milder. Zoals men over een dove
kwaad spreekt waar hij er bij zit, hoonden zij haar soms met wenken en knipoogjes.
Ze was er immers toch met haar gedachten niet bij.
Ze had eigenlijk viér bezoekers, de zaaldokter, de behandelende geneesheer die
ze had binnengestuurd om ze te laten sterven onder de verantwoordelijkheid van de
kliniek, haar echtgenoot en de bekende dokter Van Langendonck, die maar eventjes
kwam rusten, zoals hij zei, onder het roken van een sigaar uit een kistje in de lade
van de nachttafel, waar hij bij het binnenkomen recht op afging. Hij was een mooie
veertiger, naar de corpulente kant toe, zwart gebrild en met artistiek naar achter
golvende grijze haren, een toonbeeld van harmonie en welgezindheid. In zijn gesprek
met de zieke waren meer stilten dan gaten in een gruyèrekaas, alsof hij haar man of
haar zoon was. Hij rookte vooral en zolang hij rookte werd niet om een verpleegster
gebeld. Hij verliet de kliniek nooit zonder in de deuropening
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van het verpleegsterszaaltje hartelijk te komen glimlachen naar elke verpleegster
afzonderlijk. Daarna keek hij op zijn polsuurwerk, wenste allen veel patiëntie toe en
wandelde waardig weg. Hij was geen familielid van de zieke, zeide hij, een oude
vriend, meer niet, en klaagde men bij hem bedektelijk dat men in 116 inderdaad veel
patiëntie hebben moest, dan gaf hij toe dat men er inderdaad oneindig veel moest
hebben en de verpleegsters wisten niet meer dan tevoren.
De dure boeketten werden gewoonlijk door een correcte chauffeur op jaren
gebracht, die ook niet sprak, maar soms door een hippie die vroeg of de zottin nog
niet kapot was. De verpleegsters vonden die landloper ondanks zichzelf mooi met
een ruiker in de arm en hielden hem aan de praat tot madam Peeters het zag wanneer
zij langs de gang van de ene kamer in de andere wipte. De hippie gaf, met de duim
op de wijsvinger wrijvend, te kennen dat de zottin zeer rijk was en met de wijsvinger
op de slaap dat ze driemaal 's jaars verhuisde en viermaal 's jaars veranderde van
dokter. Haar man was beheerder van 'k weet niet hoeveel maatschappijen met zetel
te Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi, maar al had hij in elk van die steden een
poepeke in een gouden kevie zitten, dan was hij met zijn zottin nog een arme, stomme
martelaar, want ge moet godverdoeme ne kloot van belang zijn om u zo te laten
pesten.
De dood kwam op haar dagelijkse ronde zekere morgen kamer 116 binnen en nam
resoluut een stoel om erop te wachten tot het op de lange duur hier eindelijk zou
gedaan zijn. Op de tweede stoel zat de arme stomme martelaar, de derde stoel bleef
ledig. De zeven personen op de hele wereld die afscheid hadden willen nemen van
tante, nicht en vriendin, hadden dit reeds de vorige dagen gedaan. Alles was in orde,
de patiënte was waarschijnlijk bewusteloos, ze sprak of reageerde niet meer. Ze had
alleen nog te sterven tijdens een lange nutteloze dag van doodgaan die te veel is aan
het leven. De redenen om ze te haten, die zich opgehoopt hadden, smolten in één
dag weg in het zicht van de dood. Onbeklaagd en zonder zelfbeklag zoals de dieren
in de natuur stierf de patiënte.
Naar gelang de naaste nabestaande de directeur schriftelijk bedankt voor de
verpleging van de dierbare overledene, er voorts op staat met een handdruk afscheid
te nemen van de zaaldokter die hij misschien niet eens gezien heeft, ten slotte naar
de hoofdverpleegster vraagt en daarna nog een vriendelijk woordje over heeft voor
haar kinderen, de verpleegsters, weet het gasthuis dat het niet te doen heeft met een
lompe boer. De echtgenoot volgde dat volledig ritueel. Hij herhaalde niet driemaal
zijn brief aan de directeur, hij wist wat hij de dokter, madam Peeters, de verpleegsters
zeggen moest en hij zei het beknopt en zonder effectbejag, eenvoudig om
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clementie te pleiten voor zijn vrouw en de verpleegsters te loven voor haar
menslievend geduld.
We hebben een zoon gehad, zeide hij. Madam Peeters rook lof voor haar personeel
en begon licht uit te stralen. Wij hebben een zoon gehad en ik zeg het niet nú, hij
was, werkelijk waar, onze trots en ons geluk. Geen provo, kabouter of Jezus-fan,
geen lang haar, schitterend student, grote onderscheiding, moederskind, doorbrave
jongen, al wat we konden wensen of dromen, behalve dat we er zo tien hadden gewild,
maar dat kon niet. Evert. De vijfde mei, ruim een maand vóór zijn laatste
ingenieursexamen, rijdt Evert met mijn wagen naar een studentenfeestje in kasteel
‘Beukenhof’, de propriëteit van mijn vriend Gildemeister, die ook een student van
de leeftijd van Evert heeft. De jeugd amuseert zich en Evert belooft drie kameraden
die met bus of tram gekomen zijn, naar huis te brengen als ze willen blijven tot na
de laatste tram. Ze doen dat, hij levert ze een voor een ten huize af en komt niet meer
thuis. Hij verdwijnt spoorloos met wagen en al. Dat is negentien jaar geleden en
verleden maand ben ik door de politie nog bij een wagen geroepen die uit een dok
was opgehaald en waarin een geraamte achter het stuur zat. Het was het geraamte
van een man van in de veertig met gaaf dijbeen en Evert had als kind het zijne
gebroken door met zijn broek te blijven haperen aan een schommelplank. Onze politie
en de internationale hebben alles onderste boven gekeerd, maar niets. Mijn vrouw
was mooi en lief toen we trouwden, normaal gelukkig tot we Evert verloren en van
die dag af is ze zienderogen de vrouw geworden die u gekend hebt. Ze wachtte op
Evert. Hij kon terugkomen. Ze liet de hele nacht het licht aan in de living. Ze ging
niet meer op reis om thuis te zijn voor hem. Ze liep van de ene dokter naar de andere
voor een ziekte die ze niet vonden, tot ze in maart jongstleden opeens een
ongeneeslijke kanker had. Hoe goed we ze ook surveilleerden, altijd haperde er iets
aan haar kapsel, schmink, handtas, jurk of mantel dat de indruk wekte alsof ze niet
goed bij haar verstand was. De dokter die hier bij haar op bezoek kwam, dokter Van
Langendonck, was de derde student die door Evert naar huis werd gebracht en die
Evert dus het laatste heeft gezien. Hij is ons negentien jaar lang blijven bezoeken en
telkens wanneer hij er geweest was, was mijn vrouw rustig tot het donker werd.
De verpleegster Sidonie had de moeder van Evert gehaat, doen haten en ze kon
het niet meer goedmaken. Ze keek de vader van Evert recht aan met wijde, grijze
ogen vol tranen die hem zeiden: ik wist dat niet, wat kan ik doen? De verpleegsters
jong en oud voelden het vrouwenleed aan tot in het merg. Madam Peeters herinnerde
zich de gelijkaardige tragedie overkomen aan haar eerste chef, dokter Van Vorsselaer,
die meer dan een
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jaar lang zijn patiënten bezocht met een op de voorbank naast hem gezeten zoon van
25 jaar, die blind was en geen handen meer had. Die jongen ging in het buitenverblijf
van zijn ouders zijn laatste ingenieursexamen blokken, zag rook komen uit een
onbewoonde kamer op het tweede, vond er in een afgedankte kleerkast een grote,
rokende zak, die de hovenier drie jaar tevoren in de tuin had gevonden en daar
bewaard, waarom wist hij zelf niet goed, misschien omdat het waarschijnlijk iets van
de oorlog was, en radikaal vergeten. Hij opende het venster en juist toen hij de zak
in de tuin wilde gooien, ontplofte hij in zijn handen. Het was een brandbom.
Later in de dag reed madam Peeters na het werk in de kliniek in haar Fiatje naar
huis, haar hulpkliniek, haar schoonzoon. Als die maar eenmaal uit de plaaster mocht.
Als hij maar niet te veel slecht ineengezette of verkeerd toegegroeide breuken had
die moesten herbroken worden. Opeens viel het haar in dat haar vergelijking van
dokter Van Vorsselaer met de moeder van Evert niet zo goed opging als ze gedacht
had toen ze haar verhaal begon te doen. De moeder verloor haar enige zoon en door
niet te kunnen aanvaarden dat hij dood was, verloor ze hem negentien jaar lang elke
dag. De zoon van dokter Van Vorsselaer werd afschuwelijk verminkt en stierf
anderhalf jaar later. Dat was een ramp, gevolgd door een geluk en toen beide achter
de rug waren, hield dokter Van Vorsselaer nog de zoon over die nu een bekend
internist was met een even grote faam en praktijk als zijn vader. Neen, de ramp die
madam Peeters was overkomen vertoonde heel wat meer punten van overeenkomst
met die van de moeder van Evert, maar madam Peeters had er bij het gesprek niet
aan gedacht. Jammer, zei ze over het stuur van het Fiatje, daar had ik moeten aan
denken.
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Pieter Aerts / De stervende
Hij keek de spiegel in
die eeuwen oud was zoals hij.
Zijn hoofd was schoner nog dan wit.
Ben ik het? vroeg hij aan het kind.
En is je moeder hier voorbijgegaan?
Hij lachte naar de hond
die al zijn vingers had herkend.
Ik wacht nog even, dacht hij,
tot de laatste krijger ook
zijn wapens voor een glimlach ruilt.
Hij zag een man die met een witte vlag
in 't vensterraam te zwaaien stond.
En hij herkende zich.
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Jozef Grauwels / De Boerenkrijg na 175 jaar
In de laatste jaren heeft de studie van de Boerenkrijg zulke resultaten opgeleverd,
dat het niet langer opgaat, aan het romantisch en geïdealiseerd beeld van die opstand
vast te houden. Bij detailonderzoek zijn vele historici, er zich van bewust geworden
dat hun studie onvolledig was. Vaak hebben ze zich tot algemeenheden moeten
beperken, zonder tot de kern van de zaak te kunnen doordringen. Het bronnenmateriaal
is aanzienlijk, maar dan toch weer niet omvangrijk genoeg. Voor bepaalde punten
hebben de vorsers meer stukken gevonden dan ze verwachtten; voor andere problemen
daarentegen konden ze niet de gewenste inlichtingen bekomen. Zo valt het o.m. te
betreuren dat de archiefstukken van de krijgsraden en van de rechtbanken van Douai
en Amiens, die bevoegd verklaard werden om de wet van 10 vendémiaire an 4,
betreffende de aansprakelijkheid van de gemeenten in geval van samenscholingen,
toe te passen in de departementen van de Dijle, de Twee Neten, de Leie en de Schelde,
tot nog toe niet teruggevonden werden. Het is eveneens jammer dat te weinig gebruik
gemaakt werd van het archief van het ministerie van Oorlog te Vincennes, waar de
haast onbekende, maar zeer belangrijke briefwisseling van generaal Colaud bewaard
wordt.
De Boerenkrijg begon met een plaatselijk incident te Overmere op 12 oktober
1798 en eindigde met de nederlaag te Hasselt op 5 december van hetzelfde jaar. De
bedoeling van deze korte bijdrage is na te gaan welke het karakter en de inhoud van
deze ‘révolte de l'an 7’ zijn geweest en welke idealen de opstandelingen voor ogen
stonden.
De naam Boerenkrijg, voor het eerst door een Mechelse kroniekschrijver in 1798
gebruikt (‘van den boerecryg sal men schrijven als dat jaer sluyten sal’) is, vooral
sedert de roman van Conscience (1853), voorgoed ingeburgerd. Aan deze benaming
mag evenwel geen sociale karakterisering van de opstand verbonden worden; de
Boerenkrijg was geen jacquerie of geen Bauernkrieg.
De Brigands zijn niet gaan strijden om sociale voordelen of hervormingen af te
dwingen. Onder hen vindt men alle beroepen en ambachten vertegenwoordigd. Uit
de lijsten van de verdachten blijkt zelfs dat de meerderheid
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geen boeren waren; de opstandelingen waren vaklieden, burgers uit de dorpen en
eigenlijke boeren. De plaatselijke leiders behoorden over het algemeen niet tot de
boerenstand. Rollier was een welgesteld burger, Elen was de zoon van een geneesheer
uit Scherpenheuvel, Meulemans, zoon van een notaris uit Tongerlo, was landmeter,
Heylen was advocaat te Herentals, Corbeels was drukker en herbergier, Van Gansen
was een boer, zoon van een brouwer.
De stedelingen zijn niet geheel en al ten achter gebleven. Onder de 41 gefusilleerden
van Mechelen waren er tien burgers uit de stad zelf. Men mag evenwel niet uit het
oog verliezen dat de waargenomen afzijdigheid van de steden wellicht te wijten was
aan het feit dat dáár de Franse geest veel dieper was doorgedrongen, dat men er veel
rechtstreekser dan op het platteland de zware hand van de bezetter voelde en dat de
invloed van de priesters en van de vooraanstaanden er zich niet zo ingrijpend kon
doen gevoelen. De Fransen konden evenwel niet op de bevolking van de steden
rekenen om tégen de rebellen te strijden. Er hadden sympathiebetuigingen ten voordele
van de Brigands plaats. Te Leuven werd op een bevolking van 20.000 inwoners
ternauwernood 50 man gevonden om de stad tegen de Boeren te verdedigen.
Men kan evenmin beweren dat de Boerenkrijg een godsdienstoorlog is geweest.
Godsdienstige motieven hebben niet de doorslag gegeven. De kerkvervolging en de
schorsing van de eredienst dateerden reeds van 1795-1797. Lokale opstootjes waren
er toen wel geweest, een actief verzet niet. Het is opvallend dat tijdens die incidenten
lokale figuren op de voorgrond traden die later de Boerenkrijg zouden aanvoeren:
Van Gansen, Rollier, Corbeels. Wel moet men erkennen dat de godsdienst een
hoofdbestanddeel vormde van de traditie waarvoor men vocht, dat er oproepen werden
gedaan tot verdediging van het geloof, dat er tal van priesters actief aan de opstand
deelnamen. Het religieuze motief is niet te scheiden van de andere motieven, maar
het is niet juist het godsdienstig karakter voor te stellen als de rechtstreekse aanleiding
tot de Boerenkrijg of als de enige inhoud ervan.
De onmiddellijke aanleiding en de rechtstreekse oorzaak vormde de wet op de
militaire conscriptie, die te Brussel afgekondigd werd op 28 september 1798. Enkele
kroniekschrijvers hebben al een rechtstreeks verband tussen conscriptie en opstand
genoteerd. Die wet, waarbij in ons land een lichting van 200.000 man bevolen werd,
had tot gevolg dat op verscheidene plaatsen de ontevredenen tot de actie overgingen
en werftochten inrichtten om de mannen tussen 20 en 25 jaar bij het leger van de
opstandelingen in te lijven. De opgekropte woede om wat het Franse regime had
gebracht, was
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niet meer te bedwingen en barstte uit. Er werd opnieuw gebruik gemaakt van het
beproefde wapen uit de Brabantse Revolutie: het aanplakbiljet. Een vloed van
plakkaten, pamfletten en opstandige geschriften werd verspreid met oproepen tot de
heilige oorlog. In naïeve, ongekunstelde taal vertolkten de plakkaten de haat tegen
de Fransen en de conscriptie en zij herinnerden de weerbare mannen aan hun plicht,
te strijden voor de verdediging van het geloof en de vrijheid.
Die snelle reactie en het feit dat er reeds vóór oktober 1798 verbindingen bestonden
tussen de dorpen onderling, doen de vraag rijzen of er een algemeen plan bestond,
een organisatie, een geheime leiding en geheime bevrijdingscomités.
Men heeft de stelling verdedigd dat er een centraal comité opgericht was, waar de
stoffelijke, financiële, militaire en politieke mogelijkheden van de opstand onderzocht
werden. Emigranten van Emmerich en Roozendaal zouden, in contact met hun
aanhangers in het binnenland, een plan van opstand uitgewerkt hebben om de Fransen
te verdrijven, de oude instellingen te herstellen en een onafhankelijke republiek te
vormen. Er werd met de Engelse regering onderhandeld, met de te Londen
verblijvende prins van oranje, met Oostenrijk en Pruisen. Sommigen dachten aan
het herstel van de 17 gewesten onder Oranje, anderen opteerden voor een restauratie
onder aartshertog Karel van Oostenrijk.
Bij een objectieve en nuchtere ontleding van alle gegevens blijkt dat die voorstelling
van de feiten gecorrigeerd moet worden. Nergens is er een spoor te vinden van een
werkelijke leiding en organisatie op nationaal vlak, van een algemeen politiek
leidingscentrum dat wist wat het wilde. Er was zeker een algemeen verzet tegen de
Fransen, er traden plaatselijke leiders op de voorgrond en het staat eveneens vast dat
er agitatoren waren die vaste verbindingen onderhielden van groep tot groep.
Hoogstwaarschijnlijk werd een plan van een algemene opstand druk besproken en
werden aan de plaatselijke verzetsorganisaties allerlei soorten van hulpverlening
voorgespiegeld. Maar er is nog een hemelsbreed verschil tussen een dergelijke agitatie
en het bestaan van een nationale organisatie onder een centrale leiding, die handelt
in overleg met het buitenland.
Wanneer men de militaire operaties van de 55 dagen lange Boerenkrijg ontleedt,
blijkt dat elke groep min of meer op zich zelf vocht en dat er geen vast overlegd plan
met buitenlandse hulpkrachten bestond. Men kan er nergens een bewijs van vinden
dat Oostenrijk tot de opstand zou hebben aangespoord. De Engelse regering weigerde
eind augustus 1798 aan de orangisten van het Noorden hulp te verlenen, omdat aan
een voorbarige opstand gevaren verbonden waren. Opvallend is eveneens dat de
laatste
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demonstratie van de Engelse vloot voor de Vlaamse kust plaatshad op 5 oktober en
dat er - een mislukte landingspoging van enkele uren op 25 oktober te Blankenberge
daargelaten - tijdens de Boerenkrijg zelf geen poging tot ontscheping is geweest.
Alleen emigranten van de Brabantse Staten of een buitenlandse mogendheid zouden
in staat geweest zijn een werkelijke organisatie, een effectief bevrijdingscomité in
het leven te roepen. Alles wijst evenwel op een volslagen onmacht van de
uitgewekenen en op hun gebrek aan regelmatig contact met het land; deze politici
vertegenwoordigden niemand dan hun eigen persoon. Anderzijds stelt men vast dat
de erfprins van Oranje, de latere Willem I, pas in maart 1799, vier maanden na de
slag bij Hasselt, belang begon te stellen in wat er hier omging en pas toen opdracht
gaf een onderzoek in te stellen ‘pour connaître la force, les moyens pécuniaires et
de résistance, la nature et les chefs reconnus ou secrets des insurrections de la
Belgique, afin d'être instruit des espérances que l'on peut former sur la suite de
celles-ci, des projets qu'ils peuvent avoir et de combiner la manière dont il serait
possible de les soutenir et celle dont ils pourront aider à cet effet.’ Uit de
briefwisseling van de erfprins blijkt duidelijk dat noch hij noch een van zijn agenten
in contact stond met de opstandelingen om deze te leiden of te helpen.
De opvatting die de Fransen zelf van de révolte de l'an 7 hadden, heeft voor een
zeer groot deel de mening ingang doen vinden dat er een nationale organisatie bestond
onder een centrale leiding en met contacten in het buitenland. Het Directoire mocht
niet aanvaarden dat haar eigen politiek het vuur aan de lont had gestoken en dat het
zelf verantwoordelijk was voor de uiterste wanhoop van het volk; alleen de vijanden
van het regime, nl. de priesters en de verbonden mogendheden, in het bijzonder
Engeland, waren de opstokers van de opstand.
Welke waren dan de bedoelingen, de idealen van de Boerenkrijgers, die zonder
organisatie en centrale leiding en zonder hechte verbindingen in het buitenland, de
strijd aangingen? Was het alleen een wanhoopsdaad? Zoals de plakkaten en pamfletten
getuigen, vochten de Boeren voor de verdediging van het vaderland en de godsdienst.
Het vaderland werd in hun strijdroepen aangeduid: Leve de Keizer, Leve de Patriotten,
in hun kentekens en kleuren: de Oostenrijkse of Oranje-kokarden, ook de Brabantse
kleuren. In de papieren van de schatbewaarder Van Dijck, die te Diest sneuvelde,
werd een stuk gevonden dat op de doeleinden van de Boerenkrijg wijst, nl. de
afschaffing van de Franse dwingelandij, de restauratie van de oude regeringsvormen
en het opnieuw aanstellen van de oude overheden. Het was een programma tot herstel
van het oud regime. De Brigands
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streden voor een vaag geformuleerd nationalisme met een conservatieve inslag. De
opstand brak spontaan uit omdat er geen werkelijke nationale organisatie bestond.
De plaatselijke leiders leefden in de waan dat achter hen iets of iemand stond, die er
in werkelijkheid niet waren. Dat werd hun ondergang.
De Boerenkrijg kan worden beschouwd als de laatste manifestatie van de
traditionalistische patriottenbeweging van 1789. De kenmerken en de inhoud waren
identiek. De Boerenkrijg sloot er bewust bij aan en werd ten dele door dezelfde
krachten gedragen. Toch zijn er merkelijke verschilpunten tussen beide opstanden
te constateren. De Franse militaire macht was heel wat indrukwekkender en efficiënter
dan het Oostenrijkse leger. Daarenboven vochten de Brigands van het platteland als
een politiek en sociaal onthoofd volk. Zij konden niet steunen op de leidende standen
van de maatschappij: de hogere geestelijkheid was gevlucht samen met de adellijke
emigranten, de burgerij van de steden stond afzijdig of vijandig. Na de slag bij Hasselt
hadden er in 1799 nog enkele onlusten plaats en werden er wel plannen gesmeed
voor een tweede Boerenkrijg. Maar toen op 9 november 1799 generaal Bonaparte
aan het bewind kwam, staan we aan de vooravond van de tijd der verzoening. De
bevolking heette het consulaat welkom, niet uit sympathie voor Napoleon, maar wel,
zoals een eenvoudige boer uit Meeuwen noteerde ‘om reden dat hy nog eenigen
scheyn en daeden van menschlievendheid gaf’ of, naar het oordeel van de
departementscommissaris van de Nedermaas, ‘omdat die heilzame verandering het
einde van de oorlog en van langdurige ontberingen liet doorschemeren’.
Door het herstel van de vrijheid van geweten en van eredienst en door de
tegemoetkoming aan de verzuchtingen naar rust, veiligheid en billijkheid, wist
Bonaparte de bewogen periode van de Boerenkrijg af te sluiten. Dit betekende niet
dat de bevolking zich met het nieuwe bewind verzoende. De onuitgesproken
vijandigheid verwekte evenwel geen oproer meer zoals in 1798. Het revolutionaire
vuur was door de cultus van Napoleon gedoofd en had plaatsgemaakt voor berusting
en onverschilligheid. Inmiddels verzwond de herinnering aan de Boerenkrijg in de
vloed van historische gebeurtenissen met internationale betekenis. De opstand van
de Boeren werd door het nieuwe tijdsgebeuren tot de vergetelheid gedoemd, omdat
hij in het teken stond van de oude orde, die roemloos ten onder was gegaan.
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Lutgardis Ureel / Verhaal
Het versieren en opsmukken van de kerstboom is een feestelijk gebruik dat in de
meeste gezinnen een traditie geworden is. Nochtans was die gewoonte, vroeger, in
ons land, lang niet algemeen verspreid. Als kleine vooroorlogse peuter wist ik
instinctief dat de jaarlijkse kerstboompluk één van die zaken was, waarmee je het
gemoed van zuster Gaudentia beter niet kon bezwaren. Als wij na de kerstdagen
terug naar school schoven met een pak chocola of een reuze peperkoek onder de arm,
dan was dat een nieuwjaarskadootje. Want in bepaalde milieus, in mijn dorp, sprak
men noch over het kerstmannetje, noch over de kerstboom, maar over de ‘wonderen’
die iedere kerstnacht opnieuw konden gebeuren, fluisterde men des te geheimzinniger.
Iedereen wist dat er in de kerstnacht mysterieuze machten werkzaam waren, goede
geesten waarden dan rond en lucht en water waren geladen met heilvolle gaven voor
wie zich zwijgend openstelde voor het wonder.
De tocht naar de middernachtmis was een beroezende exploratie van de altijd
onzichtbare aanwezige materie en van de eigen lichtschuwe, onderhuidse
gevoeligheid. Het veilige landschap van overdag kreeg in de nacht een geheimzinnige
vierde dimensie, die de volksfantasie eindeloos prikkelde en onuitwisbare emoties
achterliet in de gevoelige kinderzielen. Van ver over zee voerde de wind vreemde
boodschappen aan die leesbaar waren voor wie zijn natuurlijke verbondenheid met
de elementen bezwaard had en volgzaam reageerde op de magische krachtgolven
die zinderend over de vlakte zoemden. Met een zesde zintuig in een dagelijkse
confrontatie met de elementen en de natuurfenomenen geoefend, betrok de buitenmens
aan de kerstnacht een vreemde vrede en een onophoudelijke sereniteit.
De band met de aarde werd zo intens beleefd dat men daar doorheen een soort
instinctieve voeling bewaard had met het mythische oerverleden en met de
eeuwigheid. Net zoals de druïden in de vochtige weidegronden rond de maretak
heilige gebedstonden hadden gehouden, zoals de Romeinen de ‘sol invictus’ hadden
gevierd, zo kwamen wij in dezelfde midwinternachtperiode samen om het witte licht
te aanbidden, en wij hadden deel aan dezelfde tijdeloze oervrede. De natuur pauzeerde.
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In de oorlogsjaren echter werd de nachtmis verboden; de mensen bleven binnen en
de kerstsfeer verlegde zich naar de huiskamer. De ‘Tannenbäume’-nostalgie van het
bezettingsleger besmette met een zoete sentimentaliteit het zuivere poëtische
aanvoelen van de landelijke bevolking.
Na de oorlog bleek dat beruchte zesde zintuig afgestorven, het zuivere instinct
doodgehongerd. En ook het dorp zat van toen af gevangen in de zwarte toverkring
van de consumptie.
De kerstboom was niet langer een heidens symbool en groeide derhalve ieder jaar
vrijelijk met de welvaartstaat mee.
Zelfs in mijn primitief dorpskleuterklasje spint zuster Firmina nu engelenhaar
tussen de dennetakken en zuster overste poetst eigenhandig de hoge koperen staartster.
In alle uitstalramen flikkeren nu schitterlichtjes alsof geen enkele van al die
winkeliersters ooit zuster Gaudentia's leerlingetje was geweest.
De goede zuster is nu gelukkig al heel lang zeer zalig dood. Zelfs de kerstboom
van ‘Winterhulp’ die, in de eerste oorlogswinter, een smal voetje in de polderaarde
schoof, heeft zij niet moeten bewonderen.
En ik ben er blij om. Zij rust in vrede en het zal haar dan ook niet meer kunnen
bezeren, als ik vertel hoe één van haar schaapjes, meer dan een kwart eeuw geleden,
op die natte kerstnacht van 1941, met een Duitse soldaat een vredespakt sloot onder
een zeer heidens versierde kerstboom.
Het mag begin december geweest zijn toen de soldaten in ons dorp aankwamen.
Het was in ieder geval reeds weken koud en de sneeuw lag hoogopgewaaid boven
de grachten. Wij hoefden niet naar school, ten eerste omdat er geen kolen waren en
ten tweede omdat er soldaten in de school ingekwartierd lagen.
In al de lokalen lag er stro gespreid. Ons huis, onder het schooldak aangebouwd,
hing helemaal doordrongen van een onmiskenbare soldatenlucht. Het rook naar
afgedragen laarzen, natte overjassen, zuur brood, zware tabak en afgekookte kolen.
Zelfs in de tuin hing die geur van besloten kamers waarin gedurende vele dagen vele
mannen hebben samengeleefd te midden van omgewoeld stro, rugzakken,
voedselresten en onvoldoende gelucht ondergoed.
Af en toe kwamen de soldaten samen op de speelplaats waar een veldkeuken
dampte en af en toe zongen ze. Dat was mooi en mijn broer en ik luisterden in het
trappenhuis met rode hoofden en gezwollen keeltjes.
De dagen schoven voorbij en over het schoolpoortje sloten wij een vreemde
vriendschap met een blonde onderofficier, die Werner heette en ons rode kool liet
meeëten uit zijn eetblik.
Daags voor Kerstmis kregen alle soldaten een portie rum uitgeschonken.
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Twee officieren hadden de hoge donkergroene, met riet omvlochten fusten bij ons
in de aanbouwkeuken gedeponeerd en in de late namiddag begon de bedeling.
Moeder wilde niet dat wij kinderen in de nabijheid kwamen en zij had de deur van
de woonkamer op slot gedraaid. Ofschoon het in de namiddag langdurig gesneeuwd
had, wat het onwezenlijke van de hele avond nog verhoogde, toch mochten wij niet
in de tuin. En zo hadden wij noodgedwongen onze toevlucht gevonden in vaders
bureau.
Daar achter het raam zaten wij, mijn broer en ik, twee zachtaardige dieren, niet
treurig en ook niet blij ten prooi aan dat gevoel van machteloze hulpeloosheid
tegenover de onuitsprekelijke krachten die én het winterweer én de vreemde
oorlogssituatie regelden.
Van over de verre velden woei de wind vol dierlijk avondloeien aan en de
schemering spon de uitgemergelde wintertuin vol kille weemoed. Eén mager
gloeilampje verlichtte én de keuken én het tuinpad waarover de soldaten aanschoven
in de kleverige brij van sneeuw en modder. Achter de lichtgrens van het avondraam
verrezen de wallen van de struiken en de vestingen van de boomstammen. Soms
verdween iemand uit de rij in die donkere schemerzone waarvan wij wisten dat daar
de nachtgeesten woonden, die niet gestoord mochten worden. Maar gevangen in ons
kinderschap konden wij geen vermaningen uitsturen en bang en hopeloos keken wij
het donker in, wetend dat hier niets goeds uit voort komen zou. Tegenover de zwarte
magie van de nacht hadden wij geen andere medicijn dan de witte toverkracht van
onze onschuld en wij hoopten dat de gouden drank de soldaten goed zou doen, al
voelden wij een zonderlinge beklemming groeien in de aanzwellende winternacht.
In het zwakke schijnsel zagen wij de schaduwen der struiken zachtjes weg en weer
zwaaien en dezelfde deinende beweging maakte zich meester van de
voorbijschuivende mannenlichamen.
Iedere soldaat kreeg zijn groene veldfles volgetapt. Sommigen zetten de drinkfles
aan de mond zodra ze buiten kwamen, en de drank scheen hen onmiddellijk warm
en blij te maken. Zij lachten en knikten naar ons, die verlegen teruglachten. De warme
zoete dranklucht kleefde aan de avond als een gouden schijnsel.
Later zongen de soldaten en het hele huis geurde weeïg van het kerstbrood dat
moeder bakte en van de alcohol en van een warm en nostalgiek geluk. Het was alsof
wij allemaal samen opgeborgen waren in een veilige veerboot die ons zacht en
onmerkbaar meevoerde in een ander en dieper bestaan.
Ondertussen was het buiten helemaal donker geworden. Telkens als iemand
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naar buiten ging, vlekte het licht goor op het natte vierkant van de tuin. Zodra de
soldaten in die lichtvlek traden, werden hun gezichten één ogenblik herkenbaar.
Ze droegen hun lange, groene winterjassen en soms zagen we hetzelfde gezicht
een tweede en een derde keer uit het donker opduiken.
Op een bepaald ogenblik ontstond er veel lawaai en gestommel in de bijkeuken.
Er werd luid gevloekt en er was hoog gerinkel van glas. Wij zagen hoe een soldaat
ondersteund door twee makkers naar buiten werd gedragen. Er lekte bloed op de
sneeuw.
De officieren bulderden bevelen en met zaklantaarns beschenen ze het struikgewas
en de diepe tuin waaruit gigantische monsters en eryptische amfibische wezens
aanzwommen.
‘Ze zijn allemaal zat!’ zei mijn broer, die mij binnenleidde in alles wat
verschrikkelijk was. ‘Misschien gaan ze mekaar vermoorden.’
Hij was wit en opgewonden toen hij stil van de vensterbank sprong, het gezicht
nog steeds naar de tuin, die in het spaarzame schijnsel van de zaklantaarns en de
sterrenloze stilte vol geheime verschrikkingen beefde.
‘We moeten de kerstboom zetten!’ wist hij. ‘Nu! Onmiddellijk!’
Tegenover de losgebroken zwarte nachtkrachten buiten, hadden wij maar één
verweer: goed zijn - en mooie dingen maken.
‘Kus de boom, kus het kindje, kus alle figuren!’ hijgde mijn broer met dunne
zweetdruppeltjes op het voorhoofd.
Hij was plots geïnspireerd.
In de vaas stond de grote donkere tak die moeder in de tuin had aangewezen en
die vader naar binnen gebracht had. Het was een zwart en sprietelig wintergewas,
dor en vol doodgevroren fantasieën van roze en witte en groen fosforescerende
schimmels die in het donker van de tuin op het natte glibberige takwerk gloeiden,
maar binnenskamers fossielig uitdoofden. Mijn broer en ik hadden het onmiddellijk
gevoeld. Dit was een vergissing - die tak was dood. En wij hadden ons - even onhandig
geschaamd over de kieskeurige drukte die moeder er omheen gemaakt had. Gelukkig
wisten wij boven de koffer staan vol veelkleurige guirlandes en schitterende
feestelijkheden.
Moeders tak was broos Chinees - een etsdun sober maar concreet plastiek. Onze
kersttak daarentegen werd een juichend festijn van kleur en licht en gouden schijnsel.
Ieder takje, ieder twijgje werd met pluizige papierslingers omwonden. Ronde
gladde blaasappels lachten naast langgerekte, uitgedunde zilveren dennevruchten.
Eén bal echter droeg onze speciale voorkeur weg. Hij had een diep en donker hart
en daarbinnen gloeide een rood-oranje vuur.
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‘Het was een toverbal’, zei mijn broer en hij brandde vol donkere beloften. Wij
hingen hem altijd een beetje verborgen op en na de kersttijd bewaarden wij ze
zorgvuldig in dikke lagen watte in een verlakt vierkant doosje. Maar dat jaar bezaten
we nog een tweede rijkdom, waar niemand weet van had: twee in hout gesneden
kaarsenstaandertjes, die eruitzagen als minuscule berghutjes diep onder vlokkige
sneeuw. Ze waren splinternieuw en we hadden ze van de blonde onderofficier
gekregen, die nu in de keuken rum uitdeelde en die straks komen zou, ofschoon noch
vader, noch moeder er vooralsnog iets van wisten.
Grünewald heette hij. Werner Grünewald. En toen hij 's avonds, na sluitingsuur,
aanbelde, schrokken wij allemaal en we waren allen even angstig om diverse redenen.
‘Hij is onze vriend’, poogden wij verlegen aan vader en moeder uit te leggen, bang
dat zij hem misschien niet zouden ontvangen, ‘en we hebben hem onder onze
kerstboom uitgenodigd’, pleitten wij. En om de een of andere reden stelden ook mijn
ouders die avond geen verdere vragen.
Wij zaten om dezelfde tafel en wij aten hetzelfde blonde brood dat moeder
eigenhandig gebakken had met eieren van onze kippen en tarwebloem die een milde
boer ons als kerstgeschenk geschonken had.
‘Sie haben ein Klavier’, zei de soldaat. ‘Ik luister ernaar 's avonds als ik in het stro
lig.’ ‘Sie spielen sehr gut’, moedigde hij moeder aan, en toen ook vader goedkeurend
knikte, zette moeder zich aan de piano.
Werner zat heel stil en luisterde met verre ogen. Aan beide zijden van de piano
brandden stompjes kaarsen en het gaslicht suisde wit en wazig blauw alsof het door
een zijden net gezeefd werd. De dansende lichtschijnen wekten een zwakke gloed
in de tinnen vazen, de wazige spiegel, de zilveren sierappels, de lovertjes, de vergulde
guirlandes, zodat je de voorwerpen amper onderscheiden kon in de gouden sfeer die
alles en allen omhelsde. Het deksel van de kachel lag open, op de muren bewogen
schaduwen en de houtjes die in de oven te drogen lagen, gaven een lekkere geur af.
De ramen waren, volgens bevel, volledig verduisterd.
Nacht en donkerte lagen dierlijk warm om het huis. Uit het schoolgebouw waaiden
zo nu en dan flarden stemrumoer over. Dan huiverde de soldaat en hij drukte mij
dichter tegen zich aan terwijl zijn handen ritmisch over mijn dun ruggetje bewogen.
Ik voelde de harige jas hard en ruw onder mijn wang en ik bespeurde een geur van
leer, noten en natte rullige aarde. Werner rook naar omgeploegd land en versgezaagd
hout, zijn borst ademde onder mijn hoofd en ik wilde weg, plots in een dwingend
verlangen om hem onze kostbare toverbal te geven, maar rond de soldatenknopen
hadden zich mijn lange haren zijig verward. Het maakte helemaal geen geluid
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als hij het blonde bundeltje afknipte en dit opborg in het kleine medaillon dat hij aan
een kettinkje om de hals droeg. Met de nagel van zijn duim liet hij het slotje springen
en ik keek in het oude vriendelijke gezicht van zijn moeder. Hij plooide een metalen
schijfje open - daar stak geen foto achter - en op de lege plaats borg hij behoedzaam
het kleine schapekrulletje.
‘Keine Kugel wird mich je verletzen’, fluisterde hij. Ik voelde mijn hart alsof het
breken zou van geluk om de erkenning. Ik stak vol onuitsprekelijke woorden en dook
nog dieper in zijn armholte weg. Later moet ik in slaap gevallen zijn en toen ik wakker
werd, was het kerstdag. Het licht scheen en er lag veel sneeuw en we konden
uitgelaten spelen...
Maar ieder jaar als het kerstmis wordt en de rumfles wordt ontkurkt en de warme
weeïge geur vult de kamer, dan denk ik aan Werner. Ik zie het oorlogsvertrek vol
wazig licht, de bonte kerstboom. Ik hoor dunne pianotonen en op een achtergrond
van donkere wind zwaar gegons van mannenstemmen.
Ik hoor een bevel schreeuwen - hoog en schril en flitsend - en ik schrik op uit bed
en ren naar de kamer van mijn ouders.
‘Ze gaan weg’, schreeuw ik vertwijfeld, en vader vangt mij op. Ik lig naast hem
in bed en hij vertelt over de grote oorlog en over het hele verre Rusland. Achter zijn
verhaal hoor ik soldatenlaarzen dreunen, dan wordt het stil.
‘Waar is de toverbal?’ zegt mijn broer, en ik bloos.
Als ik spreken zou, zou de toverkracht breken, en alléén de witte magie van de
liefde kan Werner helpen in zoveel vorst, en te midden van duizend vijandige kogels.
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Eugène de Bock / Bij het verzameld werk van Gaston Burssens
Ik heb Burssens leren kennen in de tijd van ‘Ruimte’. Hij was er redacteur van, in
zoverre er eigenlijk een redactieraad bestond. We waren een groep min of meer gelijk
gezinden die elkaar nu en dan ontmoetten. Ik mag hier zeker verwijzen naar het
artikel van Herman Vos, in de gevangenis geschreven, waar de eerste aflevering mee
begon. ‘En de kunst’, vraagt Vos zich af, ‘er zijn tekenen aanwezig dat ook zij zich
nauwer gaat verbinden met de etiese waarden.’1.
Burssens zal later evenals Van Ostaijen van dit standpunt afwijken. Het begrip
‘kunst’ begint zijn crisis door te maken. Op het in oktober 1920 te Antwerpen
gehouden congres voor moderne kunst haal ik in een rede aan, dat Otto Flake zo pas
in ‘Der Zeltweg’ geschreven heeft dat de kunst sterft, gelijk de religie gestorven is.
‘Met een slag,’ zeg ik daarbij, ‘verrechtvaardigt hij hierdoor alle verschijningsvormen
van het dadaïsme, dat op grond van zijn bewering de enig mogelijke houding wordt
van de laatsten der Mohikanen. Een groteske uitvaart, de laatste, supergeestige
sprankeling van het vernuft van de oude wereld.’
Burssens (geboren te Dendermonde in 1896) studeert in 1916 aan de onder de
Duitse bezetting vernederlandste universiteit te Gent Germaanse filologie. Hij werkt
mee aan het studententijdschrift ‘Aula’, evenals Wies Moens, evenals vooral Paul
van Ostaijen, die geen student is maar wiens toen nog ‘humanitair’ expressionisme
in hoge mate Moens en diens vrienden inspireert. Hij blijft lang medewerken aan
‘De Goedendag’, het orgaan van de Vlaamsgezinde atheneumleerlingen waar ook
Van Ostaijen aan meedoet en aan het weekblad ‘Vlaamsch Leven’. In ‘Ons Land,
Algemeen Weekblad voor het Vlaamsche Volk’, draagt hij in juni 1916 ‘De stem
van Klokke Roelandt’ op aan René de Clercq. Te Mechelen brengt hij een reeds
bestaande kring van atheneumleerlingen ‘Voor onze moedertaal’ tot nieuw leven.
Om dit ‘activisme’ loopt hij zes maanden gevangenisstraf op. Het Vlaams activisme
was een zeer natuurlijke reactie (men denke aan het woord van Raymond Colleye:
‘Après la guerre on ne parlera plus le flamand’). Maar we hebben het hier alleen over
Burssens als dichter.
Zijn eerste bundel, Verzen, verschijnt in 1918. In 1919 komt De Yadefluit,
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vertalingen van Chinese lyriek aan de hand van bewerkingen van Klabund. In 1920
komt de bundel Liederen uit de stad en uit de sel, ingedeeld in ‘Liederen uit de stad’,
‘Liederen uit de sel’ en ‘De Bevrijding’.
Ik meen dat Burssens zich nooit zo zeer als Van Ostaijen in de theorie van de
‘dichtkunst’ verdiept heeft, al is hij ook van het zogenaamd humanitaire naar wat
we misschien mogen noemen het experimentele expressionisme geevolueerd. Wanneer
Van Ostaijen op zeker ogenblik kritiek zal gaan uitoefenen op het tijdschrift ‘Ruimte’,
dat hij te gastvrij vindt, zal die zo ver gaan te schrijven: ‘In Duitsland is er slechts
één enkel expressionisties dichter: August Stramm.’ Werfel en de meeste dichters
van Die weissen Blätter zijn pseudo-expressionisten!
Burssens heeft in zijn eerste bundels nog iets van het optimisme van zijn jeugd
bewaard, van toen hij in mei 1916 in De Goedendag schreef:
Weet! Weet, als de zon een bloem bemint,
de bloem de zon begroet!
Weet, als een vrouw houdt van een man,
de man het leven groet!

Wij citeren uit zijn bundel van 1920 een ook in Ruimte opgenomen gedicht:

Lied van Vrede
Kanongebulder en straatgezang.
In een vuile stadsregen fiets ik door de straten,
helder in 't licht van de schitterende uitstalramen.
Gelaten
doe ik onverpoosd mijn fietsschel gaan,
en kronkel ik tussen soldaten,
bourgeois en parvenus
onder glimmende paraplu's
als uitgespreide vlerken van vledermuizen.
Tegen de gevels van de huizen
in de halve duisternis, mat
van 't regenwalmen,
slaan de golvende galmen
uit het tumult van de vredelievende stad.
Op de grote mart,
onder bengalese verlichting van de katedraaltoren,
en de elektriese lampions
van de kiosk, getemperd door neteldoeken regen
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speelt de muziek van het tweede lansiers
marseillaisen en brabanconne's,
meegezongen
met vervrongen
mond door een oude patriot
naast me, met groenomrande
brokkeltanden.
O de psyche van dat volk te voelen
in de regenavend. Hoor het juichen,
hoor het joelen!
en 't klapperen van de natte vlaggen langs de gevels.
De nooit rustende psyche van dat volk staat bloot
en massaal als een grazende koe,
die maalt en herkauwt, nooit moe
de wijde wei verslindend poot voor poot.
De oproerige psyche van dat volk hangt boven
en in de stad,
maar in de zijsteeg, die ik binnenzwenk
en waar het ruikt naar ammoniak,
komen de kreten verdoven
en zit het weer in zijn dageliks pak.
Mijn schel blijft rustig
en ik word door de laatste straten gewiegd
op het stille druipen van de regen
- hitteverdrijvende betting
op deze straten en 't monotone ruisen van de ketting.
Nu is de laatste lantaren voorbijgeschoven.
Vóór me ligt de landelike weg.
Nog even komt gerekt bazuingeschal
kreunend verdoven,
en ver klokkegelui sterft weg
als de klank van een vingertik tegen kristal.
Nog even klinkt in mijn oor de stem
van het oudje met de groene tanden.
Vóór me ligt de landelike weg,
niet zichtbaar in de zwarte korelanden,
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niet hoorbaar in het vreedzaam ruisen van de regen.
Mijn hand die schelt haakt soms in de doornen
van een heg.
Ik voel de weg,
geleid door 't licht - als uit de duimpjessprook onder de tinnen
van een verwijderd dorpskasteel...
't Is leeg! 't Is goed.
Is 't niets hier niet zoveel...
zoveel...
En schellend fiets ik de vrede binnen...

Hij heeft het over Ierland en over het neerschieten van Herman van den Reeck bij
een verboden Vlaamse manifestatie. In ‘de sel’ dicht hij:
Deze nacht is de eerste sneeuw gevallen
van de winter,
Maar ik zie hem niet verder vallen dan de wallen
van de gevangenis.

De bevrijding bevat slechts drie gedichten.
In 1924 komt Piano, met de vermelding dat ‘de verluchting van dit boek door de
dichter zelf bezorgd’ werd. Zij bestaat uit in kleur over de tekst gedrukte grote titels.
De familie Burssens blijkt wel algemeen litterair en artistiek aangelegd te zijn. Gaston
heeft zelf veel geschilderd. Zijn broer Amaat, die hoogleraar wordt en over Afrikaanse
talen schrijft, geeft ook op latere leeftijd nog Het logboek van de lichtmatroos uit en
diens zoon (Gaston Burssens heeft mij eens gezegd ‘dat zou eigenlijk mijn zoon
moeten zijn’) is een van de beste Vlaamse schilders van deze tijd. Van Ostaijen
schrijft over Piano: ‘Ook eindelijk in de Vlaamse litteratuur een boek dat ik, om het
zonder nuances uit te drukken, met evenveel vreugde lees als werk van Salmon, van
Aragon, van Derème’.
Wij citeren eruit:
Vingeren toetsen de toetsen
in mineur
maar het auditorium dut
in ut
maar Chaplin is in nood
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Chopin is dood
en wordt begraven met zijn marsj in do
dodo
dada
- dadaïsme van het auditorium Er heeft ongetwijfeld een evolutie plaats.

Op Piano volgt Enzovoort, met zelfportret van de schrijver. De proloog begint met:
Dit is geen kerstverhaal.
Een kindje werd geboren. Hoera! Pardon, de moeder
sterft in de kraam.
De dikke dokter en de idiote vader stonden bij het bed.

In 1930 verschijnt Klemmen voor zangvogels, geïllustreerd door Floris Jespers, met
herdrukken van een aantal gedichten uit Piano en Enzovoort en nieuwe verzen in
een derde afdeling Voor kleine Saxofoon, met een aan de neuroloog dr. A. Claus
opgedragen gedicht. Daarna komt French en andere cancan. Het is vaak een spelen
met woorden en gedachten, ook met de typografie, en er overheerst een pessimistisch
of nihilistisch gevoel.
Een ernstig aandoend gedicht kan eindigen met een brutale dissonantie. Een mooi
stil gedicht als ‘De Lamp’ is een uitzondering. Het is zijn meest uitgebreide bundel.
Er zijn een aantal ‘fabels’ bij:

De leeuw en de muis
De muizen huizen in de kaas
De leeuwen geeuwen van verveling
Is dit niet dwaas
is dat niet fijn
zou dat de liefde lieveling
zou dat de liefde zijn.

Ze zijn niet alle even dadelijk begrijpbaar. In zijn toneelspel Boy zegt Burssens dat
hij voor een gedicht vertrokken is van een vers van Shaw ‘dat ook het slot van mijn
gedicht moet zijn. Daaruit volgt dat ik het gedicht achterste voren heb moeten
schrijven, wat niet zo onlogisch is als je zou kunnen denken.’
In 1933 verschijnt zijn Paul van Ostaijen zoals hij was en is. In 1956 zal hij Van
Ostaijen ook voor de reeks Monografieën over Vlaamse letterkunde
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van het Ministerie van Onderwijs behandelen: van het beste wat er over Van Ostaijen
ooit verschenen is.2. Ander proza: in 1943 geeft ‘De Sikkel’ zijn mooi boek over
Floris Jespers uit, in 1945 zijn Fabula Rasa, Proeve van een objectief dagboek, en
in 1952 het zeer sterke toneelstuk ‘Boy’ in drie bedrijven met prologen die even
belangrijk zijn als de bedrijven zelf. Er is ook sprake in van ‘de enige vriend die ik
ooit gehad heb’, Van Ostaijen. Centraal staat Rogers (= Burssens), ‘geen mensenhater,
wél mensenverachter’. Er is sprake in van zijn overleden vrouw, en een andere vrouw
treedt er in op met haar dochter ‘Else’, naast zijn hond ‘Boy’, een hem toegewijde
halfbloed met dezelfde naam, en een secretaresse (zijn toekomstige vrouw, meent
Prof. Amaat Burssens), die hier misschien wel het hele mensdom, of de lezers, of de
nooit geheel te verwerkelijken liefde voorstelt: een paroxystische uiteenzetting over
Rogers' leven en denken.
In 1941 geeft ‘De Sikkel’ De eeuw van Perikles uit3. en kan zorgen voor een ietwat
betere verspreiding in Holland (wat van uit Vlaanderen niet zo gemakkelijk gaat).
In dat jaar overlijdt zijn vrouw. Elegie, 1943, is een In Memoriam. Naar de vorm
zijn meest traditionele, misschien wel zijn beste bundel (derde vermeerderde druk
in 1953), een eenvoudig, treffend relaas van de doodsstrijd en het verdriet daarna:
En toen het laatste gulpje bloed haar mond ontsprong
Moet ergens in het woud de bron ontsprongen zijn
Waarin haar leven verder bloeien zal
Verder en onbekend in 't onbekende...

Er zijn bij Burssens herhaaldelijk voorkomende leidmotieven. Dat van de herfst, de
avond, het vallen van de blaren, ‘de schaduw van een boom die jaren her geveld
werd’. Reeds in de allereerste gedichten:
't Is herfst, van alle tijden schoonste stond (‘De Goedendag’, 1916).
't Is herfst, de schoonste tijd van al (‘Ons Land’, 1916),

en nog in Fabula Rasa van 1945: ‘De handen, de herfst en het hart.’ In French en
andere cancan:
De reuk van rotte blaren in de stad
is zeldzaam als de reuk van rotte blaren
in de stad
Het is verdrietig deze nietigheid
te moeten ondergaan zo maar en stom
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wij weten niet waarom
en weten zeker niet waarom het gaat.

en
De avond dof en doffer
als 't roffelen van een verre trom.

Ten slotte was hij misschien meer een melancholicus dan een cynicus! Op kerstavond
zingt hij ‘Heilige Nacht’ met het zoontje van zijn tweede vrouw. In zijn dagboek
noteert hij, dikwijls naar het graf van zijn eerste vrouw te gaan, ‘omdat ik daar haar
ziel, vertrouwder dan op afstand, terug vind... Naïever kan het niet meer, ik weet het
ook wel’. En als zijn hamster bijna verdronken is in de badkuip, blaast hij hem bijna
huilend als een kind nieuw leven in na een half uur mond-aan-mond-ademhaling.
‘Vake hield meer dan dieren dan van mensen’, lezen we in ‘Gesprek met Ivo’ in het
verleden jaar verschenen Sleutelbos op Gaston Burssens (Antwerpen, Brito).
Hij begint al vroeg aan ‘het einde’ te denken maar vooral vanaf ‘Ode’ (1954). In
de verantwoording van ‘Adieu’ zegt hij: ‘Ik heb dus “merde” gezegd aan alles, ook
aan de poëzie.’ En in Pegasus van Troya staat reeds een gedicht ‘Dit is mijn
testament’.
Hij spreekt over dronkenschap en dood (De Yadefluit: ‘onsterfelik maar is Li-tai-pe
als hij heeft gezopen’). En dan is er steeds de erotiek.
Hij noemt nu en dan God (komt hij uit een katholiek gezin?).4. Zelfs Jezus en
Bethlehem (De eeuw van Perikles, 1941, p. 27) en Onze Lieve Heer (id. p. 44), maar
ook (p. 46):
Wij weten niets van een Mariaboodschap
...
Wij houden 't met de hel.

In ‘Van een gigue die als kantiek bedoeld was, voor Jozef Muls, bij een verjaring
van Paul van Ostaijens dood’ wendt hij zich zelfs tot God:
... Gij wordt zo dikwijls aangeroepen
Miljoenen malen elke dag... (p. 51)

In verantwoording van Adieu: ‘Als je alles grondig hebt beleefd en als je alles even
grondig van je hebt afgetrapt, dan blijven er nog maar alleen twee stropijltjes over
waar je je aan vastklampen kunt: God en de poëzie.’
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Maar in zijn boek over Jespers zegt hij het ‘goddelijke’ te verstaan ‘in zijn meest
uitgebreide zin, zo uitgebreid zelfs dat men van een atheïstische goddelijkheid zou
kunnen gewagen.’
In Posthume verzen ten slotte:
Ik ben nooit een loochenaar van God geweest
en minder nog een lasteraar
...
maar zijn discipelen heb ik geweerd
als zijnde gekker dan ik zelf,
...
God is een avontuur zo groot
dat men het moeilijk uit het hol der dood
zou durven lokken.

En op p. 88 spreekt hij van ‘de God die ik nog niet gevonden heb’.
Overigens merkt men gauw op dat hij zich zelf (graag of onvermijdelijk)
tegenspreekt:
kalme golven van berusting als van onrust
van louter onrust

(Klemmen voor zangvogels).
In French en andere cancan, op p. 43, in De Wolf en het Lam, heeft het lam de
wolf opgevreten, een beeld dat terugkomt op p. 70.
In Ode treft ons een regel als:
Wij hadden te veel vork genomen op ons hooi.

Gebeuren zulke omzettingen gewoon om het rijm, ten minste, geeft het rijm er soms
geen aanleiding toe? Zeker speelt hij hier en daar een spel, ook met het stafrijm. ‘Ik
erken hém alleen als mijn kameraad,’ heeft Van Ostaijen eens geschreven, ‘omdat
hij, als ik, met woorden speelt als een jongleur met vuurfakkels.’ Verrassend mooi
is dat spel bijv. in ‘er zal zich in de loop van het jaar een drama afspelen op de planken
van uw hart’. Maar elders kan hij dan weer niet nalaten te redeneren, zijn verzen
moedwillig met wat eigenlijk proza is te onderbreken. Als hij in Elegie (p. 17) schrijft:
Toen zij reeds door de dood getekend was
en haar hart begaf en toch niet begeven wilde
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zou de traditionele welluidendheid hier immers toch verkozen hebben:
En toen haar hart begaf en niet begeven wilde?
In het proza van zijn Fabula Rasa, Proeve van een objectief dagboek (eigenlijk een
gecommentarieerde bloemlezing uit een van 1925 tot 1943 gehouden journaal, met
wat hij noemt plagiaten van Apollinaire, Aragon, Kafka, Van Ostaijen, Vermeylen),
vertoont hij hetzelfde spel. Het is vaak niet zo direct te vatten, en een enkele maal
wel eens onvatbaar, al komen er zulke mooie bladzijden in voor als de evocatie van
God de Vader op p. 99, een antwoord op de vraag die men hem zou kunnen stellen
naar zijn geloof.
En welke rol heeft het toeval daarbij gespeeld? In Posthume verzen p. 51 dicht
hij: ‘Toevallig meer geluk dan toeval vele malen’.
Fabula Rasa, die afrekening met zijn verleden, zou deze titel gekregen hebben
omdat hij toevallig op zijn schrijfmachine een F in plaats van een T tikte (voorrede,
p. 5). Maar daarom is dat nog niet zo.
Aan zijn broer Amaat draagt hij in 1946 12 Niggersongs op ‘naar het kiluba van
Vidye Kolombo op sonnetten getrokken’:
Ik heb een geit en dertien zakken zout
De moeder van mijn meisje heeft gezworen
Dat ik haar hebben zal...

Deze Niggersongs zijn geen bewerkingen, maar geheel oorspronkelijk (men zie A.
Burssens in ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’, nov. 1971). Er staan heel mooie dingen in:
...
Wij zwarten en ons broedervolk de blanken
Wij wedden soms of God is wit of zwart
Maar beiden zien wij rood het bloeden van zijn hart
Wij hangen aan zijn wil als rijpe wijngaardranken
En onze druiven perst hij tot een bloedige wijn

waarop het ietwat onthutsende slotvers:
Dies is het dat hij is aan 't eind van zijn latijn.
In 1952 verschijnt Pegasos van Troja, steeds bij ‘De Sikkel’ maar ook bij
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U.M. Holland, Amsterdam, getuigend van een absoluut pessimisme. ‘Solo interieur’:
Want wat ik almaardoor van jou bezeten heb
...
heb ik verloren als ik werd geboren.

Burssens begint stilaan in het Noorden bekend te geraken. Met Bert Bakker (Daamen)
geeft ‘De Sikkel’ in 1954 Burssens' Ode uit, opgedragen aan zijn tweede vrouw, een
Nederlands kennende française. Over het geheel iets opgewekter, maar zo persoonlijk
dat hij er zelf meer aan zal gehad hebben dan om het even welke lezer, al kunnen
we genieten van verzen als:
Wanneer de nacht de dag de nek heeft omgewrongen
En zich dan knusjes in zijn zetel heeft gezet...

waarop wel mindere verzen volgen, dunkt me, alsof Burssens zulke gedichten niet
genoeg in zich heeft laten ‘rijpen’.
bij A.A.M. Stols in Den Haag verschijnt in 1958 Adieu.
Dit zijn, 't zij zo, de laatste noten
die ik ga
wil
kan
spelen
in 't laatste leven dat ik leef,

met een zeer mooie ‘Verantwoording’ in proza, grotendeels in 't Frans en in 1961
(de zogenaamde) Posthume verzen, de inleiding evenals de hierboven genoemde
‘Verantwoording’ ook weer deels in 't Frans geschreven. Wij lezen erin:
‘Toen Jezus nog op aarde vertoefde, ontmoette hij een man die op de hoek van de
straat stond te huilen. En Jezus vroeg, waarom huil je, en de man zei: Mijn vrouw is
gestorven en heeft mij achtergelaten met zeven kinderen; wat moet ik beginnen? En
Jezus zei: ga naar huis, man, je vrouw is weer levend. En verder wandelende ontmoette
Jezus een vrouw die op de hoek van de straat stond te huilen. Waarom huil je, vrouw?
vroeg Jezus. Mijn man is van een ladder gevallen en op slag dood. Hoe kan ik nu
mijn kroost nog eten geven? Vrouw, ga naar huis, zei Jezus, je man is weer
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levend. En verder wandelende ontmoette Jezus op de hoek van een straat een baard
waar een man aan zat die stond te huilen. Waarom huil je? vroeg Jezus. Ik ben een
Vlaming, zuchtte de man. En toen begon Jezus mee te huilen en snikte: man, daar is
geen kruid tegen gewassen.
Jezus besefte heel goed dat Vlaamse dichters hopeloos gedoemd zijn enkele jaren
na hun dood amen en uit te zijn. Een uitzondering is Van Ostaijen, maar daar heb ik
zelf 20 jaar lang voor gevochten, wat niet iedere dag gebeurt. Als ik dood zal zijn
kan ik waaratje voor mezelf niet vechten. Dus óók amen en uit. Ik neem er vrede
mee. Ik troost mij met de gedachte dat over 100 jaar toch geen Nederlands meer
wordt gelezen, laat staan geschreven. Zal dan alles nutteloos zijn geweest? Waarom
niet? Over 200 jaar wordt niets meer gelezen, geen Frans, geen Engels, geen Russisch.
Alleen nog maar prentjes kijken. Het zal niet beter of niet slechter zijn. Want strips
en comics zijn volledige romans, waarvan de onderschriften door hun gebaldheid
meer boeien dan een psychologische uitrafeling van de personages, zelfs meer boeien
dan de beschrijving van situaties en voorwerpen in de moderne roman. (De vraag is
of 50 jaar geleden Proust het niet beter heeft gedaan.) Als de prentjes in de toekomst
nu nog abstrakt worden voorgesteld, kunnen ook de onderschriften verdwijnen en
kan een nieuwe beeldende poëzie ontstaan, maar dan zal de geschreven taal ten dode
zijn opgeschreven. De gesproken taal zal dan nog alleen maar dienen om zich
verstaanbaar te maken.’
Wat niet wegneemt dat er mooie gedichten onder die ‘posthume’ zijn, die samen met
Adieu eigenlijk iets als een levensgeschiedenis bevatten. In een ‘Finale’ fantaseert
hij waarachtig over een weerzien in het hiernamaals:
Het zal de grootste vreugde van mijn dood zijn,
de laatste vreugde van mijn laatste lied
voor jou mijn vrouw, mijn vriend, mijn hond...

Hij overlijdt op 29 januari 1965.

Eindnoten:
1. Het is wel niet nodig hierbij op te merken dat Vos zijn artikel niet als ‘litterator’ geschreven
heeft, wel - als ik dat woord hier mag gebruiken - als activist. ‘De moderne ontwikkeling’,
schrijft hij nog, ‘heeft als van-zelf-sprekend meegebracht een noodzakelijk onderdoen van het
individualisme voor de sociale organisatie van en door de gemeenschap.’
2. Hier kan nog verwezen worden naar zijn inleiding voor de bij ‘De Sikkel’ in 1928 verschenen
Gedichten van Van Ostaijen, bestaande uit acht gedichten uit Music Hall, twaalf uit het ‘Sienjaal’,
de ‘Feesten van angst en pijn’, en het Eerste boek van Schmoll dat Van Ostaijen zich
voorgenomen had onder deze titel te publiceren, nu door Burssens uit manuscripten en
tijdschriften verzameld.
3. De eerste bundels zijn resp. verschenen ‘te Mechelen’, bij de ‘Nederlandsche Boekhandel’, bij
‘De Driehoek’ (Jozef Peeters), bij ‘Avontuur’ d.i. bij Burssens zelf, waar ook het kortstondige
tijdschrift ‘Avontuur’ verschijnt met Du Perron, Blijstra en Van Ostaijen in de redactie (drie
nummers in aanvang 1928).
4. Zijn broer Amaat zegt me: ‘Moeder was van huize uit traditioneel katholiek, zonder enige schijn
van kwezelarij of fanatisme; zij was ruimdenkend, verdraagzaam en naar het “hogere” in het
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leven gericht (zij was letterlievend en schreef zelfs gedichten); haar zes kinderen heeft zij in
die geest opgevoed. Vader was onkerkelijk zonder tegen de kerk te zijn; de pastoors hadden
geen vat op hem; hij verklaarde zich liberaal, deed vóór 1914 mee met de “geuzen” te Mechelen
en leefde zijn eigen leven. Hij hield van de goede dingen des levens.’
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Bernard Kemp / Onheimelijk wonen over Claude van de Berge
(vervolg)
III. De angst: Epifanie van de Leegte
‘De volkomen lege volmaaktheid’ (95)
In De angst is de anekdote geen kern meer, ten hoogste een mistige kade waar
voorstellingen en beschouwingen nu en dan even pogen aan te leggen. Er is een
personage meer, maar de verhoudingen bieden ongeveer hetzelfde beeld als in vorig
werk: buiten de alomtegenwoordige nooit losgelaten ik-figuur (hier de zoon van de
gemeente die terugkeert), is er de vroegere vriend, die blijkbaar verliefd is op hetzelfde
meisje Ilse, maar na doodsbedreiging met een soort van schuldgevoel vertrekt, er is
Otto, die nog duidelijker een afsplitsing van de ik-figuur blijkt te zijn, en Wertheriaans
zelfmoord pleegt nadat hij het hopeloze dagboek van Ilse heeft gelezen. De centrale
verhouding is ook hier die tussen de ik-figuur en het meisje Ilse: opnieuw de
moeizame a priori bijna onmogelijk geachte poging tot contact (ontmoeting) tussen
de beiden. Uiteindelijk zal hij haar verlaten. Alles staat in het teken van de uiterst
problematische terugkeer, zoals de Verloren Zoon in Malte Laurids Brigge, de Hans
van Malmédy en Monsieur Hawarden van De Pillecyn, zoals ook in Schaduwen en
De aanwezigheid: ‘Het moet vreemd zijn terug te keren’ (42), en: ‘Er is ook geen
thuiskomst. Je gaat altijd verder. Je komt nooit ergens aan.’ (122)
Over het werkelijkheidsgehalte van al deze personages, evenals van de hen
omgevende wereld bestaat een volstrekte twijfel. In welke mate kunnen ze een bestaan
leiden van een meer existentiële kwaliteit dan die van ‘voorstellingen’ van de
ik-figuur? In feite zijn ze allemaal omwisselbaar, elkaars ongerealiseerde
mogelijkheden: Thomas is een soort romantische dubbelganger, Otto is de realisatie
van een zelfportretachtig schilderij (m.i. weer herkenbaar als de Angst van Munch):
‘Ik zag dat zijn gezicht ontstellend veel leek op het gezicht dat je op het schilderij
kon zien, en ik schrok omdat ik nooit gedacht had een gezicht als het gezicht op het
schilderij ooit levend voor mij te zullen zien, ooit in een werkelijkheid buiten mij te
vinden, ooit de grenzen te zien verdwijnen tussen iets dat een afbeelding was, een
voorstelling, en iets dat een menselijk gezicht was.’ (71)
Ook Ilse is in grote mate een zelfprojectie van de ik-figuur. Indien ze iets reëels
heeft dan is het, dat ze wacht om met enige zin uit de voorstellingswereld van haar
partner te worden opgevuld. Daarin vervult het terugkeermotief een essentiële functie:
alle kennen kan maar een vorm van herken-
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nen zijn, d.i. hier van zelfherkenning. Het is dan ook niet te verwonderen dat haar
dagboek (waarom Otto zelfmoord zal plegen), dat erin bestaat moeizaam elementaire
dingen en woorden op te schrijven, in feite het spiegelbeeld wordt binnen de roman
van deze roman zelf. De woordenlijst uit haar dagboek gelijkt erg op die aan het
einde van Van de Berges boek. Wat zij schrijft en de wijze waarop ze het schrijft
(124) is bij voorbaat een echo-effect van het slot: ‘Ik hoorde dat ik het woord muur
uitsprak, en het woord tafel, het woord stoel, het woord hand, dat ik met ingehouden
stem het woord droom uitsprak, en ik hoorde die woorden op elkaar volgen als een
lang, een eindeloos lang gesprek, hoorde ze steeds terugkeren, met een wanhopige
eentonigheid, een grauwe kleurloze stroom van duisternis, onbeweeglijk uitgesproken,
zonder uitkomst, steeds opnieuw voor het eerst uitgesproken, hoorde ze steeds
vreemder worden, steeds duisterder, steeds onbegrijpelijker, en ik hoorde ook aan
de klank van de stem, dat de stem het steeds moeilijker had om ze uit te spreken, tot
het alleen nog een gevecht was tegen de leegte, een hopeloos en zinloos gevecht,
maar nog altijd bleef de stem praten.’ (170). Het tragisch vocaal nominalisme, waarin
de uiteindelijke zelfloze ik-persoon opgesloten zit, door de totale vervreemding die
de woorden teweegbrengen, klinkt identiek met dat uit Ilses dagboek.
Dit samen(?)spel van schimmen, van mensen die bij elkaar niet kunnen komen,
die in hun absolute eenzaamheid elkaars spiegelbeeld zijn, speelt zich af op een
achtergrond die uit een aantal, opdringerig steeds terugkerende, symbolisch geladen
en voor spiegeling functionele rekwisieten bestaat. Het is een lege kamer, met een
muur die er staat voor het niets, met een raam dat uitgeeft op een troosteloos eentonig
landschap met zee en strand in grijze mist gehuld, een ‘leeg uitzicht’ (39).
Het raam, waarin men vooral zichzelf ziet, heeft een repliek in de spiegel, die een
andere dimensie van de zelfbespiegeling openlegt, en die op zijn beurt - met het
gelaat erin - een repliek is van het schilderij (Angst van Munch): een eenzaam leeg
gezicht op een bijna abstracte achtergrond, een strand, schreeuwt er zijn angst uit.
Er is ook een foto. Evenals de personages zijn al deze rekwisieten in hoge mate
omkeerbaar, zijn spiegelingen van elkaar. Spiegeling, zelfbespiegeling en leegte
vallen totaal samen: ‘Ik zag dat het een gezicht was achter een raam, dat soort
gezichten dat achter een raam opduikt als het er buiten grauw en somber gaat uitzien,
als de hele kamer grauw wordt, een gezicht bleek en grauw wordt, als alles op alles
begint te lijken, het gezicht, de kamer, het landschap, de hele ruimte.’ (80)
Zo wordt de hele plot, en de hele symbolisch-abstracte ruimte waarin die
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zich afspeelt, één grote lege ijlte, een niet-gebeuren in een niet-bestaan, rondom een
in zijn eigen ik en voorstellingen opgesloten autistische ikzegger. De narratieve
aanknopingspunten zijn uitgangspunten voor meditaties die de onwerkelijkheid en
inconsistentie van die vertrekpunten demonstreren. The pale cast of thought. Het is
één grote vermenigvuldiging van eenzaamheid: ‘Wij zijn allemaal dezelfde als we
alleen zijn.’ Indien iets verstaan kan worden van of door de ander, dan is het omdat
die het reeds weet, er hoéft dus niets gezegd te worden, echte werkelijkheid is
onmededeelbaar. De leegte, de breuk met de wereld en metde mede(?)mensen is niet
te overbruggen: ‘Iemand ontmoeten,’ zei ze, ‘iemand aankijken. Soms denk je dat
het maar één keer gebeurt, één enkele keer. Het gebeurde ontelbare keren, maar je
denkt soms dat het maar één keer kan gebeuren, en je weet dat het onmogelijk is,
onmogelijk, en soms wordt je dat duidelijk. Het wordt je op een verpletterende manier
duidelijk, en je zegt niets meer. Je hebt ook niets meer te zeggen.’ (166). Het is zonder
meer klaar, dat dit derde boek de uitgepuurde versie is, die totaal samenvalt met de
situatie, de bezeten poging om uit de wereld van schimmen en spiegels te treden.
Het heet dan ook een ‘wanhopige poging’. Na de betrekkelijke beroezing van de
autonomie van de innerlijkheid in vorig boek, volgt hier de negatief uitvallende
negenproef.
Het alsof, dat in vorig werk zijn rijke ambivalentie had bewaard, nl. doordat het
de creativiteit kon stimuleren, richt zich hier veel nadrukkelijker tegen de
zijnskwaliteit van de werkelijkheid: ‘Het is alsof al die dingen maar toevallige
weerkaatsingen zijn, vastgegrepen door de leegte, door het doodse heelal waar je in
staat.’ (159). Achterdocht, wantrouwen, weigerachtigheid tegenover de werkelijkheid
worden schering en inslag. Het alsof reduceert de werkelijkheid tot inauthenticiteit:
‘Het meest gewone, werd plotseling onmogelijk, onbereikbaar, omdat er om je nog
iets anders was, iets dat over het afschuwelijke wapen van de schijn beschikte, de
onechtheid, die geloofwaardigheid, wet geworden was. Ik had altijd gedacht dat het
alleen maar gewoon was naar een zin te zoeken en erover te praten, of naar schoonheid
te zoeken, en plotseling was het volmaakt onmogelijk geworden.’ (123)
Het hele schrijven komt in dit boek dan ook neer op een beweging in drie tijden:
eerst de ervaring van iets onveranderlijks en stars, vervolgens een plotselinge
doorbraak als een flits van een inzicht in een mogelijk contact, uiteindelijk de ervaring
dat de verwachting resp. de poging hopeloos en nutteloos is geweest, een soort doffe
berusting in de onveranderlijkheid van de gefixeerde situatie. De grammatica zelf
van de auteur is door deze ervaring getekend. Steeds opnieuw komen langere en ook
kortere zinnen
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voor, waarin die drie stadia fragmentair of in hun totaliteit worden gegrepen, telkens
rond hét woord van de doorbraak: PLOTSELING, dat honderden keren opduikt.
‘Plotseling’ (of ‘ineens’) brengt dan de doorbraak van een besef, een herkenning,
zelfontdekking, die de ik-figuur als bij verrassing overkomen, overvallen, overstelpen.
Deze momenten, die ik de momenten van de epifanie van het bestaan zou willen
noemen, zijn gedrenkt in een onontkoombare ambivalentie van angst, verstarring,
ontzetting, wanhoop, en anderzijds, zij het opvallend minder sterk dan in vorig werk,
van verlagen, verrukking, fascinatie. Achter het plotselinge van de epifanie, staat het
inzicht in de fataliteit, dat uiteindelijk toch niets veranderd kan worden aan de
gefixeerde breuk tussen voorstelling en werkelijkheid. De confrontatie tussen het ik
met zijn voorstellingen en de werkelijkheid met zijn gedaanten en schijn blijkt het
enige zinvolle te zijn om authentiek te bestaan, maar openbaart terzelfder tijd haar
uiteindelijke zinloosheid en onvermogen. De werkelijkheid is voor de ik-figuur de
tantaluskwelling, en steeds opnieuw torst hij de last van die ervaring naarboven, om
de poging ten slotte toch weer op te geven. Het steeds maar opnieuw bijna ritueel
bezwerend opzetten van dezelfde zinsstructuren heeft daarom iets van een onmogelijke
poging om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel die in deze zinsstructuren zelf is
ingebouwd.
De scharnieren van deze zinnen zijn de termen: altijd (soms) - plotseling (ineens)
- ten slotte (uiteindelijk). Gefixeerd verleden, optilling in de verwachting of de
verrassing, ten slotte weer gefixeerde noodzaak. Het plotselinge en het
onveranderlijke, toeval en noodzaak leveren in die zinnen hun uitkomstloos gevecht.
Eén, uiteraard uitgebreid, voorbeeld uit de vele: ‘Ik herinnerde mij hoe ik eens voor
de deur van iemands kamer gestaan had, de kamer van iemand naar wie ik zocht. Ik
had een hele tijd voor die deur gestaan, had plotseling de moed opgebracht die deur
te openen, en had de kamer leeggevonden, had de voorwerpen gevonden die aan een
ander toebehoorden, de wereld waarin een ander leefde, de lucht die een ander
ademde, dingen die alleen voor een ander iets betekenen, en ik had begrepen dat je
je alleen voorstelt iets te zoeken, omdat het beeld dat je van het leven hebt altijd
groter is dan het leven zelf, omdat je zoekt, en tenslotte in een kamer belandt, omdat
je zoekt, en het leven te begrensd is om iets te zoeken, omdat je niet uit die grenzen
wegkan.’ (160-161). Deze hele beweging heeft te maken met de onderliggende
anekdotiek van het boek: het is een terugkeer naar de aanvang die in feite niets
oplevert, want: ‘Je zou alleen maar altijd op weg zijn en nooit ergens komen.’ En:
‘Er is ook geen thuiskomst. Je gaat altijd verder. Je komt nooit ergens aan.’ (122)
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De hele dynamiek van zulke zinnen die het boek beheersen, nl. die van de verwachte
en toch verrassende epifanie, heeft daarom iets van de bliksemschicht. Er is duisternis,
dan een plotseling helder licht - maar dat verblindt - en opnieuw duisternis. Het licht
schijnt niet op de dingen, verheldert eigenlijk niets, het brengt geen
bestaansverheldering, het maakt integendeel blind en ontgoochelt uiteindelijk ook.
Zoals de ontmoeting gedegradeerd wordt tot een ware bezoeking, zo wordt het contact
tot een ware kortsluiting. Fascinatie en angst zijn de ambivalente verhouding tot het
telkens weer opduikend verschijnsel. De bestaanservaring van de ik-figuur wordt
daardoor ook totaal gekleurd: ze doet zich voor als de steeds verwachte uiteindelijk
ook steeds onmogelijke gebeurtenis. Een gebeurtenis maakt zichzelf onmogelijk,
een inzicht heft zichzelf op: ‘Ik stelde me voor hoe het klonk, hoe het alle grenzen
zinloos, angstwekkend zinloos maakte, maar hoe ook in hun zinloosheid, die grenzen
bleven, en hoe je plotseling alles begreep, maar nog altijd niet begreep waarom je
daar was, in de enige wereld was waar je kon zijn en toch niet begreep waarom je er
was.’ (122). Het er-zijn ligt tussen ergens en nergens, of liever in een ergens dat een
nergens blijkt te zijn, het belevingsmoment ligt tussen het plotselinge en het
onveranderlijke, het inzicht tussen de duisternis en de verblindende illuminatie. Al
lijkt de tijd iets meer waarde te hebben dan de ruimte in dit werk, het absolute wordt
zowel positief als negatief, op beide gebieden frequent geformuleerd: altijd-nooit,
overal-nergens, en daartussen komt het betrekkelijke in het gedrang: ooit (soms) en ergens. Alleen in het ‘plotseling’ ontstaat een kruising tussen tijd en ruimte,
ontstaat de mogelijkheid tot een gebeuren, maar de ontmoeting tussen tijd en ruimte
bewerkt, in de ontmoeting tussen werkelijkheid en voorstelling, de kortsluiting. Het
er-zijn heeft te maken met lokalisatie en identiteit, maar de achterdocht maakt het
‘er’ tot ‘ergens’, en het ‘ergens’ tot ‘nergens’.
Het obsederend absolutisme openbaart zich hier als de doodsvijand van het
concrete, het dingmatige, betekent een vlucht in het abstracte. De meest revelerende
uitspraak daarvoor is misschien de volgende: ‘Ik dacht eraan dat ik altijd behoefte
gehad had aan iets waar alles ophield, waar de volmaaktheid, de on-beweeglijkheid,
de volkomen lege volmaaktheid nooit verstoord werd.’ (95-96). Dit is een
fundamentele optie voor de abstractie, volmaaktheid is on-beweeglijkheid, is waar
alles ophoudt, de volmaaktheid is de volkomen leegte, de leegte de volmaaktheid.
De paradox van de volmaaktheid is dat per-fectie mede ook per-fectum betekent, d.i.
mede het einde, en dat dit einde de perfectie zelf aantast. Deze paradox wordt hier
blijkbaar onbewust, omspeeld door die opeenvolging van VOLkomen LEGE
VOLmaaktheid. De volmaaktheid is de leegte, het volmaakte
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bestaan het niet-bestaan, het eigenlijke gebeuren het niets. ‘Het was de eerste keer
dat het mij overkwam dat ik ernaar verlangde dat er niets meer zou zijn, of niets
anders dan duisternis, eeuwig en onverstoorbaar, een duister dat van je gezicht alle
leven wegnam, alle hoop en wanhoop, alle liefde en alle melancholie.’ (86)
Het is duidelijk dat de illuminatie van de bestaanservaring alles uitschakelt behalve
die bestaanservaring zelf, dat er voor de ik-figuur geen werkelijkheid en geen eigenlijk
ik meer is, tenzij in het plotselinge opteren, verrassend en totaal, in de kortsluiting.
De flits van de bliksem bevestigt de duisternis meer dan hij die zou opheffen. Tussen
fascinatie en angst ontwikkelt hij dan, tot mogelijk zelfbehoud, een soort van totale
onverschilligheid, en het is al wel te verwachten dat ook deze onverschilligheid, het
nulpunt van de ervaring, hem in een flits zal worden geopenbaard, als een
overrompeling: ‘Je wordt altijd door iets beheerst, en ik begreep plotseling dat het
bij mij onverschilligheid was. Er was niets dat aan die onverschilligheid kon
ontkomen, een grauwe, uitputtende, beangstigende onverschilligheid, die van alles
bezit nam, de kern van alles werd, de gedachte dat niets zin genoeg had om het te
bezitten, dat niets werkelijk genoeg was om lief te hebben, echt genoeg om erin te
geloven.’ (139)
Op dit punt, dat in het verlengde ligt van ‘het wrede kruispunt waar je bestaan met
de werkelijkheid samenvloeide’ (I, 193), overwint de innerlijkheid van de voorstelling
elke andere werkelijkheid, de ontmoeting tussen de werkelijkheid van de dingen en
de voorstelling ervan is een totaal fiasco: ‘Er zal altijd een gezicht zijn dat ergens in
een leegte aan het spreken is, maar het schrikt je af als je het plotseling voor je ziet,
als het iets is dat je je plotseling moet voorstellen, onafwendbaar moet voorstellen,
moet zien, en weten dat alleen die dingen die je je voorstelt, nog werkelijkheid zijn,
dat het alleen die dingen zijn die bestaan.’ (25). Alleen voor de voorstellingen geldt
het, dat durende noodzaak en plotselinge illuminatie samenvallen, dat het toeval een
kans krijgt binnen de onafwendbaarheid. De geciteerde zin staat nogal vooraan in
het boek, drukt blijkbaar een a priori van de ik-figuur uit, evenals al die hopeloos
veelvuldige absolute abstracta als: altijd, nergens, overal, nooit, het a priori-karakter
van de noodzaak illustreren. Het eigenlijk thema van het boek is wel de vraag, hoe
toeval en noodzaak kunnen samenvallen, hoe tegen-komen en her-kennen elkaar
vinden in de ontmoeting, het is de vraag naar ‘de onvermijdelijkheid van het toeval’.
(129)
Op indrukwekkende wijze wordt deze onmogelijke poging beleefd en beschreven,
de beschrijving zijnde de poging zelf, in een zin als de volgende: ‘Het ging erom te
weten hoe iets tot je doordrong, hoe iets je ooit kon
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bereiken, wat het voorbestemd was om in je te worden, welke vraag het zou worden
tegenover alles, (tegenover... tegenover... tegenover...). Het ging erom door die
grenzen heen te breken van het toeval waardoor iets op onze weg komt, en in zijn
onafwendbaarheid te geloven.’ (120). De prioriteit van innerlijk op uiterlijk, van de
onafwendbaarheid op het toeval, betekent hier mede de prioriteit van het inzicht op
de ervaring. Het existentialisme van Claude van de Berge - want zo moet je het wel
noemen - openbaart zich hier eigenlijk in zijn kern als epistemologische vraagstelling.
Het hele pogen is een wanhopige poging tot verwoorden. De verwoording, de textuur
van het boek is het moment zelf waarin de nutteloosheid en de wanhopigheid van
de poging wordt ervaren en gedemonstreerd. De morfologie van zinnen en woorden
is de eigenlijke inhoud van de hele operatie. In de woorden alleen kan voor hém
enige werkelijkheid ontstaan, zijn werkelijkheid is een werkelijkheid van woorden:
‘Ik wist dat er woorden zijn die je meer werkelijkheid te geven hebben dan het leven.’
(125). Deze Hamlet zal niet zeggen: ‘Words words words’ al is zijn fundamentele
vraag wel dezelfde: nl. de prioriteit van de voorstellingen, waardoor de daad wordt
uitgesteld en elke ontmoeting, ook met Ophelia en met zijn moeder, een bezoeking.
Ook zijn woorden vallen, evenals die van Hamlet, in de limiet samen met zwijgen:
‘all the rest is silence.’ De hele golving van zijn proza, dat beheerst wordt door de
driedeling met in het midden de poging tot zinsopenbaring, de hele structuur van
zijn zinnen, met hun talloze encatenaties, precizeringen, omkeringen, met het
echo-effect van de herhalingen als zovele klankspiegels, met de pogingen tot
verheffing en uiteindelijke uitwisseling in wat ten slotte sprakeloosheid dreigt te
worden, wordt volmaakt uitgedrukt in een impliciet symbolische zin als: ‘en ik begon
naar de golven te staren die aanspoelden, hoorde ze naderbij komen alsof ze mij iets
wilden zeggen en iedere keer op het laatste ogenblik de kracht verloren om het te
zeggen, en plotseling kon ik nauwelijks nog overeind blijven van de angst. Ik kon
nauwelijks overeind blijven staan van angst dat je het ooit zou zien, ooit zou weten,
dat alle angst, alles wat je verliest, wat je opoffert, alle bitterheid, alle wanhoop, geen
zin hadden.’ (enz. 94). In deze steeds opnieuw aanrollende beweging van het water
op het strand stemt de taal volmáákt overeen met de obsederende aanwezigheid van
strand en zee in het boek. Het schrijven is een steeds herhaald schoonwassen van het
strand met zijn wrakachtige werkelijkheid, tot het zijn eigen zuivere leegte heeft
gedemonstreerd, tot het strand in zijn gefixeerde rimpeling de aanrukkende en
wegebbende rimpeling van het water heeft overgehouden. De indrukwekkende
coherentie van dit bezwerende proza sticht de enig mogelijke werkelijkheid van
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woorden, al wordt het uiteindelijk een stamelend, soms woordeloos roepen tegen de
leegte die het zelf tot stand brengt. De Angst van Edvard Munch. Wat rest er dan
nog aan werkelijkheid? Ten slotte dit: de woorden waarin hij zijn hopeloze strijd
tegen de on-werkelijkheid heeft gevoerd. Het is niet zo veel: ‘Ik zou alleen maar
dingen zeggen die te eenvoudig zijn om te zeggen. Maar op de een of andere manier
zou ik weten dat het alles was wat je kon zeggen.’ (33). De hele bladzijden 33-34
zijn aan deze ondervraging van het schrijven gewijd: ‘Terwijl ik daar stond, kreeg
ik plotseling de behoefte een blad te nemen en daarop te schrijven, dat het avond
was, dat de wind krachtig was, dat je dat soort geluiden hoorde dat je hoort als er
een krachtige wind was, dat je zelfs de branding kon horen, had er een wanhopige
behoefte aan dat allemaal op te schrijven, voelde hoe ik het niet kon vastgrijpen, niet
kon vinden, terwijl het toch alles was wat ik had, en ik hoopte het te vinden door het
op te schrijven, het te vinden voor altijd, het altijd opnieuw te kunnen vinden, ook
als alles anders was, als het alleen maar woorden waren, woorden op een blad.’ (34).
Schrijven is ‘een hopeloze poging geweest (...), een hopeloze verloren poging om
werkelijk te bestaan.’ (ib.). De poging zelf ligt ‘verstard op een blad’, (33) het is, om
zijn beeld toepasselijk te maken, het harde strand dat de rimpeling en de golving van
het water voor een ebtij fixeert. Schrijven is een poging om een ‘andere’, een echtere
werkelijkheid, een andere wereld op te roepen, een diepere: ‘Ik wist dat alleen het
verlangen dieper was dan iedere werkelijkheid, en dat je ernaar zocht, dat je naar je
verlangen zocht als naar een andere werkelijkheid, een andere wereld.’ (108). Hoezeer
dit verlangen ook het scheppend spiegelbeeld is van een echtere werkelijkheid, daarin
triomfeert de innerlijkheid eens te meer totaal op de wereld daarbuiten.
Doch deze innerlijkheid is dan ook onaantastbaar, hoezeer ook besloten op haar
eigen ondoorzichtig geheim. Daarom staat tegenover het prachtige symbool van het
water op het strand, het symbool van de steen die de ik-figuur in de laatste bladzijden
op het lege strand vindt: ‘Ik trachtte mij voor te stellen hoelang die steen er al lag,
en het was alsof ik mij voorstelde wie ik was, en plotseling wist ik dat ik iets gevonden
had. Ik staarde naar de steen, keek daarna voor mij uit, en zag dat er geen grenzen
meer waren, dat er geen horizon meer was.’ (enz. 169). De slotzin vat het beeld weer
terug op: ‘Ik bleef naar de steen kijken, hoorde de stem praten alsof ik muziek hoorde,
en wist plotseling wat het betekende te moeten praten en te weten dat er niets meer
te zeggen was. Ik wist dat er veel had kunnen gezegd worden, maar dat het niet
hoefde gezegd te worden, en alles wat had kunnen gezegd worden, hoefde niet eens
te bestaan, en als het toch be-
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stond, hoefde het nog niets te betekenen.’ (slot). De noodzaak, het ‘moeten’ wordt
hier gereduceerd tot het ‘niet-hoeven’, en dit ‘niet-hoeven’ wordt litanieachtig
herhaald. Het is een afbraak van de noodzaak, en deze afbraak wordt doorgetrokken
op de niveaus van het zeggen, van het bestaan, van het betekenen. Het is de rust van
de berusting in het onmogelijke en het onnodige, van de aanvaarding van de steen
waarin men de eigen identiteit heeft herkend. Het hele dynamisme van het steeds
opnieuw zich verheffende water, de golving op het strand, legt het af tegen de
volstrekte onbewogen en ondoorzichtige verholen innerlijkheid van de steen. In het
opgeven van elke communicatie, in de verstening, de volmaakte afsluiting op de
eigen ondoorzichtigheid heeft dit schrijven een eindpunt gevonden. Het ‘gevoel iets
te moeten zeggen’, (32) mondt uit in het inzicht van de dagboekschrijvende Ilse, die
nog altijd niet wist ‘wat belangrijk genoeg was om door niemand gelezen te worden.’
(111). Deze uiteindelijke verstarring in de rust van het zichzelf-vinden werd reeds
voorvoeld door de ik-figuur, toen die zich zijn eigen foto voorstelde (als uitdrukking
van het eigen ik): ‘Ik had het mij soms voorgesteld, zag de foto liggen, zag mijzelf
roerloos worden, en onderging de kwellende zekerheid dat ook het vinden van jezelf
op een toeval berustte, blind en plotseling, en willekeurig, los van de orde van de
dingen, verloren tussen de dingen, verloren in hun oneindige naamloosheid.’ (113)
Zo is de roman De Angst de noodzakelijke aanvulling en de tegenhanger van Het
gelaat. Als werkelijkheidsbenadering legde het vorige boek vooral de klemtoon op
de ruimtelijkheid, en legt dit derde de klemtoon op de beleving van de tijd. Kon men
in het vorig werk de weigering van de vader vermoeden, dan lijkt de moederbinding,
de weigering van de geboorte tot de wereld, het terugverlangen naar een foetale
toestand in dit jongste boek te overwegen. De drie tot nog toe gepubliceerde werken
van Claude van de Berge zijn variaties op steeds hetzelfde thema, waarin een aantal
verschuivingen en preciseringen voorkomen. Hij leeft opgesloten als in een ommuurde
droom, die hem scheidt van de ervaring van het niets. De kamers die in de drie werken
telkens als décor dienen voor het ‘toneel van zijn geest’ lijken in hun leegte nauwelijks
bewoonbaar. Dit is een onheimelijk wonen, tenzij voor degene die niet buiten de
ommuurde droom wil geworpen worden. Hij weigert de geworpenheid, d.i. letterlijk
de geboorte. Na met schroom die lege ruimte te hebben verkend, moeten we wel de
indruk weergeven, dat de existentie die zich daarin afspeelt worstelt in een dualistische
epistemologie, thuishoort in de grote van Plato. De wereld als voorstelling is de
concrete ervaring van de aporie van het idealisme. De voorstelling schermt de
werkelijkheid af, terwijl de waarneming daaren-
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tegen het raam op de werkelijkheid opengooit. Waarneming is meer dan aandachtig
kijken naar, het is ook zorg dragen voor de dingen, ze dienen. Observare. De zoon
van de ambachtsman heeft echter voor de wereld van de toneelruimte geopteerd,
heeft de wereld van het werktuig verlaten voor de wereld van de rekwisieten, heeft
het contact met de ‘wrede’ werkelijkheid geweigerd voor de diffuse wereld van de
voorstellingsruimte. Het zoeken naar de eigen identiteit geeft aan de ommuurde
wereld vol dubbelgangers en spiegeleffecten een narcistische kleur, weifelend tussen
mannelijke en vrouwelijke projecties, voorlopig verstard in het foetale beeld van de
op zichzelf besloten steen, in de naamloosheid. In welke mate achter dit Sartriaanse
dualisme - waarin de existentie door het epistemologisch probleem wordt behekst
en gedetermineerd - de vlucht voor de vader en de binding aan de moeder schuilgaat,
kan hier natuurlijk niet worden uitgemaakt. Wel diende de aandacht te worden
gevestigd op de drievoudige gelaagdheid van het fundamentele conflict met de
werkelijkheid dat dit oeuvre beheerst, nl. het existentiële, het epistemologische, het
psychische niveau. De wijze waarop Claude van de Berge de hermetische wereld
die de zijne is, in woorden heeft kunnen realiseren, maakt hem nu reeds tot een der
belangrijkste verschijnselen in onze recente literatuur.
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Kroniek
Albert Westerlinck / In de leeszetel
Bij Elsevier (Amsterdam-Brussel) verscheen van Godfried Bomans: Trappistenleven.
Kroniek van een abdij. Lezend in dit boek, heb ik op pag. 99 een tekst aangestreept
die mij heeft getroffen: ‘Eerst als iemand van ons is weggenomen, breekt volledig
het besef door wat hij betekend heeft, toen hij nog in ons midden was.’ Deze volzin
hier neergeschreven naar aanleiding van de plotselinge dood van een
trappistenbroeder, is volledig op Bomans zélf toepasselijk. Het gehele Nederlandse
publiek, dat hem tijdens zijn leven als schrijver, journalist, radio- en televisieman
zeker alle mogelijke sympathie heeft geschonken, heeft eigenlijk toch pas na zijn
vroeg en bliksemsnel verscheiden, ten volle door gemis gevoeld hoeveel hij betekende.
Dat geldt ook voor mij, die hij amper enkele weken vóór zijn dood heeft bezocht,
met mij pratend, drinkend en souperend. Want, al had ik van hem enkele boeken en
reportages met grote waardering gelezen, al kende ik de conférencier met zijn
histrionische, soms burleske en dan weer zinnig-ontroerende talenten, al kende ik de
man zélf met zijn enigmatische verschijning als een alchemistisch mengsel van
hartelijke eenvoud, pose, grilligheid en genialiteit, toch is ook voor mij pas nà zijn
dood, door het lezen van zijn vollédig werk en het na-mijmeren daarover, de betekenis
van Godfried Bomans zeer imponerend geworden. Wellicht is het doorgaans zo dat
men pas na overlijden of op afstand, hoe dan ook, de volle maat van een evenmens
vermag te meten. Ik hoop later, wellicht, hem in een uitvoeriger essay hulde te
brengen, want vandaag wil ik slechts dit in 1950 verschenen en nooit in de handel
gebrachte boek van Bomans over de trapistenabdij van Zundert, bij haar vijftigjarig
bestaan (1900-1950), aanbevelen. Het is de ‘geschiedenis van een familie’, zoals de
huidige abt van Zundert, Dom Jeroen Witkam, in de inleiding tot deze uitgave zegt,
oorspronkelijk een privé-uitgave bedoeld als geschenk voor de bewoners, gasten en
vrienden van de abdij. Bomans heeft deze geschiedenis in een typische kroniekstijl
geschreven, met de rustige objectiviteit en ernst die deze stijl eigen is, al loopt er wel
eens een rimpel van zijn humor door. Terecht noemt Kees Fens in zijn inleiding dit
boek ‘een stuk vroomheids-geschiedenis’ uit de tijd vóór de grote veranderingen en
crisissen, die de
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Kerk zouden schokken. Bomans is erin geslaagd zich diep in te leven in het
trappistenbestaan met zijn geijkte vroomheids- en ascesevormen, tot in de geringste
details. Zijn knappe en helder geschreven kroniek doet mij in vele opzichten denken
aan Van Duinkerkens boek Nederlandse Vromen van de nieuwe tijd (1941), dat zich
even vroom, intiem en reëel verdiept in een vroomheidsstijl, die thans - men kan het
betreuren of niet - wel definitief verloren lijkt te zijn.
Louis Couperus zal vandaag in ons taalgebied wel tien- én tienduizenden lezers
kennen. De ‘academische’ literatuurstudie houdt zich druk met hem bezig, maar daar
heeft de doorsnee-lezer niets aan. De zeer leesbare biografie van Henri van Booven
(1933) is sinds lang onbereikbaar en er was sinds jaren plaats voor een bevattelijk
overzicht van Couperus' leven en werken. In De Man met de Orchidee (Nijgh en
Van Ditmar, Rotterdam) heeft Albert Vogel ons dit levensverhaal geschonken. Deze
voordrachtskunstenaar blijkt steeds een bijzondere voorliefde voor het werk van
Couperus te hebben gehad: ‘Als één schrijver geschikt is om voorgelezen te worden,
is het Couperus’ (p. 160), schrijft hij. Intense inleving in het werk is de voornaamste
bron waaruit zijn boek is ontstaan. Bovendien heeft Vogel de literatuur over de
Haagse meester grondig geassimileerd, en hier en daar details opgehaald uit de
mondelinge overlevering. Hij heeft ‘niet de pretentie een wetenschappelijk werk’ te
leveren, maar dat betekent geenszins dat hij de bestaande studies over Couperus
slaafs zou volgen. Integendeel, hij brengt persoonlijke nuances naar voren en hier
en daar reveleert hij een mij onbekend detail. Wat ik vooral in dit vlot en boeiend
geschreven levensverhaal bewonder, is de fijna artistieke inleving waarmee Albert
Vogel de diverse milieus, waarin de schrijver heeft geleefd, als een tableau vivant
gestalte geeft: Den Haag in het fin-de-siècle, het vroegere Nederlands-Indië, Nice,
Italië. Even bewonderenswaardig is de meer intuïtieve dan analytische trefkracht
waarmee hij de boeken van de schrijver presenteert, hun sfeer, hun geest, de karakters,
het milieu. Hier en daar heb ik in margine van de tekst wel een vraagtekentje geplaatst,
bijv. bij de verklaringen over Couperus' ‘paranormale begaafdheid’ of bij bepaalde
anekdoten - er zijn er zeer vele, die de lectuur plezierig maken -, waarvan de
authenticiteit zou moeten worden verzekerd. Ook de ‘geboortehoroscoop’ van Louis
Couperus, opgesteld door Rico Bulthuis, is uiteraard alleen boeiend voor hen, die in
astrologie geloven. In de bibliografie mis ik het zeer fijne boekje van Karel Reynders:
Onder dekmantel van Etiket (Polak en Van Gennep, 1972), waarin over het dandyisme
en over Couperus' scherpzinnig wordt geschreven. Wanneer ik daaraan toevoeg dat
af en toe
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een en ander in dit levensverhaal nodeloos wordt herhaald - een fout die bij de tweede
druk kan worden weggewerkt - heb ik mijn aanmerkingen uitgeput en rest mij slechts
dit boek over een der grootste van onze romanciers en prozaschrijvers een ruime
verspreiding toe te wensen. Een streng wetenschappelijke biografie moge volgen,
maar zal dit goed geschreven levensverhaal niet verdringen.
Wie zich voor de sociale geschiedenis en haar invloed op de cultuurhistorie
interesseert, weet dat de tweede helft van de negentiende eeuw op dat gebied zeer
boeiend en woelig is geweest. Er was in de meeste landen naast de langzame
ontwikkeling naar een parlementair democratisch socialisme, een wirwar van
extremistische sociale tendensen: communisten, utopisten, anarchisten, waarover de
geschiedenis, ook in ons land, nog niet alles weet. Wat Nederland betreft heeft de
sociale historicus Dr. A.C.J. de Vrankrijker een deel van deze geschiedenis ontgonnen
en in Onze Anarchisten en Utopisten (Uitg. Fibula-Van Dishoeck, Bussum) boeiend
verteld. Het gaat over de voorloper Hendrik Gerhardt, de ‘denkende kleermaker’,
Jan Stoffel, Edward Bellamy, de Vrijland-beweging, later over C. Cornelissen,
Tamminga, de invloed van Tolstoi, het christelijk anarchisme, enz. Doch twee
imponerende figuren krijgen in dit boek de ruimste aandacht: Ferdinand Domela
Nieuwenhuis en Frederik van Eeden, de eerste geëvolueerd naar het anarchisme, de
tweede communist, beiden belangrijke historische figuren. Beiden zijn ook
herhaaldelijk in ons land opgetreden, dat trouwens heel wat groeikiemen voor het
sociaal utopisme heeft geleverd. De schrijver besluit dit boeiend werk met een
bespiegeling over ‘de onmacht van utopisme en anarchisme’, die naar
bovenmenselijke idealen mikken. Maar ja, ook vandaag blijkt dat het mensdom in
quichotistisch opzich hardleers is. Inmiddels doet deze historische studie van Dr. de
Vrankrijker mij er aan denken dat ook in onze Vlaamse letteren eens het sociaal
utopisme zou mogen onderzocht worden: naast Van Nu en Straks, de Antwerpse
‘Kapel’, Paul Kenis met zijn ‘Apostels van het nieuwe Rijk’, etc.
Pierre Dubois geldt in Nederland als een der beste kenners van de Franse cultuur en
met recht. Zijn fraai uitgegeven boek Schrijvers in hun landschap. Verkenningstochten
door de Franse literatuur (Uitg. Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage) is daarvan
een nieuw bewijs. Hij heeft een reis gemaakt door verscheidene Franse landschappen:
Normandië, Bretagne, Touraine, de Franse Alpen, de Ardennen, enz. om er de natuur
en de hele omgeving te zien waarin Franse auteurs hebben geleefd en geschreven.
Zo bezoekt hij de streken en speurt naar de sfeer waarin Guy de Maupassant,
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Flaubert, Chateaubriand, Du Bellay, Balzac, Rimbaud, Rousseau en nog een tiental
anderen hebben gewerkt en gewandeld. Literair toerisme kan een romantische, soms
misschien zelfs sentimentele bezigheid worden, als het louter door gevoelens van
piëteit of genegenheid wordt gevoed. Wanneer het echter door een diepere nood aan
kennen en her-kennen wordt geïnspireerd, wordt het literair verrijkend. Dat is bij
Pierre Dubois het geval. Haast iedereen kent het adagium van Goethe: ‘Wer den
Dichter will verstehen, musz in Lichters Lande gehen’. Wat niet wegneemt dat er
altijd eenzijdige en nog veel meer luie lezers zijn, die er zich geen rekenschap van
wensen te geven ‘hoe concreet de wereld is waarin de levens van de romanfiguren,
waarover hij leest, zich afspelen: dat het de wereld van de schrijver is, waarin deze
zich heeft bewogen, waarin hij als kind speelde en droomde, als volwassene mijmerde,
liefhad en wanhopig was.’ (p. 9). Men moet beslist geen positivist zijn, maar enkel
iemand met veel literaire en historische ervaring, om deze vaststelling als een
oerwaarheid te onderschrijven. Dit is niet enkel een boek dat heel wat kennis van
Frankrijk, zijn prachtige landschappen, zijn kunst en letteren meegeeft, maar ook
aangename lectuur, zeer fris en nooit pedant. Ook is het boek mooi geillustreerd.
Van Louis Paul Boon verscheen als voortzetting van zijn vroegere
fantaisistisch-erotische Blauwbaard-geschiedenisjes een nieuw werk Blauwbaardje
in de ruimte. Dit boek van 113 pag. wordt voor een gering deel gevuld met de tekst
van Vader Boon, voor het grootste deel met foto's van zijn zoon Jo Boon. De
vormgeving van Alje Althof is zeer origineel, bizar en verzorgd. Het verhaaltje van
Vader Boon, dat Blauwbaardje in het atoomtijdperk en een pseudo-geheimzinnige
James Bond-sfeer laat evolueren, is een erotisch gekruide poespas die weinig om het
lijf heeft, te geforceerd en brokkelig is om echte humor te sorteren. De vrouwen die
door Jo Boon werden gefotografeerd, in de meest curieuze houdingen en
toneelschikkingen, hebben, in de letterlijke zin, al even weinig om het lijf. Wat zij,
van uit het standpunt van de ‘kunst’ der fotografie waard zijn, kan ik als ondeskundige
helaas niet beoordelen (Uitg. Paris-Manteau, Brussel). Ik vraag me af hoeveel dit
vrij banaal grapje de onnozele lezer, die het koopt, moet kosten?
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Kroniek
Lieve Scheer / De Calvijn van de psychoanalyse
Bij De Bezige Bij verscheen van Harry Mulisch Het seksuele bolwerk, een creatieve
gooi naar een synthese van leven en werk van Wilhelm Reich. De kennismaking met
deze man, ‘freudiaanser dan Freud’, de ‘Calvijn van de psychoanalyse’, is voor
Mulisch een leeservaring geweest zoals hij ‘die sinds lang niet meer had’. Hij heeft
er zich aan overgegeven op de gepassioneerde wijze hem eigen. Als we daarbij horen
dat Mulisch bijna geen romans leest, omdat ze àf zijn en alleen dingen leest waar hij
iets mee kan doen, is het duidelijk dat hij de lectuur van Reich niet doorgemaakt
heeft met de kritische, voorzichtig afwegende bezonnenheid van een historicus;
schijnbaar handelend over Reich, is dat boek veeleer de roman van hoe Mulisch
Reich heeft verwerkt. We horen in dit boek zijn stem, we voelen zijn ritme, we
beleven het hoe vonken van erkenning openspringen en neervallen in de bloementuil
van zijn vuurwerk-proza.
De auteur doet trouwens geen poging om zijn persoonlijke betrokkenheid tot het
onderwerp weg te moffelen. Integendeel, verscheidene fragmenten zijn
autobiografisch. Tapijt, boek, weduwe, brief bijv., het eerste deel van deze roman,
bevat vier momentopnamen voor de spiegel, aan de hand van vier kleine concrete
feiten die hem, op de achtergrond van zijn levensgeschiedenis, dezelfde dag zijn
gebeurd, als toen hij het eerste boek van Reich kocht en de reis met zijn gids begon.
Als telkens terugkerende pleisterplaats tijdens de reis construeert Mulisch de
‘oerscène’ van Reich, die, toen hij kind was, vader op de hoogte bracht van de relatie
tussen zijn moeder en de huisleraar, waarna moeder zelfmoord heeft gepleegd en
vader op indirecte wijze hetzelfde deed: ‘Hij sloot een hoge verzekering af op zijn
leven en kreeg vervolgens longontsteking door urenlang in het koude water van een
vijver te gaan staan, zogenaamd om te vissen. De longontsteking ontwikkelde zich
tot tuberkulose, en hij stierf in 1914.’ Met deze oerscène ‘begon de wonderlijke
levensgang van Wilhelm Reich, en wij zullen zien, dat hij eigenlijk nooit iets anders
heeft gedaan dan dit begin te herhalen’, (p. 64)
Zo bijv. als Reich een nauwkeurige beschrijving geeft van het goede orgasme,
maar in het ongewisse laat hoe hij aan zijn materiaal kwam daarvoor,
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meent Mulisch dat hij ‘bezig is de scène van 1911 te herhalen’ en dat ‘misschien
alvast (mag) worden gekonkludeerd, dat hij destijds niet alleen “op de hoogte” was
van zijn moeders verhouding met de huisleraar, maar dat hij hun paring met zijn
eigen ogen heeft gezien’ (p. 73). Vader Freud, aan wie Reich zijn werk, Die Funktion
des Orgasmus aanbood, wees het af, waarop Reich een depressie ontwikkelde en
een tuberculose. Ook dit is een herhaling van de oerscène: ‘die tuberkulose zijn we
eerder tegengekomen: bij zijn vader, als diens verkapte zelfmoord’ (p. 92) en ‘wat
Reich destijds in Jujinetz had gezien, was ten offer gevallen aan een verdringing’.
Als essay-lezer merk je dat Mulisch de veronderstellende ‘misschien’ van daarnet
nu zonder verpinken weglaat, maar als romanlezer word je zo geboeid en bekoord
door de prachtig opgebouwde climax waarmee Mulisch zijn verhaal geloofwaardig
maakt, dat je de goocheltoer erbij neemt.
De definitieve afwijzing door drie vaderfiguren, Freud, Stalin en Hitler is de
volgende stap in de evolutie van het drama. ‘Totaler en hardvochtiger dan beide
vorige keren had zijn oerscène zich herhaald (...). In het teken van zijn moeder had
hij mens en samenleving geseksualiseerd, maar op dat bericht hadden alle vaders
hem definitief de rug toegekeerd. De proporties van wat zich eenmaal op een
middeleuropese hereboerderij had voltrokken omspande nu de hele aarde, en strekte
zich uit tot het begin der mensheid: maar moederziel alleen zat hij in zijn bolwerk.’
(p. 140)
En nog gaat het in climax verder: Reich, door zijn problemen in het nauw gedreven,
wordt de laatste alchemist. Met de herinnering aan zijn moeder ‘ging hij naar de
keuken, bereidde een pot au feu van groenten, vlees, melk en eieren, verhitte de hele
zaak gedurende een half uur tot 120°, en legde toen een druppel van die bouillon
onder zijn microscoop, waarvan hij het vermogen met allerlei additionele oculairen
en objectieven had opgeschroefd tot 3000 X. En ja hoor, daar waren de bionen. Waar
alleen de gesteriliseerde dood had moeten heersen, zag hij pulserende blauwe bolletjes
energie door het gezichtsveld huppelen: het waren dus atomen van de universele
levensenergie’ (p. 164-165), en Mulisch legt, esthetisch-verantwoord, een volgend
kleurfragmentje in het mozaïek van zijn oerscène neer: ‘Waarom ontdekte hij de
orgastische bouwstenen van zijn libidineuze levensenergie voor het eerst aan blauwe
bolletjes onder een microscoop, en niet op een andere willekeurige manier? Het
antwoord moet luiden: omdat die microscoop het sleutelgat was, waardoor hij ooit
eens zijn moeder bespiedde. Anders gezegd: uit de kapitale rol van de microscoop
mag afgeleid worden, dat hij ook destijds door een bepaald kijkinstrument heeft
geloerd, en daarvoor biedt een slot met een sleutelgat zich als het waarschijnlijkst
aan. Door een microscoop zag hij vijfentwintig jaar later de sleutel tot het le-
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ven.’ (166). En ‘dit was alleen nog het begin - zij het van het einde’ (p. 167). Hij
‘kombineerde, deduceerde, nam de meest malle proeven, en ten slotte had hij het:
de straling was overal. Zij zat in de atmosfeer, kwam van de zon, en zij heette:
orgone.’ (p. 170). En het gaat nóg verder: ‘In de zomer van 1940 was hij op vakantie
in Maine, keek in een heldere nacht omhoog naar het twinkelen van de sterren. Daar
klopte iets niet. Hij nam een holle buis, en door deze nieuwe versie van zijn sleutelgat
keek hij naar de donkere ruimte tussen de sterren. Geen twijfel mogelijk: ook daar
getwinkel, ja zelfs lichtflitsen. Het bewijs was geleverd: het universum was één
oceaan van orgone - zij was de “primordiale kosmische energie”. Niet alleen het
zonnestelsel, het hele heelal kwam klaar, zoals eens zijn moeder. Eindelijk was hij,
waar hij wezen wilde.’ (p. 173)
Wat volgt kan nu alleen maar een anticlimax zijn, het ‘begin van de eindstrijd’,
waar Mulisch zich meer en meer van zijn object gaat distantiëren met alle varianten
van goedmoedige spot tot duidelijke afwijzing. Reich schrijft een ‘larmoyante’
zelfverdediging en een ‘onleesbaar’ boek over Ether, God and Devil, en geraakt
psychologisch in conflict met een laatste grote vader-figuur, Einstein, die zijn
heelalstudies afwijst, en wint ‘met een verschrikkelijke knock out.’ (p. 180). ‘En met
ijzeren konsekwentie kreeg Reich een paar maanden na het Oranur Experiment een
hartaanval. In hemzelf was de vader begonnen aan zijn definitieve overwinning.’ (p.
181). Zo gaat het voort en voort en voort en de romanlezer in me knikt instemmend
wanneer Mulisch dit keer het mozaïek van zijn oerscène nog met één kleursnipper
verrijkt, ‘het waargenomen orgasme van zijn moeder’. (p. 195)
Zo is Mulisch' ‘avontuur met Wilhelm Reich ten einde’ (p. 209). De auteur voegt
er alleen nog aan toe dat op die derde november 1957, toen Reich stierf ‘in het koude
water van zijn vaders dood’, hijzelf naar een opvoering zat te kijken van het toneelstuk
‘Het Water’. Niet dat er daarom enig oorzakelijk verband is, zegt hij, maar het was
wel ‘dezelfde dag’. Volgt nog de epiloog, waar de krankzinnig geworden Duitse
sergeant Kunze heel alleen het onneembare bolwerk Douaimont op de Fransen
verovert.
In deze slotfragmenten herkent de lezer de techniek, of misschien zeg ik beter het
soort bijgeloof waar deze roman - Mulisch zelf noemt zijn boek een ‘novelle’ - voor
een groot deel op gebouwd is; die van de associatieve verbanden. Het leven van
Reich is slechts een aanleiding, een stramien. De werkelijke inhoud wordt gevormd
door een reeks poëtische variaties rond de thema's moeder, vader, zelfmoord,
schuldgevoel, eenzaamheid, zelfbehoud, leven, dood, dit alles openspringend in
prachtige metaforen die als vaste muzieknoten telkens terugkeren: het bolwerk, het
water, de sleutel,
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het oog, het blauw, de sterren, de moddervloed.
Opvallend en toch weer niet bevreemdend is dat men er moeilijk een totaalindruk
van krijgt hoe Mulisch nu uiteindelijk over Reichs theorieën denkt, zoals dat ook het
geval is met die van Freud en Jung. Kiest Mulisch hier voor het ‘bolwerk’ of voor
de ‘zwarte moddervloed’? De auteur is te geboeid door àlles wat menselijk is, om
het ene voor het andere weg te gooien. Hij is gelijk de ezel van Buridan tussen tien
hooioppers. Maar hij is dat bewust, en dat verandert veel. Paradoxen zijn zijn ‘beste
vrienden’. Hij houdt niet van schrijvers die stabiele en consequente betogen maken,
en ervoor zorgen dat al hun uitspraken op elkaar zijn afgestemd, zodat zij nooit in
tegenspraak komen met zichzelf (p. 54). Hij heeft iets van de rusteloze geest van
Multatuli, die ook constant scheel keek omdat hij zwart en wit tegelijk zag. Er is
echter dit verschil, dat Multatuli me bij al zijn gepassioneerdheid koeler aandoet.
Zijn paradox is distant. Bij Mulisch is hij vol overgave. Mulisch springt midden in
de zwarte moddervloed, waagt zich hals over kop in een maandenlang avontuur met
een of andere grote geest, en dit doet hij intuïtief om er zijn eigen wezen mee te
verhelderen, om er zijn eigen innerlijke moddervloed heel summier en heel voorlopig
mee ‘in te polderen’. Multatuli's houding is aanvallerig, extravert. Die van Mulisch
is er een van identificatie, van warmte, inleving en overgave. Het is een worsteling
met een alter ego, een van zich wegschrijven, tot op een zekere dag zijn eigen
rijpingsproces, het toeval, hem een àndere identificatiefiguur in de hand speelt.
De roman is dood, zegt men al zoveel jaar. Mulisch bewijst het tegendeel. Ook al
vindt hij dat het gebied van de letterkunde tot een soort Liechtenstein ingekrompen
is, doordat ze één voor één gebieden heeft moeten prijsgeven aan de geschiedenis,
de theologie, de natuurwetenschap, de psychologie (p. 28), Mulisch is origineel
genoeg om de relatie om te draaien en met het psychoanalytisch materiaal gewapend,
gelijk de schrijvers van een soort science fiction, losweg een gooi te doen naar iets
dat halverwege ligt tussen wetenschap en fictie. Lezers daarvoor? Die vindt Mulisch
vanzelf. Hij heeft honderd procent vertrouwen in zijn publiek; hij heeft er contact
mee, hij betrekt ons in zijn verhaal met een vertrouwelijk ‘we’, hij stelt ons vragen
zoals in de primitieve verhaalkunst, de ballade, het sprookje, hij brengt ons, zoals
ook Multatuli deed, op de hoogte van wat hij doet, maakt uitweidingen, of last
spontaan aansprekingen in zoals: ‘Wat was er nu weer gebeurd?’, ‘En ja hoor’, ‘God
weet wat voor malligheid zich allemaal heeft afgespeeld’, en na een hele dooltocht
komt Mulisch, net zoals zijn personage, eindelijk aan waar hij wezen wilde: het
doorknippen van de navelstreng tussen hem en Reich, en de relativering van het
seksuele bolwerk.
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Voor een historicus zou nu de studie pas beginnen, het zoveel mogelijk objectieve
onderzoekswerk. Voor Mulisch is de tocht achter de rug; het onneembare Douaimont
ging de lucht in toen een soldaat uit Beieren koffie wilde zetten op een vuurtje
gestookt uit de inhoud van een handgranaat.
En hiermee stop ik. Ik breng opzettelijk geen eindpunt aan dit betoog omdat ik er
beter de rusteloze, nerveuze, fragmentarische en improvisatorisch-intuïtieve
gedachtengang van Mulisch mee oproep.
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Kroniek
Marcel Janssens / Een feuilletonessay van Cornets de Groot
Cornets de Groot wil als essayist ‘terug naar het begin’. Hij heeft in een paar
publikaties een discussie willen aangaan met academici over literaire problemen, die
hij op academische manier meende te moeten behandelen. Het is hem kwalijk
bekomen. Doordat academici hem steevast in zijn dromengebied terugjoegen, is hij
uit zijn dromen ontwaakt: voortaan geen academische problemen meer, nu overigens
problemen het recht verloren hebben academisch te zijn (Voorwoord tot Intieme
optiek. Een feuilletonessay. Nieuwe Nijgh Boeken 52. 's-Gravenhage/Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar, 1973, 140 blz.). Zoals N. Chomsky in zijn boek over de
Amerikaanse campusmandarijnen schreef dat zij zich al compromitteren doordat zij
problemen neutraliserend tot academische onderzoeksmaterie promoveren. zo meent
De Groot, die er stilaan de buik van vol heeft, dat hij - niet zozeer op grond van
maatschappijkritische, maar van wetenschapstheoretische overwegingen - niet langer
zijn kostbare vrije tijd kan besteden aan het in Nederland nog altijd
exclusief-aanvaardbaar geachte academische geklets over literatuur. Het
anti-academische alternatief is de intieme optiek. Laat ons eerst even analyseren in
welke opzichten de intieme optiek zich aandient als anti-essayistiek. De intieme
optiek stelt zich om te beginnen op tegen het academische vakspecialisme, hoe de
wetenschappelijke methoden die in Nederlandse academische milieus in trek waren
of zijn, ook mogen heten: close reading, structuralisme, transformationalisme,
generatieve semantiek, archetypologie... Diepzeeduikers van de laatste lichting, die
naar de diepste oercellen van de zin en de discursus aan het vissen zijn, beregelen
ultieme nucleaire of intra-atomaire relaties, maar, zo merkt De Groot op, ‘waarom
kleedt zich onze geliefde in een jurk, als ze zou kunnen volstaan met ons het patroon
ervan te tonen?’ (33). Hij vraagt zich af welke de relevantie is van dergelijke
‘logikofilosofische ideeën’ voor de omgang met poëzie (34). Van Dalelief, die al
voor zoveel moest opdraaien, kan er weinig aan helpen als de lezer komt te staan
voor een combinatie bij Lucebert als ‘oh dans, als de lopende borst van genot’. Zolang
het academisme in Nederland de wet stelt, aldus De Groot, is het maar normaal dat
iemand als Vestdijk in Nederland geen hoogleraar kan worden (19)...
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De Groots antioptiek bekampt verder het wetenschapsmodel waarmee het Nederlandse
academisme zich vereenzelvigt. Dat model steunt op regels en criteria als abstractie,
reductie, algemeengeldigheid, objectiviteit (daar komen we nog op terug). Die
opvatting van wetenschap als een systeem van herhaalbare (leerbare, navolgbare)
abstracties heeft ‘de papegaaieziekte der geleerden’ (20) en ‘het ostracisme der
schriftgeleerden’ (29) tot gevolg. Bovendien werken zij angstvallig en beaat historisch,
terwijl Cornets de Groot zich de vrijheid van een ludiek antihistorisme permitteert.
De eerste de beste idioot weet toch dat hij sch... heeft aan dat soort van wetenschap
(135), waarvan De Nieuwe Taalgids voor hem het afschrikwekkende symbool is
geworden. Nog even een andere sullige categorie van tegenstanders vormen de gehate
literaten. Dat zijn zielloze lui die de Fachwerk-structuren van de tekst tot voorwerp
van kritische analyses maken. Hun visies zijn De Groot ‘te loszinnig, te onnozel, te
immoreel’ (23). Hun bekrompenheid noemt hij ‘onbekrompen intolerant’ (ibid). De
immorele literaten, tezamen met sommige Stanzeldiscipelen, sommige zittenblijvers
en stotteraars (128, noot, en 130), hebben geen feeling voor het labyrint, voor de
open ruimte en de afgrond, die De Groot zo dierbaar zijn. Binnen die ingroup van
insiders regeren alleenzaligmakende afspraken en normen; de outsider is absoluut
nietswaardig. Met de mentaliteit van de (bij bepaling mentaliteitsbestendigende)
ingroup verbindt De Groot ten slotte de machtspositie der regenten, een laatste burcht
waartegen hij de intieme optiek agressief opstelt. Intieme optiek valt een mentaliteit
van onderdrukking en terreur aan, m.a.w. een autoritaire mentaliteit van Enig Ware
Normen en verrekte gelijkhebberij. De Groot rebelleert tegen de machtshebbers die
hun repressief gelijk steunen op het aanroepen van autoriteiten, o.m. die van de
ingroup, terwijl hij zichzelf allereerst ‘het veroveren van inzicht’ tot doel stelt (29,
129 en 137).
Welk is dan het alternatief? In het eerste en laatste opstel van dit boek tracht
Cornets de Groot expliciet te verduidelijken wat hij met intieme optiek nastreeft.
Zijn feuilletonessay hangt hij tussen deze twee tentatieve programmaverklaringen
op. Maar van even groot belang is, dat het hele feuilletonessay impliciet een poging
is om al doende en proefondervindelijk te verduidelijken en te demonstreren wat
intieme optiek bedoelt te zijn. Dit essay is even proefondervindelijk als het
experimentele gedicht over het experimentele gedicht. Het is een discursus over de
methode van de intieme optiek, waarbij de proefondervindelijke formulering van
wat nu eigenlijk intieme optiek zou kunnen zijn, mede tot voorwerp wordt van het
essay zelf. Dit essay zoekt 140 bladzijden lang zijn intieme methode. De ‘Selbstsuche’
begint in het grote wit van de allereerste bladzijde, waar De
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Groot een tekst van Vestdijk als motto citeert: ‘Het wil mij voorkomen dat iemand
die iets onderzoekt, zich pas achteraf rekenschap behoort te geven van de methode
of methoden die hij meent te hebben toegepast.’ De methode van intieme optiek is
het boek Intieme optiek, zij kan er niet uit geabstraheerd worden, evenmin als de
‘methode’ of de ‘inhoud’ geabstraheerd kan worden uit een roman of gedicht. Intieme
optiek is een ‘discours de la méthode’ tégen de methode, met name die van de
academische ingroup van literaten. Het boek is een essay over het essay en bijgevolg
een anti-essay. Want het beweegt zich in de open ruimte, de labyrinten en afgronden
van die intieme optiek, bij de genade van de vrijheid van een naar inzicht zoekend
lezen, die zich niet wil laten ringeloren door de Ware Normen van Utrechtse
hoogleraren, die de ludieke speelruimte - verboden terrein voor de man van
wetenschap - wil vrijmaken en lak heeft aan de logica en het causale denken die wel
de abstracties der regenten regeren, maar niet het creatieve proces. Intieme optiek
schrijft zich in de ludiek-creatieve tekstproduktie in. De dagdroom, de meditatie, het
magische, mystische en mysterieuze zijn toelaatbare heuristische instrumenten. De
intimist provoceert proefondervindelijk situaties die het rationele denken verstoren
en te buiten gaan. Het fantastikon gebiedt, niet de frustrerende (castrerende) ratio.
Het anti-essay, bestendig onderweg naar zichzelf, provoceert de methodos van het
essay. Intieme optiek is een ludieke afwijking van de baan die in Nederland als de
rechte wordt beschouwd.
De in- en uitleiding van het boek bieden, zoals gezegd, de meest expliciete
informatie over de antimethode. Intiem lezen en intiem over leeservaringen schrijven
zijn bewustzijnsactiviteiten in een niet door vakspecialistische afspraken beperkte
open ruimte. In tegenstelling met de blinde gelovers, de methodisten, is de intimist
niet immuun voor onvolmaaktheden, voor het voorlopige, voor tegenspraak of
verloocheningen van vroegere standpunten of geschriften. Hij stelt zich immers zo
subjectief mogelijk op tegenover zijn materie. Hij breidt het verifieerbare uit ver
buiten de reikwijdte van het methodisch-exact aantoonbare. Hij maakt een onderscheid
tussen wat verifieerbaar is door subjectiviteit en intuïtie, en wat verifieerbaar is op
grond van abstractie, algemeenheden en vaste waarden. Het rationeel niet-verifieerbare
moet in zijn (‘onwetenschappelijke’) methode worden ingecalculeerd, want het
niet-verifieerbare hoeft daarom niet minder waar of inzichtelijk te zijn: ‘De
wetenschap boekt vooruitgang door uitsluiting van het onverifieerbare. Maar soms
is het eenvoudiger een essayist uit te sluiten dan al wat hij aan onverifieerbaars
schreef.’ (30)
Inzonderheid t.a.v. poëzie moet het wetenschappelijk-methodische en
puur-verstandelijke begrip falen. Wie inzake poëzie alleen maar verifieerbare

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

57
informatie, dus alleen maar objectief aantoonbare informatie kan produceren - wat
nog iets anders is dan de waarheid -, kan niets zeggen over de werkelijk belangrijke
problemen van literatuur (134). Tegenover de universalistische en objectivistische
aantoonbaarheidseis van de wetenschap stelt de intimist de inzichten in het concrete,
uit droom, medidatie en intuïtie verkregen. Uit het onbewuste (10) en het
onderbewuste (42) vallen hem, die zich de weelde kan veroorloven langs de dingen
heen te dromen, inzichten ten deel die voor de gesloten optiek van de methodist niet
achterhaalbaar noch in diens terminologie formuleerbaar zijn. De intimist kan uit
kracht van zijn speelse en ahistorische vrijheid het meest verwijderde en het meest
concreet-nabije doen samenklinken: Feith, Freud en Cornets de Groot bijvoorbeeld.
Hij wrikt zich niet vast op een standpunt, hij heeft er geen, want zijn naam is:
beweeglijkheid. Hij is ‘casuïst’ of, zoals M.J.G. de Jong ooit genoemd werd, een
‘macchiavelist’, die pijlen maakt van het hout dat deze concrete tekst hem biedt. Een
dergelijke essayist doet bij de genade van zijn intieme optiek bij gelegenheid allerlei
intuïtieve vondsten, die naderhand aantoonbaar ware bevindingen blijken te zijn. Hij
kan nog gelijk hebben ook. Cornets de Groot drukt deze paradox als volgt uit: ‘gelijk
hebben op grond van niets is nu eenmaal leuker dan geen gelijk hebben in weerwil
van balen wetenschappelijke bewijzen.’ (74). De intimist schrijft niet voor de ingroup
van methodenschrijvers maar voor ‘mensen’ over concrete aangelegenheden die ‘tot
de persoonlijkheid’ spreken (11).
De intimistische optiek van de anti-essayist blijkt een vorm van antikritiek te zijn,
want het kritische motief, zo oordeelt De Groot, maakt de opvatting van lezen als
een volstrekt persoonlijke daad onmogelijk. Een geïnspireerd criticus zou een tekst
moeten kunnen ‘zersingen’ op grond van kwaliteiten en talenten die hij met de eerste
zanger gemeen heeft, maar dat is in Nederland een ketterij (althans zo lees ik een
voor mij duistere passage op blz. 112). Intieme kritiek stelt zich nu eenmaal tot doel
de raadsels en de vele risico's van misverstand die in de tekst zitten, te vergroten,
niet ze rationeel te neutraliseren, te versmallen of methodisch buiten werking te
stellen. Het rationalistisch cognitieve moment van de kritiek waardeert hij matig.
Veeleer is het de bedoeling van de intimist de lezer voor het mysterie van de tekst
te sensibiliseren: Ignotum per ignotius (111), het duistere verklaren door het duistere
(112). Van rationalistisch standpunt uit moet de onmethodische gang van de
feuilletonist dan ook de ergerlijke indruk wekken van ordeloosheid en willekeur.
Zijn ars combinatoria gaat onnaspeurlijke en onvoorspelbare wegen. Hij schrijft zijn
anti-essay met behulp van collagetechnieken (die ook M.J.G. de Jong beproeft). Zo
vinden we
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in Intieme optiek in doorlopende ‘orde’ bijvoorbeeld naast reflecties over Mulisch
en Vestdijk ook aforismen en een stukje autobiografie. Het concrete gebiedt. En meer
nog: in de kern van de intieme optiek zit niet het cognitief-kritische beginsel, maar
de Eros, wat Cornets de Groot ‘de begeerte’ noemt (132-134). Tegen het frustrerende
realiteitsbeginsel, hier vertaald als objectiviteit, geschiedenis, autoriteit, abstractie,
veralgemening, stelt hij de begerige intimiteit van zijn optiek, een sterk erotische
akt, die zich niet wil laten fnuiken door het gezag van de ingroup. De hedonistische
Eros, het lustprincipe, dwingt.
De polaire spanningen tussen werkelijkheidsbeginsel en Eros leggen meteen de
ambiguïteit van De Groots optiek bloot. Hij werd door De Nieuwe Taalgids als
literatuurtheoloog buiten spel gezet. Welnu, naar mijn gevoel is er in Intieme optiek
weinig theologie, theosofie, astrologie of alchemisterij te vinden. Onnauwkeurige
formuleringen van een hobbyist die Teun Van Dijk en Freud gelezen heeft, dat wel,
maar de dosis verifieerbaarheid-door-subjectiviteit, bijvoorbeeld via astrologische
speculaties of anderssoortige labyrinteekalchemie, lijkt mij in dit boek geringer te
zijn dan in vroegere publikaties. De drie grote ‘essays’ uit Intieme optiek over
Vestdijk, Mulisch en de Beatrijs stellen m.i. informatie ter beschikking, die wel eens
verifieerbaar in de zin van ‘aantoonbaar waar’ zou kunnen zijn. De Groot is
ongetwijfeld een erudiet en inventief lezer, hij bezigt nu vooral een van Freud
stammend begrippenapparaat om zijn vondsten te verwoorden. Het komt mij voor
dat men zijn aldus verkregen inzichten niet als ketterse literatuur-theologie aan de
kant kan schuiven. Daarin ligt precies de ambiguïteit van de intieme methode, waaraan
wellicht de ambiguïteit kleeft van elke niet door de reductionistische ratio
geneutraliseerde omgang met poëzie - al is die ambiguïteit bij Cornets de Groot uit
de aard der zaak toch wel bijzonder groot, allicht provocerend voor honkvaste
methodisten. Zijn anti-methode stelt zich te weer tegen een neopositivistische trend
in de huidige literatuurwetenschap en -kritiek. Vertegenwoordigers van deze trend
willen het aantoonbaarheidsgebied van literairwetenschappelijke uitspraken vergroten
- terwijl zij naar mijn bescheiden mening gevaar lopen dat gebied te verkleinen,
omdat, om het met Van Dijks eigen woorden te zeggen, dieptestructuren en
vormingsregels door de band genomen zo ‘banaal’ blijken te zijn en alles blijft
afhangen van de variërende transformaties naar de concrete oppervlakte toe, die zich
evenwel zo lastig laat formaliseren. Cornets de Groot van zijn kant wil het
mededeelbaarheidsgebied in literaire zaken vergroten. Hij wil het subjectief
verworvene intersubjectief ter beschikking, eventueel ter discussie stellen, waaruit
de graad van verifieerbaarheid dan moge blijken. Omdat de intieme optiek erop
gericht is, de
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raadsels ‘per ignotius’ te vergroten, zitten we met Cornets de Groot natuurlijk volop
in de ambiguïteit. Wellicht meent hij dat de werkelijke problemen waar het in
literatuur en literatuurkritiek om gaat, niet anders formuleerbaar zijn.
In elk geval recupereert hij met zijn intieme optiek een oude wezenstrek van de
essay-ist. Michel de Montaigne omschreef in zijn Essais (derde boek, begin tweede
hoofdstuk) zijn proefondervindelijke methode als volgt: ‘Je ne puis asseurer mon
objet; il va trouble et chancelant, d'une ivresse naturelle. Je le prens en ce point,
comme il est, en l'instant que je m'amuse à luy; je ne peinds pas l'estre, je peinds le
passage; (...) Si mon ame pouvait prendre pied, je ne m'essaierois point, je me
resoudrois; elle est toujours en apprentissage et en espreuve.’ In zijn elastisch en
experimenterend denken zit ‘une alleure poétique, à sauts et à gambades’. Zijn eigen
boek noemde hij ironisch en sceptisch: ‘ce fagotage de tant de diverses pièces’ of
‘cette fricassée que je barbouille icy’. De subjectieve beweeglijkheid van Montaigne's
essays, die zo rijke en ‘verifieerbare’ inzichten bevatten, o.m. in de psychologie, kan
niemand ontkennen. Cornets de Groot zou dat intieme optiek noemen.
Ik vind het alleen maar ongepast en een beetje potsierlijk dat hij meent te moeten
schelden. Hij zal wel een zeer brave borst zijn, die zó door onbegrip werd
geprovoceerd dat hij polemist tegen wil en dank is moeten worden. Anderen dwongen
hem van zich af te bijten en met gelijke munt terug te betalen. Door te schelden valt
de intimist echter uit zijn rol, door zijn kraam en uit zijn methode. Hoe kan je
schelden, tenzij in naam van het verrekt autoritaire gelijk? Ik zou in zijn geval dan
ook niemand uitmaken voor blinde vink, zwetser, kletser, dommerik, leesblinde
grootpapa, zelfs geen hoogleraar uit Groningen.
Ik moge uit de intieme methode nog een op iets meer dan alleen maar literatuur
betrekking hebbende mentaliteit of houding distilleren. De Groot reageert immers
tegen een ideologie, tegen een rationalistisch beknot wereldbeeld, waaruit het
reductionisme van de wetenschappelijke methodologie voort kan vloeien. Een
leidmotief in dit boek is de zinsnede over ‘die kanten van de wereld, die niet van
deze wereld zijn’ (21, 26, 38 en passim in het laatste stuk). Dit antiterrein hoort
wezenlijk bij De Groots inclusieve wereldbeeld. Ook in dit opzicht breidt hij de
ervaringsruimte en daarmee het mededeelbaarheidsgebied uit. Want zijn intieme
optiek beweegt zich precies in de antihistorische (magisch-realistische?) tegenwereld
van die kanten, die niet van deze wereld zijn. Hij lijft het irrationele in het spreken
vanuit en over deze antiwereld in. Zo kan hij de manicheïstische dichotomieën
opheffen: die tussen geschiedenis en mythe, het rationele
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en het irrationele, kennisdrang en voluntarisme, intelligibiliteit en alchemie, evidentie
en raadsel, mimesis en fantastikon, werkelijkheidsbeginsel en Begeerte. Met die
eigenzinnige combinatie en vooral met als boegbeeld de Eros laat hij zien ‘hoe de
bevestigde orde meer en meer geïnfiltreerd wordt door het irrationele, en hoe dat
laatste uiteindelijk de maatschappelijke orde verandert, omwoelt en vernietigt. Niets
blijft.’ (132). De intieme optiek openbaart zich als een mentaliteits- en
maatschappijveranderende methode.
Hoe symptomatisch dit boekje wel is in een situatie van de literairwetenschappelijke
methodologie die zich in onze contreien de laatste jaren meer en meer aan een
neopositivistisch model spiegelde, moge blijken uit een confrontatie van Intieme
optiek met gelijkaardige recente kritische geschriften van Paul de Wispelaere, Hedwig
Speliers, Willy Roggeman en van anderen die mij nu ontsnappen. De
ludiek-alternatieve agressie heeft zich nu ook in het anti-essay genesteld, dus niet
enkel in de zogenaamd creatieve tekst, maar ook in de tekst over de tekst. De meta-taal
van de kritiek schudt in genoemde gevallen de pretenties en beknottingen van de
positivistische objectiviteit van zich af. De ludieke Bladwijzer van Intieme optiek is
er een verrukkelijk voorbeeld van.
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Kroniek José Lambert / De esthetiek van de snelheid
Claude Pichois, Littérature et Progrès. Vitesse et vision du monde. Essai.
Neuchâtel, La Baconnière (1973) (Langages).
Het lijkt nutteloos aan de lezers van Dietsche Warande de persoonlijkheid van Claude
Pichois voor te stellen. Deze Franse hoogleraar, momenteel verbonden aan de
Vanderbilt University (Nashville, USA), behoort tot de meest gezaghebbende
comparatisten en critici van het ogenblik (men heeft zelfs onlangs zijn Littérature
comparée in het Nederlands vertaald).
Vitesse et vision du monde kondigt op het eerste gezicht een nieuwe richting aan
in de loopbaan van Pichois, die zich de jongste jaren onder meer opwierp tot een
specialist van de tekstuitgave (Baudelaire, Colette, Nerval...). In feite herinnert dit
boek zijn lezer voortdurend aan boeiende bladzijden uit L'Image de Jean-Paul Richter,
La Littérature comparée, Les Années baudelairiennes, enz. Ervaringen en intuïties,
opgedaan sinds een twintigtal jaren en sindsdien gerijpt, worden hier verzameld en
omgewerkt tot een nieuwe visie op moderne literatuur. Want dit essay wordt terecht
voorgesteld met speciale methodologische ambities.
‘Notre propos est principalement de montrer ce que la littérature a dû a la
métamorphose des paysages sous l'effet de la vitesse. Ce n'est pas le propos
d'un philosophe, ni celui d'un “poéticien”. C'est le propos d'un historien
des littératures comparées qui a toujours eu la nostalgie d'une certaine
sociologie.
Les sociologies de la littérature - elles sont légion - lui semblent trop
dédaigneuses à l'égard de celle qui étudierait - le conditionnel français
reste nécessaire - les circonstances matérielles de la création littéraire. Ces
circonstances sont nombreuses. Elles vont des supports de la création: le
papier, la table, l'attitude, jusqu'à l'utilisation des techniques. On pensera
aux différences, peut-être essentielles, qui séparent la création d'un Hugo,
écrivant debout, chaque matin, dans son look-out, face à l'Océan, de la
création d'un Baudelaire dont Les Fleurs du Mal éclosent péniblement
dans une chambre d'hôtel meublé où le calme propice ne s'acquiert que la
nuit. On se demandera ce que serait Lucien Leuwen et Les Conquérants
sans le télégraphe, un passage fameux de Proust, La Voix humaine et le
début de L'Espoir sans le téléphone. C'est à cette Cendrillon de la sociologie
de la littérature que nous dédions ce petit essai.’ (p. III-
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IV.)
De auteur verwondert er zich over dat de belangstelling van de moderne kritiek voor
ruimte en tijd zich niet heeft uitgebreid tot de beweging - of de snelheid:
‘Alors que sont nombreuses les études sur l'espace et le temps - il suffit
de citer les noms exemplaires de Gaston Bachelard et de Georges Poulet
-, la vitesse et d'abord le simple mouvement qui naissent de leur étroite
relation ont été négligés.’ (p. I-II.)
Pichois behandelt in ieder geval veeleer de snelheid dan de beweging, wat zijn
onderzoek vanzelfsprekend beperkt tot de moderne literatuur (19e en 20e eeuw in
Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland...), van Goethe tot Max Frisch, Giono
en Mandiargues. En we zien hoe de literaire visie van de wereld mee evolueert met
de snelheid (reiskoets - trein - auto - ballon - vliegtuig), tot met de ‘jet’ een soort van
snelheidsmuur wordt bereikt waartegen de inspiratie botst. De hoogtepunten esthetisch, maar ook qua frequentie - liggen reeds ver achter de rug, ondanks La
Modification. We denken onwillekeurig aan de impressionisten, aan Cendrars en
zijn Prose du Transsibérien, en aan Proust. De auteur verduidelijkt enkel de
hoofdlijnen van een ingewikkelde evolutie; hij bedoelt geenszins een exhaustieve
inventaris te leveren van ‘de snelheidsliteratuur’. Zijn inzichten leiden in ieder geval
tot een nieuwe probleemstelling, bijv. in verband met Proust: ‘Si l'univers de Proust
est un univers de la relativité et de l'instabilité - ce qui le rendit si étrange aux premiers
lecteurs - il le doit à une vitesse réelle ou à une vitesse potentielle. Cet univers porte
une date.’ (p. 92) De conclusie, geïnspireerd door Giono,1. zou onze Johan Daisne
kunnen doen glunderen:
‘Réalisme magique: cette formule est sans doute la meilleure définition
que l'on puisse donner de l'esthétique de la vitesse.’ (p. 123.)
Deze formule opent nieuwe perspectieven; ze doet ook problemen rijzen en laat ons
vermoeden hoever de bewegingsthematiek ons kan leiden. Een diachronische en
synchronische studie van de literaire notie ‘realisme’ (en van de correlatieve noties)
in de landen die hier aan bod komen, zou ons heel wat leren over de
werkelijkheidsvisie en de kunstvisie in onze westerse cultuur, en zou duidelijk
aantonen dat de werkelijkheid waarover steeds sprake is, niet in alle windstreken en
perioden dezelfde is.2. Dit boek doet ons ook dromen van een gelijkaardige studie
over de ‘Stimmung’ en de ‘Einfühlung’ in de westerse literatuur: de fusie van ‘ik’
en ‘natuur’ bij Jean-Paul Richter, Tieck, Brentano bijv. werd tot nog toe uiterst zelden
onderzocht in relatie met de impressionistische verschijnselen uit de jaren 1880. De
specialisten worden natuurlijk afgeschrikt door een dergelijk project, wat
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geenszins impliceert dat het overbodig is. Claude Pichois heeft in ieder geval
aangetoond dat het mogelijk is onderzoeksterreinen open te gooien en er zelf de
eerste stappen in te wagen. Hij heeft nog een andere verdienste: zijn essay is
geschreven en moet gelezen worden in een ritme dat past bij het onderwerp; vanuit
alle standpunten is het een prachtige illustratie van ‘le plaisir du texte’.

Eindnoten:
1. ‘Ma sensibilité dépouille la réalité quotidienne de tous ses masques; et la voilà, telle qu'elle est:
magique. Je suis un réaliste.’ (p. 121)
2. Men vindt interessante beschouwingen over de ‘werkelijkheid’ van de Franse literatuur in Klaus
Heitmann, Der Immoralismus-Prozess gegen die franzözische Literatur im 19. Jahrhundert,
Bad Homberg v.d. H. - Berlin - Zürich, Gehlen (1970).
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De laatste ronde
Politici als dusdanig
In een verslagje citeert Eugène van Itterbeek met een vermoedelijke instemming de
tekst van het ‘Alternatief voor de progressieve frontvorming’ van Jan Hendrickx.
Hij onderstreept daarin ‘De tekst zegt onomwonden: “Politici als dusdanig hebben
zich niet in te laten met de metafysika en de finaliteit van de mens.”.’ (cursief E.v.I.)
Zulk een zin laat je even mijmerend achter, alleen maar reeds door zijn
terminologisch gewicht. Metafysica staat natuurlijk al lang in de verdenking; als er
een geurtje aan zit, dan geen geurtje van heiligheid (of van te veel heiligheid, wat
ongeveer hetzelfde is). De finaliteit van de mens, die zo haardicht in de nabijheid
daarvan wordt geplaatst, is natuurlijk al iets draaglijker. De vraag is of deze ook al
moet worden geïsoleerd uit het beleid van de polis. Het is wel een gezond teken van
pragmatisme, maar moet pragmatisme dan helemaal los staan van de finaliteit?
Betekent het dan geen vluchten in de praxis, in het doen, in het bezig-zijn?
Aangenomen, we zijn allemaal op weg, ook wel eens op een verschillende weg, maar
dan toch op weg naar iets. Al weten we wel niet heel precies wat het eindpunt (doel?)
van onze wegen en wandelingen is, ‘gaandeweg’ wordt het doel misschien toch
duidelijker en meer zichtbaar. Het eindpunt zal er wel zijn, al zien we het nog niet
zo zuiver. Betekent dit dat de finaliteit iets is waarmee de mensen van de polis zich
niet hebben in te laten? Dat ze zich alleen moeten bezighouden met het geld, openbare
werken, nutsvoorzieningen en het ophalen van het huisvuil? Stricto sensu betekent
dit dat de polis zich niet zou in te laten hebben met alle vragen des levens waar de
finaliteit van de mens toch even ter sprake komt. Het vervelende is, dat dit
waarschijnlijk niet kan. Probeer het bijv. eens bij abortus. Je kunt die niet oplossen
zonder dat de vraag naar de zin van het leven wordt gesteld. De zin van het leven is
alleen nog maar de richting, toegegeven, maar richting naar waar? Is het niet zo dat
de ‘zin van het leven’ een nog niet tot een duidelijk einde doorgetrokken richting is
naar een finaliteit van de mens? Zullen we dan maar besluiten dat ‘politici als dusdanig
zich niet hebben in te laten met de zin van het bestaan’? Dat economie en ecologie
en sociologie dus niets hebben uit te staan met de zin van het bestaan?
En dan maar klagen dat de maatschappij meer en meer begint te lijken op de zo
typisch Belgische ‘naamloze vennootschap’. De naakte aap is wel het onvoltooide
wezen bij uitstek, maar
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het wil zichzelf toch maar voltooien. Als ‘politici als dusdanig’ zich daarmee niet
mogen bezighouden, hoeft het niet meer te verwonderen dat uit de hemicyclus zo
zelden behartenswaardige stemmen worden vernomen. Nu we helaas al te vroeg een
staatsman hebben verloren, die Pascallas, wordt het tijd dat sommige politici opnieuw
Plato gaan lezen, die was toch ook tegen progressieve frontvorming. Ze mogen
onmiddellijk beginnen met de Politeis.
Bernard Kemp

Animal sapiens
Het is niet moeilijk om te constateren dat de semiotiek zich (in het spoor van de
linguïstiek sinds de Saussure en Hjelmslev) als een soort moederwetenschap aan het
uitbreiden is over het domein van de humane wetenschappen. En niet alleen van de
‘humanities’. Het schijnt dat de symptomatologie van de geneeskunde het
begrippenapparaat van de hedendaagse semiotiek kan gebruiken. Roland Barthes
schreef een artikel over ‘La sémiologie et la médecine’. Medische begrippen als
symptoom, syndroom, diagnose, prognose en case history blijken geformuleerd te
kunnen worden met behulp van een terminologie, die in de kringen van logici,
semiotici en linguïsten zeer gebruikelijk is. Cybernetica en informatiek brengen
uiteraard de leer der tekens in de praktijk. De ruimtelaboratoria in Houston, Texas,
lijken een immense semiotische industrie. In het neopositivistische klimaat dat de
wetenschapsbeoefening in belangrijke regionen domineert, geniet de continuïteit der
semiotische systemen grote belangstelling. De recente Nobelprijs voor o.a. Konrad
Lorenz, bedrijvig op het gebied van de zoösemiotiek, en de Belgische Francqui-prijs
van Georges Thinès, observator van de sociologische gedragingen van vissen, kunnen
wellicht de belangstelling voor en de ontwikkelingen in deze tak van wetenschap
illustreren. De semiotische leer van oude Griekse logici en van Port-Royal worden
intens bestudeerd. De semioticus C.S. Peirce wordt tot de grootste Amerikaanse
filosoof uitgeroepen. Kortom, de semiotische systemen die de zoösemioticus in Artis
kan bestuderen, en die van de NASA blijken merkwaardig continu te zijn. Het is
maar een stapje van Artis naar Houston. Ik heb me laten vertellen dat de Amerikaanse
zoösemioticus Thomas A. Sebeok (Bloomington) zo graag inging op het voorstel
van het Netherlandic Institute for Advanced Studies in Wassenaar om daar een jaar
lang in een interdisciplinaire context zijn opzoekingen verder te zetten, omdat de
Europese dierentuinen zoveel beter zijn dan die in de Verenigde Staten.
Ik had het geluk in Leuven een lezing bij te wonen van de hooggeleerde Sebeok,
die, zoals F.G. Droste in zijn verwelkoming zegde, lid is van de wetenschappelijke
verenigingen waarvan hij niet de voorzitter is. In navolging van Peirce behandelde
Sebeok de mogelijkheid om tekens te classificeren. Of er nu maar 11 dan wel 66 of
2.593 onderscheiden tekens bestaan, deed er niet toe. De spreker beperkte zijn
uiteenzetting tot 6 tekens: signaal, symptoom (en
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syndroom), ikoon, index, symbool en naamgeving. Zijn geestig betoog was doorspekt
met allerlei voorbeelden uit de dierentaal. Ik beluisterde de lezing als een geleerd
commentaar bij sommige fragmenten uit Bert Haanstra's didactische documentaire
Bij de beesten af. Sebeok verdedigde immers de thesis dat alle 6 genoemde tekens
ook in de dierenwereld voorkomen. We hoorden dat gibbons signalen geven en op
signalen van soortgenoten reageren - wat niet zo verwonderlijk is -, maar ook dat
een Afrikaans honigetend vogeltje, dat zijn Latijnse naam ‘indicator indicator’ beslist
niet heeft gestolen, met snavel en pluimstaart vrij ingewikkelde tekens geeft, die de
semioticus classeert onder ‘index’, en dat de vleesetende Empididae-insekten tot
symbolische vormgeving in staat zijn, omdat ook zij arbitraire tekens kunnen
produceren en in hun sociale omgang aanwenden. Als dit waar is en bij uitbreiding
zou kunnen gelden voor vele andere dieren van de menselijke soort, dan zou de
opvatting van de mens (en alleen van de mens) als ‘animal symbolicum’, zoals in
navolging van Ernst Cassirer gedacht werd, een flinke deuk krijgen. Tot verrassing
van enkele toehoorders, die dachten dat Sebeok een zo arbitrair teken als de
naamgeving ten minste zou voorbehouden (wellicht onder voorbehoud) voor de
homo sapiens, betoogde hij, dat gewervelde dieren tot naamgeving in staat zijn en
het unieke individu, bijvoorbeeld de partner voor het leven, met een uniek teken,
d.w.z. met een naam, roepen en noemen, zoals zij ook kunnen spelen, waartoe de
bekwaamheid insgelijks de herkenning van individu's onderstelt. Hij vertelde een
aandoenlijk verhaal over een vogelpaar, waarvan de story overeenkomsten vertoonde
met La Dame aux Camélias, waaruit op grond van spectrale geluidsanalyses kon
blijken, dat het mannetje zijn uniek vrouwtje bij de naam noemt.
De zoösemioticus had nog twee stapjes kunnen zetten: naar het ethische en naar
het esthetische. Dat een vos kan liegen en zijn eigen gebroed misleiden, weet de
mens van ouds; collega's van Sebeok hebben die bekwaamheid recent in een
semiotisch systeem gecodeerd. En het esthetische? Een exclusief kunnen van de
mens, animal symbolicum? We denken - wat naïef wellicht - aan de zang der
nachtegalen of aan een spinneweb. Maar hoeveel poëzie, waar wij geen benul van
hebben, wordt er in heg en steg gefloten? In welke onvermoede proporties worden
er door andere levende wezens dan de homo sapiens esthetische objecten
geproduceerd, d.w.z. door die levende wezens zelf als zodanig semiotisch
gerealiseerd? We zijn blijkbaar nog lang niet aan de laatste ontmythologisering toe.
Geen enkel teken, aldus Sebeok, is ‘uniek menselijk’. Het is een grove vertekening
de levende wezens in twee klassen te scheiden: enerzijds de miljoenen soorten van
‘speechless beings’, anderzijds de homo sapiens. Behoort het dan ook tot het
semiotisch vermogen van andere be-tekenende diersoorten, vanaf de gewervelde,
dat zij iets doen, maken, waarnemen op een manier, die wij als ‘esthetisch’
karakteriseren? Impliceert de continuïteit der semiotische systemen in de zoösfeer
ook dàt vermogen? Je vraagt je af hoe zoiets kan worden bewezen, maar het moet,
dunkt me, nog altijd bewezen worden.
Marcel Janssens

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

67

De lovelings herlezen
De rijke najaarsoogst van Poëtisch Erfdeel der Nederlanden (Hadewijch, Hélène
Swarth, Gerard Wijdeveld) bevat ook een deeltje dat aan Rosalie en Virginie Loveling
gewijd is. Prof. Dr. A. van Elslander, die het zeer menselijk en zonder overschatting
van de betekenis der dichteressen ingeleid heeft, gaf het als titel de wijsheidsspreuk
Niets is ons onbeduidend mee. Van de vele dichters uit onze negentiende eeuw blijken
de Nevelse gezusters niet de geringsten, want in tegenstrijd met het werk van veel
anderen is hun poëzie leesbaar gebleven. Er bestaat maar één reden en verklaring
voor: zij bleef boeien omdat zij door het leven bezield werd. Zij waren
sentimentalisten met een romantisch hart en een vrije geest, die realistisch mens en
wereld waargenomen en beoordeeld heeft.
In hun tijd zullen de ontvankelijken voor poëzie dat ook geweten hebben, want
uit de bibliografie van Rosalie en Virginie Loveling blijkt dat hun bundel gedichten
in de vorige eeuw drie uitgaven en zelfs een Italiaanse vertaling kende. De eerste
druk verscheen op klein formaat in 1870 bij J.B. Wolters in Groningen. Voor mij
ligt hier het exemplaar dat aan Karel Blancke ‘van Wynghene’, priester-dichter en
lid van Den Swighenden Eede heeft toebehoord. Hij heeft het op een bepaalde dag,
geendosseerd als een wissel, aan een vriend geschonken. Daarna werd het nog
tweemaal op dezelfde manier doorgegeven, tot het terecht kwam bij degene die er
nu bij aantekent dat die Westvlaamse particularisten van de vorige eeuw verder keken
en pluralistischer waren dan weleens beweerd en geloofd wordt.
André Demedts

Sportrubriek
Van toen ik heel klein was heb ik altijd met bijzonder veel ontzag opgekeken naar
mensen die hard of lang konden lopen, hoog en ver konden springen, sterk waren of
niet kleinzerig, snel konden fietsen, bekwaam konden voetballen of in elk geval iets
met hun lichaam deden wat hen zowaar tot in de krant bracht. Mijn interesse voor
het sportgebeuren is sindsdien erg in de verdrukking gekomen en dat is, voor een
niet gering deel, te wijten aan de keutelachtigheid van de Vlaamse sportjournalistiek.
Momenteel kom ik dus gewoonlijk niet verder meer dan het occasioneel gaan kijken,
en het lezen van titels en klassementen.
Toch blijft de interesse wel, natuurlijk, en dus weersta ik zelden aan de verleiding
bepaalde publikaties over sport wel te lezen.
In een vorig stukje in deze rubriek vernoemde ik reeds het Cruijff-boek, waarin
Nico Scheepmaker op zijn eigen onnavolgbare manier praat over en omtrent de
momenteel waarschijnlijk beste voetballer ter wereld. Scheepmaker is een
voortreffelijk dichter, een virtuoos sportjournalist, een slavist, een bijzonder erudiet
publicist, een man met een ruime interesse, een stevig geheugen, een welvoorziene
bibliotheek, en een zwak voor het spelen met cijfers en voor het uitputtend behandelen
van
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wat anderen onbelangrijk vinden. Al die facetten spelen mee bij de opbouw van dit
boek, waarin hij dan ook een massa boeiende informatie (overigens niet uitsluitend
over Cruijff en voetbal) weet te verwerken en te evalueren, zonder zijn alles
overkoepelende zin voor humor, zijn verbeelding of zijn speelse kijk op de zaken te
verliezen, wat voor iedereen die bekend is met de vetgemeste ernst waarmee sport
gewoonlijk becommentarieerd wordt, meer dan een verademing is.
Ook Cees Buddingh' schrijft trouwens op dergelijke, zowel gepassioneerde als
geamuseerde wijze over het sportgebeuren. Als hij het over cricket heeft, naast voetbal
zijn geliefkoosde sport, waar ik geen bal van afweet, dan blijf ik hem geboeid lezen,
terwijl het proza van veel anderen over leven en liefde, zaken waarmee ik geacht
word wel vertrouwd te zijn, me grondeloos kan vervelen.
Vroeger was men in ‘literaire’ en ‘elitaire’ kringen overigens erg geneigd sport
als iets minderwaardigs te beschouwen, terwijl de trend nu is dat men minstens het
voetbalgebeuren op televisie moet volgen om ‘in’ geacht te worden. Niettegenstaande
deze ruime belangstelling werd een overigens voortreffelijk boekje als ‘De sport in
de literatuur’ van atletiektrainer Mon vanden Eynde en de overleden Vlaamse schrijver
Dirk de Witte toch naar de planken van de Slegte verwezen.
In dit essay geven de auteurs ook een vrij volledig overzicht van schrijvers die in
hun werk enige aandacht hebben besteed aan het sportfenomeen, met uiteraard mensen
als Hemingway, de Montherlant, Ring Lardner, Alan Sillitoe, Jack London, Thomas
Wolfe, Louis Hémon (ik geef maar wat namen zoals ze me invallen) als de meest
bekende. In de Nederlandse literatuur schreven, behalve de reeds vernoemde
Buddingh' en Scheepmaker, ook Cyriel Buysse, Paul van Ostaijen, Gorter, Last en
Cees Nooteboom bijvoorbeeld wel eens over sport, net als de cursivisten Jos Ghysen,
Louis Verbeeck, Gaston Durnez en Piet Theys, deze laatste sportjournalist van beroep.
Dat de veel te vroeg gestorven dichter Remy C. van de Kerckhove voetballer was is
bekend (Scheepmaker zegt in zijn Cruijff-boek dat hij bij Beerschot speelde, de Witte
laat hem bij F.C. Malinois optreden, maar ik herinner me vrij duidelijk dat hij bij
Racing Mechelen aangesloten was), dat Jacques Hamelink ooit nog als
liefhebber-wielrenner in Vlaanderen wedstrijden reed eveneens, dat Paul Snoek wat
motorcrosste en dat Paul de Wispelaere ervan droomde beroepswielrenner te worden
ook. De Wispelaere laat trouwens nooit na te vertellen dat de koersfiets waarop hij
nog regelmatig tochtjes maakt de fiets is waarop de aan doping ten onder gegane
Jokke Wouters ooit Parijs-Brussel won.
Eigenlijk is het wel curieus dat de belangstelling voor sport van de meeste schrijvers
op voetbal gericht is, een ploegspel bij uitstek, terwijl men toch eerder zou verwachten
dat deze individualisten vooral interesse zouden hebben voor sporttakken waar het
individu tegenover het individu of tegen een groep wordt geplaatst (boksen
bijvoorbeeld, worstelen, atletiek, zwemmen, wielrennen).
In Nederland, waar het voetballen, zich optrekkend aan de successen van Ajax en
Cruijff, momenteel een hoogconjunctuur beleeft, is die interesse nog verklaarbaar,
maar in Vlaanderen, altijd al
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het wielerland bij uitstek, en met Eddy Merckx momenteel helemaal in de rol van
Ajax, zou men toch mogen verwachten dat de belangstelling voor het wielrennen
die voor het voetballen zou overtreffen. Jan Emiel Daele schreef wel zijn boek over
doping en corruptie in het wielermilieu, en de Vlaamse auteurs betwisten al wel
jaarlijks hun criterium in Buggenhout, maar belangstelling voor voetbal is toch nog
altijd veel meer fashionable.
De wielerwereld heeft nochtans ook talrijke boeiende facetten. Free-lance journalist
Stan Lauryssens publiceerde onlangs ‘De Flandriens’, een niet diepgravend maar
toch wel vlot leesbaar boek over allerlei toestanden in de Vlaamse wielerwereld. ‘De
Flandriens’, dat waren de besnorde en beslijkte krachtmensen uit het heldentijdperk
van de wielersport, maar dit boek gaat over hun opvolgers, over Eddy Merckx, Walter
Godefroot, Herman van Springel, Roger de Vlaminck, en de hele bende rond de
vedetten. Ook over Erik de Vlaminck, die zevenmaal wereldkampioen cyclocross
werd en sinds verleden jaar ook regelmatig in het nieuws is door esbattementen die
hem eerst in een psychiatrische inrichting en vervolgens in de gevangenis deden
belanden. Of over Rik van Steenbergen, die na zijn afscheid van de wielersport op
beschuldigingen van opiumsmokkel en handel in blanke slavinnen ook wel wat met
het gerecht te maken kreeg.
Er staan heel wat anekdoten in het boek die vele Vlaamse auteurs tot wanhoop
kunnen brengen (Eddy Merckx krijgt tot 120.000 fr. startgeld per criterium, en rijdt
er in het volle seizoen soms 2 per dag), of misschien zelfs kunnen inspireren: tijdens
de Ronde van Frankrijk waste Willy Vanneste zijn gezicht met zijn vuile sokken en
toen zijn teamgenoten zich daarover verbaasden zei hij: ‘Nu zijn m'n sokken meteen
ook gewassen.’
Fernand Auwera

Weekend van ons tijdschrift
Het jaarlijks weekend van ons tijdschrift zal plaatshebben op zaterdag 25 en zondag
26 mei a.s. in het K.A.J.-domein te Dworp. Het thema luidt: Waarheen gaat de kunst?
en beoogt, aan de hand van inleidingen door bevoegde sprekers, een discussie uit te
lokken over tendensen in de hedendaagse beeldende kunst, het toneel, de film, de
muziek en de literatuur. Nadere inlichtingen volgen in een later nummer;
belangstellenden gelieven van nu af de genoemde data vrij te houden.
Redactie
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Boekbesprekingen
Roger Avermaete
De Antwerpse kunstcriticus Roger Avermaete was leraar in de kunstgeschiedenis en
speelt sinds vele jaren door zijn kritiek een belangrijke rol in de Vlaamse en Belgische
kunstwereld. In Tussen Beitel en Penseel (Uitg. Lannoo, Tielt) haalt hij herinneringen
op uit zijn ontmoeting met en het leven van schilders, beeldhouwers, tekenaars,
graveurs en anderen, een dertigtal. Meestal zijn die korte stukjes anekdoten, met
speelse ironie en plezierige spot gekruid, die de kleine kanten van het
kunstenaarswereldje willen typeren. Met een wijze glimlach noteert hij het narcisme,
de ‘jalousie de métier’, het geroddel, die dit wereldje eigen zijn. Hij is voorwaar niet
de eerste! Sinds de Latijnse dichter sprak van het ‘irascibile genus vatum’ - het
prikkelbare ras der poëten - hebben reeds duizenden waarnemers, ook kunstenaars
zelf, daarover geschreven. Een der plezierigste anekdoten die Avermaete vertelt gaat
over de oude Walter Vaes, die levenslang de politiek beschermde Isidoor Opsomer
als onverslaanbare concurrent heeft gehad en zich alle opdrachten en prijzen
ontfutselen zag. Op een gezellige avond murmelde de licht benevelde oude Vaes:
‘Had ik hem in mijn jonge jaren kapot gemaakt, dan had ik vijf jaar gezeten en nu
zit ik er nog mee.’ - Meer dan eens neemt Avermaete ook het openbaar mecenaat op
de korrel en heel gezellig steekt hij de draak met het snobisme van de kunstliefhebbers.
Een zelden stichtend boekje, zoals hij zelf in zijn slotwoord zegt, maar wel amusante
en af en toe ontroerende ‘petite histoire’.
A. Westerlinck

De korte brief bij het lange afscheid
In zijn tweede dagboek, De Man voor het Venster, schrijft Gilliams: ‘In de roman
onderscheiden wij groepen van personen, die enkel bestaan om één centrale
persoonlijkheid te vervolledigen.’ Deze nevenpersonages zijn er ‘niet enkel om de
reacties van de hoofdpersoon mogelijk te maken, doch veeleer om de geheelheid van
zijn karakter, (in zijn schijnbare eenheid), als een innerlijk veelvuldige verdeeldheid
te doen gevoelen.’ (p. 147). Handkes roman is daar een uitstekend voorbeeld van.
Rond de ik-figuur bewegen zich een beperkte reeks personages, die stuk voor stuk
aspecten van zijn complexe innerlijk belichten. Deze personages kunnen behoren tot
de onmiddellijke omgeving van de verteller, maar ze zijn evengoed gegrepen uit
roman of film. Het is alsof
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de hoofdfiguur zich in een spiegelpaleis beweegt: alles wat hij waarneemt is facet
van zijn eigen ik.
De korte brief bij het lange afscheid van Peter Handke (Bruna, 1973) staat in het
teken van de reis. Judith, de vrouw van de verteller, heeft hem in de steek gelaten en
is naar Amerika afgereisd. Ook de hoofdfiguur vertrekt naar de States, maar het is
niet duidelijk of hij Judith achternazit. Veeleer speelt hij een ambigu spel van vlucht
en achtervolging, waarvan niet zijn vrouw, maar hijzelf het object is. Want de reis
van de verteller is duidelijk symbolisch voor de innerlijke evolutie die hij doormaakt
op zijn tocht van stad naar stad, van hotel naar hotel. Hij ontvlucht Oostenrijk, de
bakermat van zijn oude ik, terwijl in Amerika voor hem een nieuw begin mogelijk
is. De auteur heeft extra de aandacht getrokken op dit reismotief door de twee delen
van zijn roman als motto een citaat uit Moritz Anton Reiser mee te geven. Het eerste
citaat krijgt trouwens een duidelijke echo in de tekst zelf: op blz. 5 lezen we ‘- en
het weer noodde zo er vandoor te gaan, de hemel zo dicht boven de grond hangend’,
en op blz. 143 noteert de verteller: ‘Het was een sombere dag, als geschapen om op
weg te zijn.’
Het oude ik van de verteller wordt vooral gekenmerkt door de angst. Reeds als
kind werd hij erdoor verteerd: angst om met het badwater weg te spoelen, angst voor
de laatste trede van de roltrap enz. Als volwassene wordt hij er nog voortdurend door
opgejaagd, vooral in zijn nachtmerries. Deze levensangst wordt nog versterkt door
een zekere wereldvreemdheid: hij kan nauwelijks telefoneren, vergeet alles, kan zich
niet oriënteren en durft niet autorijden. Hij lijdt ook aan een obsessie die hem dwingt
elke handeling tot in haar kleinste bijzonderheden uit te rafelen, een manie die de
stijl van de roman in belangrijke mate bepaalt. Een haast irriterend staaltje daarvan
vinden we op blz. 38: ‘De garderobedame legde een spelletje patience. Ze had een
naald in de mond en roerde tegelijkertijd in een kopje koffie dat voor haar op de balie
stond. Daarna legde zij het lepeltje neer, liet de naald uit de mond vallen en dronk
de koffie achter elkaar op. Zij draaide het kopje nog een keer om de suiker te laten
oplossen, goot het al draaiend leeg in haar mond en ging verder met haar patience.’
Vanuit zijn onaangepastheid verlangt de ik-figuur naar een andere wereld, die hij
in Providence, tijdens een partijtje dobbelen, voor het eerst in een flits gewaarwordt
(20). Deze sensatie herhaalt zich een aantal keren (57, 80), tot de protagonist gaat
inzien dat zijn ‘andere tijd’ een utopie is. Zijn zelfbevrijding ligt veeleer in de
aanvaarding van zijn eigenheid, door zichzelf en door de buitenwereld: ‘Ik wist dat
ik al deze beperktheden nooit meer kwijt zou willen en dat het er van nu af op
aankwam voor hen alle een plaats in een bepaald levenspatroon te vinden, dat billijk
voor mezelf zou zijn en waarin ook andere mensen me recht zouden kunnen laten
wedervaren.’ (81). De nadrukkelijkheid waarmee deze oplossing geformuleerd wordt
is exemplarisch voor de hele roman.
De levenshouding van de verteller wordt gekenmerkt door een haast volmaakte
afstandelijkheid. Als hij zich ergens in engageert, in een ruzie bijvoorbeeld, wordt
hij plots toeschouwer en

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

72
laat zich bewust verliezen. Een belangrijk wapen daarbij is het woord. ‘Nauwelijks
word ik ergens in verwikkeld of ik breng het al onder woorden en neem er afstand
van’ (78), zegt hij. Eigenlijk is de hele roman niets anders dan een zich al schrijvend
distantiëren van het beschrevene. Dit wezenskenmerk van de protagonist, samen met
zijn angsten en zijn dromomanie, maakt van hem een geestesgenoot van Rilkes ‘Malte
Laurids Brigge’.
Wanneer men de psyche van de verteller kent en enig inzicht krijgt in het karakter
van Judith, zijn vrouw, valt het licht te begrijpen dat hun relatie uitzichtloos is. Zij
is een zeer excentriek wezen, dat evenzeer als haar echtgenoot met zichzelf overhoop
ligt. Hun huwelijk werd al gauw een koele hel: ruzie, haat en wederzijds geraffineerd
geterg worden afgewisseld met vlagen van tederheid. In Amerika zoekt de protagonist
een vroegere liefde, Claire Madison, op. Zij is in menig opzicht zijn tegenpool, en
zoekt echt hem te begrijpen. De ik-figuur is tevreden over hun relatie omdat (Claire
en hij), ‘zonder vreemden voor elkaar te zijn’ (91), elkaar ook niet opeisen. Het is
opvallend hoe vaag beide vrouwen voor de lezer blijven. Hetzelfde geldt voor ‘het
verliefde stel’, een echtpaar dat vanaf deel twee zijn intrede in de roman doet. Zij
fungeren als antipode voor de relatie die het ik met Judith en Claire heeft. Zij klampen
zich op een voor de verteller en Claire absurde manier aan elkaar vast, zonder evenwel
echt in elkaar te kunnen grijpen; ‘we voelden ons vrij als we naar die twee keken’,
schrijft de verteller (91). Ook in Benedictine, Claires kind, vindt de protagonist
zichzelf terug. Zo beschrijft hij haar panische angst wanneer hij uit een fotoreeks
een paar foto's van plaats verandert (70). Anderzijds leert het kind hem ook dat hij
tot nog toe te weinig oog gehad heeft voor de gewone werkelijkheid rondom hem
(91).
Het karakter en de verlangens van de verteller, alsook zijn verhouding met Judith
en Claire, worden weerspiegeld in het boek dat hij tijdens zijn Amerikaanse reis
leest, namelijk ‘Der grüne Heinrich’ van Gottfried Keller. Zoals de protagonist maakt
ook Heinrich een hele ontwikkeling door: hij leert onder meer dat hij ‘een verwrongen
voorstelling van de wereld’ (52) heeft, hij leert de ontgoochelingen en vreugden van
de liefde met Anna (lees: Claire), hij heeft een verhouding met Judith (sic!) die een
tijdlang afgebroken wordt, tot ze elkaar op het einde van de roman terugvinden
(hetzelfde gebeurt in de roman van Handke); Heinrich heeft ook dezelfde
niet-geëngageerde levenshouding als de ik-figuur (77). Kortom, de protagonist hoopt
‘met een figuur uit een andere tijd (nl. Heinrich) deze tijd te kunnen herhalen’ (112).
Een tweede tekst die in De korte brief bij het lange afscheid herhaaldelijk geciteerd
wordt is het filmische oeuvre van John Ford. In ‘Iron Horse’, het verhaal van twee
geliefden die elkaar terugvinden nadat een spoorlijn afgewerkt is, ziet de protagonist
een afspiegeling van zijn verhouding met Claire. En na de film ‘Young Mr. Lincoln’
te hebben gezien, besluit hij John Ford zelf te gaan opzoeken. Het wordt meteen het
laatste stadium van zijn Amerikaanse reis, en als per toeval gaat hij er samen met
Judith naartoe. Het lange gesprek met de oude Ford (148-156) leidt hem ertoe op
een serene manier een einde te maken aan
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de relatie met zijn vrouw, m.a.w. voor lange tijd afscheid te nemen.
Ondanks heel wat technische kwaliteiten heeft Handkes roman ons ontgoocheld,
vooral om zijn nadrukkelijkheid, zijn langdradigheid en een vrij groot aantal stilische
slordigheden. Of is dat laatste te wijten aan de (ietwat stroeve) vertaling?
Luk Adriaens

Goede vertalingen
Nu de kennis van het Frans in Vlaanderen snel achteruitgaat, zoals de literatuurleraars
in middelbaar en hoger onderwijs dagelijks wel ondervinden, is het, helaas, meer
wenselijk dan vroeger dat wij goede vertalingen uit de Franse literatuur aanbevelen.
Als de graankorrel niet sterft... (Uitg. Athenaeum, Polak en Van Gennep, Amsterdam)
is de vertaling door Pieter Beek van Gide's Si le grain ne meurt..., een van zijn
voornaamste geschriften. Dit zijn de ‘mémoires’ waarin hij met veel gevoel voor
atmosfeer en subtiele zelfanalyse zijn gehele jeugd evoceert tot op de drempel van
het rijpe leven. Deze gedenkschriften zijn zeer rijk en complex, doch vooral Gides
seksuele problemen, bijzonder zijn homofilie, die hij hier voor het eerst bloot op
tafel legt, deden hem enkele jaren voor publikatie terugdeinzen. Deze geschiedde in
1926.
Paul Léautaud (1872-1946) heeft slechts in de laatste twintig jaar, na de Entretiens
avec Robert Mallet in de radio en later gepubliceerd, brede bekendheid gekregen.
Hij heeft enkele scherp-realistische romans en novellen geschreven, die men zelfs
in Frankrijk om hun cynisme ‘gewaagd’ noemde. Daarnaast een Journal in 18 delen,
dat tot in het detail al wat in en om hem gebeurt, noteert. Uit dit journaal heeft Matth.
Kockelkoren fragmenten vertaald: Literair dagboek 1893-1921 (Arbeiderspers,
Amsterdam). Men zal er het egoïsme van deze in de grond timiede, aan het leven
onaangepaste, agressieve cynicus leren kennen, mensenhater, vrouwenverachter,
kattenvriend, moordend ironist en satiricus, die vooral bekoort door de nuchtere
preciesheid van zijn formulering.
Vóór de Chileense dichter Pablo Neruda de Nobelprijs verwierf, was hij bij de
niet-Spaanslezenden in Europa (buiten Spanje) praktisch onbekend. De hele grote
wereld van de ‘Hispanidad’ is ons, helaas, steeds te vreemd gebleven omdat te weinig
natuurliefhebbers bij ons Spaans lezen en omdat wij te weinig uitkijken naar culturele
informatie uit dat enorme Latijns-Amerika. Na de bekroning van Neruda heeft Willy
Spillebeen zijn Veinte poemas de amor y una canción desesperada, werk van een
20-jarige en over heel de Spaanse wereld beroemd, in ‘De Bladen voor de poëzie’
vertaald. Nadien dompelde Neruda zich in surrealistische experimenten, zoals zijn
generatiegenoot Garcia Lorca, m.i. voor beiden minder gelukkig. In een derde fase
ontdekte hij via de Spaanse Burgeroorlog en de politiek een gemeenschapsbezieling,
die men terugvindt in España en el Corazón, een bundel vol intense lyrische en
epische beweging. Zijn later werk, de Canto General is een der hoogtepunten van
de hedendaagse poëzie, majestueus, imponerend en door de kosmische en universele
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ruimte van de dichterlijke beleving te vergelijken met grote kosmische unanimistische
dichters als Claudel, Saint-John Perse of Patrice de la Tour du Pin, maar het werk is
natuurlijk anders: Zuid-Latijns, Amerikaans en geëngageerd in de liefde en miseries
van Neruda's land. Mark Braet brengt nu een vertaling van een fragment uit het
tweede deel van deze Canto onder de titel Dat de houthakker ontwake (Uitg.
Sonneville, Brugge). De vertaling van deze mooie, vooral politiek en humaan
geengageerde fragmenten is zeer goed en ook de grafische vormgeving van deze
uitgave, verzorgd door Jan Demarest, is zeer fraai.
Met als titel De mooie ontrouw, een toespeling op het Italiaanse gezegde ‘traduttore,
traditore’, biedt Bert Decorte ons een rijke verzameling vertaalde gedichten aan
(Colibrant, Deurle). Decorte beschikt over een ongemeen talent tot verbale expressie,
gepaard met een buitengewoon snelle inleving van diverse taal- en stijlmogelijkheden.
Op de meest eclectische manier heeft hij levenslang vertaald, en grotendeels voor
zijn plezier. Zijn vertalingen zijn niet altijd correct - daarin schuilt wel eens wat
‘ontrouw’ - maar ze vatten uitstekend de stijlsfeer en ziel van het gedicht. Deze
buitengewone meester van de taal - die, tussen haakjes gezegd, in vriendengezelschap
ook als sneldichter faam verwierf - spreidt in onderhavige bundel weer al zijn
virtuositeit ten toon. Men vindt hier vertalingen van gedichten uit alle tijden en
windstreken: van de Griekse Anakreontiekers, Catullus, Vergilius, over Jean de la
Fontaine (De Vos en de Raaf!), Heine, Verhaeren, Wilde, tot Apollinaire en tientallen
anderen, ook mij onbekende Joegoslavische, Hongaarse, Roemeense, Canadese
dichters. Ook volksgedicht en volkslied genieten Decortes belangstelling. Zijn
polyvalent taaltalent komt tot uitdrukking in een prachtige Latijnse vertaling van
Gezelles Moederke. Wélk een talent!
Slechts met een paar regels vermeld ik de vertaling van De Psalmen uit het Hebreeuws
door Dr. Ida Gerhardt en Dr. M. van der Zeyde (Uitg. Emmaüs, Brugge), want het
onderwerp is onuitputtelijk. De grootste verdienste van deze vertaling is wel haar
poëtische authenticiteit, het sterk ritmisch leven van de teksten.
A. Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Tirade
17de jrg., nr. 191, nov. 1973
Een Jan Greshoff-nummer.
De meeste bijdragen zijn van persoonlijke aard: herinneringen, huldeartikels. Over
hun kennismaking, contacten en vriendschap met Greshoff schrijven P.H. Dubois,
Leo Vroman, Nini Brunt (zijn schoonzuster), de Afrikaanse dichter Etienne Leroux,
A. Roland Holst, zijn zoon Kees Greshoff, F.C. Terborgh en Marnix Gijsen. In
dezelfde richting, maar dan vanuit een toeschouwersstandpunt, gaan bijdragen van
Clem Bittremieux: ‘Jan van Nijlen via Jan Greshoff’, H.A. Wage over de vriendschap
Greshoff - P.N. van Eyck en van J.H.W. Veenstra: ‘Du Perron en Greshoff, een
vriendschap vol misverstand.’ Enigszins daarbuiten vallen, als enige strikt aan het
werk gebonden bijdragen, een opstel van L. Gillet over het gevecht met de taal in de
vroegste gedichten, en een van G.W. Huygens over ‘Het proza van Greshoff’.
Samenstellers van dit nummer waren P.H. Dubois, S.J. van Faassen, R. Spoor en
G.A. van Oorschot.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nr. 7, sept. 1973
‘Een blijde, onvoorziene dag’ is een nieuw verhaal van Jef Geeraerts. De vitalistische
elementen worden er door een portie melancholie in evenwicht gehouden. Ander
proza, zeer nerveus van stijl, is van R.R. van Londersele: ‘Het gebouw, onder de
eksters’. ‘Kort proza’ van Marc Steenmans is nog te lang. Vier goede gedichten van
Hans van de Waarsenburg. Freddy de Vree schrijft een zeer boeiend essay, gestoffeerd
met interviewfragmenten, over de persoon en het werk van William S. Burroughs.
Serge Govaert besluit zijn studie over ‘Jan Wolkers, Ingmar Bergman en de Barok’.
In ‘Reflex’ o.m. een bespreking van Jonckheeres ‘Poëtische Inventaris’ door H.F.
Jespers, bedenkingen over de zin van het schrijven door D. Robberechts en een reactie
op de retrospectieve Octave Landuyt door Erik van Ruysbeek.

Raam
nr. 97, zomer 1973
Dit is een aflevering die helemaal gevuld wordt door een zeer boeiende en tot
nadenken aanzettende tekst van Jacques van Alphen: ‘Literatuur in discussie’. Vanuit
de vraag naar de zin van het letterkundeonderwijs tracht Van Alphen een coherente
en persoonlijke visie te expliciteren op het verschijnsel literatuur. Hij kiest daarvoor
de fenomenologische benaderingswijze, die de relatie tussen tekst en lezer centraal
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stelt. Na een scherpzinnige, evenwichtige en genuanceerde gedachtengang, die leidt
tot het centrale begrip van ‘perspectiefwerking’ van literatuur, worden met minder
bedachtzaamheid een aantal normen en richtlijnen aan de literaire kritiek opgedrongen.
In een volgend deel, dat naast heel wat zeer pertinente gedachten ook minder
gemotiveerde stellingen bevat, zoekt Van Alphen naar de relatie tussen literatuur en
sociaal-historische werkelijkheid, om tenslotte zeer terecht een ideale lees- en
studiemethode voor te stellen, die zowel het objectieve moment tekst als het
subjectieve moment leeservaring recht laat wedervaren. Een tekst, waarmee men het
in onderdelen oneens kan zijn, maar die alleszins zelf perspectiefverruimend werkt.

De Gids
136ste jrg., nr. 8, 1973
J.R. Evenhuis schrijft een interessant opstel over ‘De “vulgarisatie” van de
boeventalen’. Verder twee prozaïsten en twee dichters. ‘Zwarte honger’, een verhaaltje
van Willy Lauwens, is nogal melodramatisch, en in ‘De gelijkenis’ verhaalt Hanny
Hetterschnij-Lammen op nogal goedkoop karikaturale wijze over een door de wereld
en het vlees geteisterd pastoor. ‘Exodus’ is een lang, zeer sterk gedicht van Hugues
C. Pernath. Ondanks enkele geestige en droogkomieke plaatsen missen de ‘Acht
gedichten’ van Berend Laseur elke poë- & Kritiek' hervat J. Bernlef zijn literaire
rubriek met een bespreking van de gedichten van Kees Ouwens. Sybren Polet zet
zijn theoretische beschouwingen uit ‘Literatuur als werkelijkheid...’ voort met een
pleidooi voor ‘Onzuivere literatuur, totaalproza’. R.A. Kraayeveld heeft in dezelfde
kroniek nochtans geen goed woord over voor Polet als theoreticus. Rudolf Geel
bespreekt ‘Literair Lustrum 2’. Vermeld mag ook nog worden een stukje van dezelfde
Geel, onder de rubriek ‘Religie’, over ‘Johannes de Loper’, ook genaamd Johan
Cruyff.

De Revisor
1ste jrg., nr. 1, januari 1974
Dit nieuwe blad, dat ‘kan gezien worden als een voortzetting van het opgeheven
Soma’, zal tienmaal per jaar verschijnen, wordt uitgegeven door Athenaeum - Polak
& Van Gennep te Amsterdam en staat onder redactie van Paul Beers, Tom van Deel,
Jan Donkers, D.A. Kooiman en Peter Verstegen. Het redactieadres: Keizersgracht
608, Amsterdam. Abonnement 35 gld. per jaar (buitenland 45 gld.).
Uit de ‘Verantwoording’ leren we dat er uitdrukkelijk niet gezocht wordt naar
ongebaande wegen. Wel: ‘Levendigheid en afwisseling, de opvallende kwaliteiten
van Soma, zullen ook in De Revisor onverminderd worden nagestreefd’. Er worden
regelmatige themanummers voorzien, en meer plaats voor essayistiek en vertaalde
literatuur. ‘Een polemisch-satirische rubriek, tenslotte, zal een uitlaat bieden aan de
lagere instincten van redacteuren en medewerkers.’ In die rubriek vinden we nu al
bedenkingen over ‘posthume publikaties’ van Vestdijk, uitvallen tegen de poëzie
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van Van het Reve en tegen het neo-experimenteel en neo-impressionistisch geschrijf
van enige dichters. Wat vertaalde literatuur betreft is er een fragment van de Pool
Marian Pankowski, die al vroeger te gast was in Soma. Hij wordt ingeleid
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door Pszisko Jacobs. Essayistische en kritische bijdragen: een zeer gunstige bespreking
van Fokkema's variantenstudie bij Achterberg, een stukje over tische
overtuigingskracht. In ‘Kroniek W.F. Hermans’ nieuwe roman ‘Het evangelie van
O. Dapper dapper’, door Battus en vooral een interessante confrontatie van enkele
essayisten door Paul Beers: H. Kaleis, P. de Wispelaere, Weverbergh, Fens en
Oversteegen. Onder de creatieve bijdragen knap geschreven ‘Souvenirs’ van D.A.
Kooiman, goede ‘Welshe gedichten’ van Habakuk II de Balker en proza van A.
Tuinman: ‘Uit een dagboek’. Tot zover alleszins niet onder het peil van wijlen Soma.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 11, nov. 1973
Een nummer gewijd aan de onlangs gehouden ‘Dagen van de Vlaamse Gids’, over
het thema ‘Film en literatuur’. Een hele reeks teksten van referaten onderzoekt de
relatie tussen beide, in de eerste plaats wat de hedendaagse Belgische filmproduktie
betreft. Die filmproduktie staat nu juist zeer sterk in het teken van verfilmde literatuur,
een vaststelling waaromheen de meeste sprekers hun tekst ontwerpen. Het is
onmogelijk hier de verschillende meningen en nuances van meningen omtrent de
mogelijkheid, wenselijkheid of noodzakelijkheid van de interactie film-literatuur
weer te geven. Het grootste enthousiasme komt uiteraard van de literatoren, die hun
publiek ongehoord zien groeien. De grootste terughoudendheid en beklemtoning van
de eigen aard van het filmmedium komt van cineasten en filmcritici als Frans Buyens
en Ivo Nelissen. Vermeldenswaard is nog het artikel van producer Paul Verhoeven
over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij zijn verfilming van ‘Turks Fruit’.
Buiten het thema vallen een gedicht van Piet Vandeloo, experimenteel proza van
Lucienne Stassaert en een opstel van W. Prevenier over ‘Johan Huizinga en de
geschiedschrijving der 20e eeuw’.

Nieuwe Stemmen
30ste jrg., nr. 1, okt. 1973
Hoofdbrok in dit nummer is een artikel van de Oostenrijker Paul Wimmer over de
hedendaagse poëzie in zijn land. Hij geeft geen overzicht van stromingen en
opvattingen maar een gecommentarieerde bloemlezing uit het werk van enkele
belangrijke dichters. Van René Verbeeck en Rob Goswin worden enkele goede
gedichten gepubliceerd. Opvallend is vooral de kentering naar grotere eenvoud en
gevoelsnuancering bij Goswin. Robin Hannelore schrijft een verhaal, ‘Sfinksen’, dat
het ondoorgrondelijke in een mensenleven moet belichten.

Yang
9de jrg., nr. 51, okt. 1973
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De Yang-prijs 1973 werd toegekend aan Clem Schouwenaars voor zijn roman ‘De
Seizoenen’. Een van de volgende afleveringen zal grotendeels aan zijn werk gewijd
zijn. Enkele proza's en heel wat gedichten in dit nummer. Onder de talrijke dichters
valt niemand bijzonder gunstig op. Het best zijn nog Armand van Assche, Hedwig
Verlinde en Guido Arbeid. Patricia Lasoen ontgoochelt met wel erg huisbakken
versjes. ‘Strictly for the birds’ is een rommelig SF-verhaaltje van Robert C. Smeets.
Jef Maes publiceert twee onopvallende tekstjes. On-
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der de titel ‘Beervelde in Londen’ schetst Roland Jooris de overeenkomsten en even
belangrijke verschillen tussen de schilders R. Raveel, Raoul de Keyser, Etienne Elias
en Reinier Lucassen. Uitgangspunt is hun samenwerking bij de schildering in het
kasteel van Beervelde. Ter gelegenheid van ‘Poetry International’ te Rotterdam, had
Jules Welling een ontmoeting met Allen Ginsberg. Hij rapporteert een nogal wazig
gesprek met hem en geeft enige informatie over zijn optreden op het dichterfestival
en zijn betekenis als profeet van een generatie. Jan Hoet stelt het hyperrealisme van
Marcel Maeyer voor. In ‘Nederlands cursief’ vernemen we heel wat oude nieuwsjes
over literaire actualiteit.

Heibel
8ste jrg., nr. 3-4
Het creatieve gedeelte opent met een verhaal van Frans Depeuter, dat de innerlijke
wereld van een naïef, hoogzwanger vrouwtje weergeeft, terwijl ze op de erg late
thuiskomst van haar man wacht. Een verdienste is alleszins dat het verhaal zelf niet
meer hoogzwanger van problematiek is. Dries Janssen publiceert een fragment uit
een nieuwe roman: ‘Een deur, en nog een deur’. ‘Onvoorzichtig’ is een SF-verhaal
van Bob van Laerhoven: altijd wel prettig om lezen. Enkele dichters. J. Kinnaer en
Baron, schrijven pretentieloze verzen. Dat is meer dan kan gezegd worden van Neer
Vantina. Verder twee zeer goede, hoewel misschien wat te geraffineerde gedichten
van Pieter Aerts. Robin Hannelore schrijft enkele woorden over de jongste bundel
van Pol le Roy: ‘Evenwicht’. Jan van den Weghe stelt zich kritisch op tegenover het
VSO. Hij maakt vooral en terecht bezwaar tegen het geïmproviseerde en
‘à-peu-près-karakter’ van dat onderwijsexperiment. Armand Boni brengt hulde aan
zijn nu 90-jarige vriend, bouwmeester en schilder Flor van Reeth. Volgens Roger
van Brabant moet Jan van den Weghe absoluut de volgende staatsprijs voor het proza
krijgen. Uitdelen van alternatieve staatsprijzen wordt stilaan een Heibelspecialiteit.
Dan is er nog de rubriek van Dries Janssen, met deze keer wat mager uitgevallen
lectuurnotities. Ook Robin Hannelore ‘veegt’ deze keer maar slordig ‘de vloer aan’.
Walter van den Broeck begint een eigen satirisch rubriekje. Tenslotte antwoordt Paul
Hardy zeer rustig op Van den Weghes protest tegen zijn bespreking van ‘Djiki-djiki’.

Varia
- In Gezelliana (4de jrg., nr. 1-2, 1973) geeft J. Boets een artikelenreeks uit van G.
Gezelle over Marcus ab Aviano, verschenen in de Gazette van Kortrijk in 1835.
- In Spektator (3de jrg., nr. 1, sept. 1973) schrijft F.J. Douma het geringe succes
van Van het Reves Engelse verhalen toe aan een gebrekkige Engelse prozastijl. J.
Kuijper bespreekt Hartkamps uitgave van de verzamelde gedichten van Vestdijk.
- Revolver (5de jrg., nr. 2, 1973) pakt uit met een prachtige map met twee
tekeningen van Jan Vanriet. Aflevering 3 van dezelfde jaargang benadert schilder
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Raoul de Keyser langs enkele fragmentarische teksten en reproducties van een reeks
kleine schilderijen: ‘Notebook 1’.
Hugo Brems
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[Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 2 1974]
Albert Westerlinck / Ter inleiding
Soms tussen tulpen bloeit een tulp vreemdsoortig.
Deze eerste regel uit een gedicht van Richard Minne bloeit af en toe in mijn
geheugen op als een specimen van ‘poésie pure’. Het is niet zo bevreemdend dat dit
wel eens gebeurt wanneer ik aan het werk van Maurice Gilliams denk. Twee regels
verder schrijft Minne:
lijk de andere uit één aarde en zon geboortig,
maar grillig opgegroeid naar eigen wet.

Ieder belangrijk kunstenaar is van een eigen soort en groeit op naar eigen wet. Eigen
soort en wet zijn zelfs het kostbaarste dat zij voor ons bezitten. Misschien geldt voor
Gilliams dat zijn werk in onze letterkunde niet enkel zijn eigen- maar ook een zekere
vreemdsoortigheid bezit, waardoor het zich, ongewild, voor een eerder beperkt aantal
lezers reserveert. Duidelijk verwant met de Europese, vooral Duitse romantiek en
het symbolisme, heeft het toch zijn eigen ziels- en stijlgeheimen, die het moeilijk
volledig prijsgeeft.
Soms komt het me voor, dat diep in deze schrijver, analoog met Mallarmé en
sommige anderen, een in zichzelf gekeerde wanhoop vóór het witte papier bestaat,
een wanhoop die, samen met haar onmachtsgevoel, een drang draagt naar verlossing
in een onbereikbare idealiteit, in een soort orfische, magische, of - hoe moet ik ze
noemen? - in elk geval ontoegankelijke, verloren wereld. De weg, van uit de kwellende
onvrede van het bestaan en de ‘Ellende van het woord’ (Jos de Haes), naar deze
bevrijdingsmogelijkheid toe, wordt bij Gilliams geboden door het kunstwerk. Zo
wordt voor deze ziel, die zich voortdurend, met zwakke of bittere slag-vleugels,
kwetst aan de tralies van haar aards bestaan, de kunst een immer begeerde
openbaringsmogelijkheid van het verlossend geheim, een licht in de duisternis, en
de beheersing over het woord een gespannen exorcisme of - voor de religieuze mens
- een substituut van de goddelijke Illuminatie.
Indien dit juist is en indien bij Gilliams het schrijven en de kunstbeleving de waarde
krijgen van een bestaansdroom (of illusie), die, zoals bij Mallarmé en talrijke
romantieke mystici, zelfs de mogelijkheid tot sacrale
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transcendentie substitueert, dan begrijpt men ook vanzelf dat de toegang tot het
bezwerende woord voor hem een ascetische geestelijke oefening is, het uitproberen
van een moeizame - profane - initiatieke liturgie, die zoals elke liturgie in haar vorm
grotendeels hermetisch is.
Toen uit onze Redactie de wens oprees een speciale aflevering aan het werk van
Maurice Gilliams te wijden, was ik het, met een dubbele wens, graag daarmee eens.
De eerste wens is dat dit nummer zou bijdragen tot de diepere kennis van een
merkwaardig oeuvre, dat eerder moeilijk toegang verleent. De tweede is, dat een
letterkundig tijdschrift als het onze, dat zich over zeer ruime verspreiding verheugen
kan, zou bijdragen om de verdiensten van een oeuvre, dat door een eerder beperkte
elite wordt gelezen - en door de schrijver zelf in tal van edities voor een uiterst
beperkte kring van belangstellenden werd bestemd -, tot veel ruimere lezersmilieus
te doen doordringen.
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Paul de Vree / Notities omtrent de idee Maurice Gilliams
1.
Ofschoon hij verschillende genres beoefent, kan Gilliams' oeuvre, dat hij verzamelde
in het vierdelige Vita brevis, op één noemer worden gebracht: hij wil voor zichzelf
zichtbaarheid verkrijgen en schrijvende, ondanks intieme vernederingen, een levende
Idee worden in de tijd, om zichzelf te overtreffen en er iets mee terug te winnen dat
verloren ging, nl. het geloof van zijn jeugd. Op tal van plaatsen in zijn dagboeken
en verbeeldingswerken (die trouwens moeilijk uit elkaar zijn te houden) komt hij op
dit geloofsverlies terug. Het geloof moet in zijn prille jaren een bijzondere en zelfs
‘bedwelmende’ factor zijn geweest in het gevoel van geborgenheid dat hem het
familiale milieu schonk (hij bekent immers: ‘Mijn ouders waren mijn vrienden’).
Een geborgenheid, die, hoewel door ziekte en vereenzaming onrustig, tot wilskracht,
versterving, volmaaktheid en illusie (exaltatie) aanzette. Verdere levenservaring die met de deemstering van een burgerlijke cultuurperiode te maken heeft, denk aan
de ‘Menschheitsdämmerung’ van Kurt Pinthus - heeft die vroege geluksstaat en
geloofsmythe geleidelijk afgebroken. Aan ontgoocheling overgeleverd, geheel op
zichzelf teruggeworpen, bleef in de diepste wanhoop, in zijn ‘Umnachtung’, toch
een hunkering naar zekerheid en zelfbevestiging doorwerken. Bij hem staan leven
en werk polair, aan de ene kant zijn existentiële verslagenheid, aan de andere kant
zijn geestelijke weerbaarheid, maar die polariteit behoort in zijn geval ook voorgesteld
te worden als een ‘weddenschap met een ingebeelde mededinger’. Hij wil iets
‘overtreffen’, overschrijden, de ‘Idee van zijn bestaan’ vatten, ‘levensbeheersing
verwerven’ (waardoor ‘groter openhartigheid toegelaten wordt’), ‘om in alles het
onvervangbare en enige te bezitten’. Daarom doet hij, Nietzsche indachtig, afstand
van de pathos en zal hij voor niets terugdeinzen om de hardheid van de waarheid aan
het licht te brengen in de spiegel van het leed en van de kwelling die hij doorstond.
Zo wordt zijn betrachting een pijnlijke inhoud in een perfecte vorm, de creatie, niet
meer van een goddelijke, maar van een persoonlijke mythe, die niet op narcissisme
en nihilisme stoelt, maar op het werpen door de vrije geest van ‘de fles in zee’ met
het enige geluksbewustzijn dat het de bestemming van de dichter is een bijdrage te
leveren tot de geschiedenis van het
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leven op aarde. Wat Gilliams ooit zijn ‘wrede eenheid van gedachten’ heeft genoemd,
komt hierop neer: de perfectie (creatief geluk) is niet zonder zelfdoorploeging
(inhoud), zonder moeizame arbeid (vorm), zonder ascetisch-begeesterde
levensinstelling (moraal) te bereiken.
Uiteraard is Gilliams een belijdend, reflexief en elegisch-tragisch dichter en
prozaschrijver, volkomen op de autoscopie ingesteld, maar doorlopend zal hij eigen
leed en eenzaamheid in gebieden buiten zich herkennen. Er gebeurt dan een substitutie
van zijn onrustige gedachten en gevoelens door de smartelijk-spirituele zin der dingen
die hem omringen. De werkelijkheid wordt door de fantasie beleefd, er grijpt een
ding-ervaring plaats die deze onverwacht de fascinerende Unheimlichkeit verstrekt
die hemzelf overvalt: het is als een magische bezieling van zijn omwereid in de
toestand van een verhevigde en nauwkeurige voorstelling van zijn persoonlijke, in
casu bedreigde, realiteit. Hier mag men spreken van een magisch realisme met
pessimistische, morbiede geladenheid: de dingen bezielen om ze te ontluisteren, te
ontmaskeren, om niet de prooi te worden van bekoring en zelfbedrog, om het ‘gevecht
met de nachtegalen’ aan te gaan.
Bij het oproepen van 's levens ontluistering speelt ook het landschap als geheel
mede. Zo zal de heide (en haar bewoners) met voor- en achtergrond het symbool
worden van de koude en liefdeloosheid, van de verzuring en onvruchtbaarheid (Herfst;
Winter te Schilde I en II), maar niet minder de geboortestad het symbool van pollutie,
verrotting en ledigheid (Sterven te Antwerpen). Zelfs de zo door het toerisme
opgehemelde kuststreek brengt met haar ‘solferkleurig duin, de rammelende ketens
en het wrakhout’ geen soelaas (Winterkust). De dichter voelt zich in de wereld
ontheemd en bitter is de smaak van de vereenzaming, die alles kleurt met gekoesterd
spijt en vervloekte verveling. Soms lijkt wel een haat-liefde aan zijn sarcasme ten
gronde te liggen. Want wat hij in de buitenwereld en in de tijd ontmoet zou hij anders
willen, nu komt het agressief op hem toe. Het is de reden waarom hij naar het interieur,
het binnenhuis haakt, dat hem beschut en inkapselt tegen de bedreigingen. In dit licht
is het ‘kasteel’ in Elias of het gevecht met de nachtegalen te interpreteren, als een
‘bolwerk tegen de wereld’, eveneens zijn zich-thuisvoelen in de interieurs van Henri
de Braekeleer en in woningen zoals die van Christoffel Plantijn. Hoe hij het heim
als ‘avondlamp der dromers’ nog op latere leeftijd verheerlijkt, vinden we in de
cyclus Bronnen der slapeloosheid terug (De weergekeerden uit een vroeger leven).
In zijn poëzie, gekenmerkt door de syntactische structuur van het expressionistische
vers en zelfs, in zijn laatste gedichten, door de sonnetvorm, beide expressievormen
evenwel fijngevoelig assonantisch en van een ver-
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rassende surreële beeldzetting doordrongen, komt zijn griezelige cafard, zijn gallig
denkend verdriet sterker tot uiting dan in zijn proza, dat meer op de
dieptepsychologische ontleding van zijn fantasmen ingaat in een uitermate
welluidende en puriteins gedisciplineerde compositie, gebaseerd op het ‘schema van
het allegretto der sonate’.

2.
Een ‘levend Idee worden in de tijd’ komt voor Gilliams neer op een onafgebroken,
obsessionele ‘zelfontmoeting’, het ‘tasten met de pen naar het gedroomde, naar het
reële van (zijn) persoon’. Meermaals komt hij in De man voor het venster erop terug:
‘dat de poëzie een alleenspraak is der eenzamen’, ‘dat andermans boeken lezen en
erover spreken is: in u-zelf lezen, u-zelf toespreken, om te beseffen wat gij gevoelt,
wat gij weet en denkt’, dat ‘doorheen en in alles (hij)-zelf onderwerp blijft van wat
(hij) schrijft’. In notities over Niels Lyhne van Jens-Peter Jacobsen laat hij diens
verzuchting los ‘dat het wonderlijk is, om naar zich-zelf te verlangen’. Niels Lyhne
is hem ‘een gevarieerde monoloog waarin Lyhne-Jacobsen als het ware aan zichzelf
verschijnt’. In dit licht kan Gilliams' oeuvre opgevat worden als de eerste doorwrochte
analyse van het schrijverschap in onze letteren - een thema dat sedert de jaren zestig
geweldig opgeld deed -, een schrijverschap dat dient ‘herleid tot de tragedie der
volledige zelfkennis’, een zelfkennis die hij ziet in ‘de weergave van een geheim
meer helder besef der ziel, van een oponthoud, van een beschouwelijk weten voor
één van die onuitsprekelijke gezichten op het humane landschap’. Er wordt bij dit
alles duidelijk gewezen op een ‘psychisch intieme realiteit’ die hij koestert en
waarover hij zich bezint, en die de andere, werkelijk reële, gedaante is van zijn
uiterlijke verschijning, de andere, het scheppend ego - ‘Ik ben Elias’ - dat hij zelfs
‘tot in de bitterste krankte van zijn lichaam wil beleven’.
Gilliams schrijft zijn leven lang een ‘monologue intérieur’ zoals De Braekeleer
in de beste van zijn werken een ‘saison intérieure’ schilderde en niet minder
‘occulteerde’ hij zoals deze ‘de aanwezigheid in de dingen van menselijk
vergankelijke handelingen’. Als we weten dat hij over zichzelf schrijft wanneer hij
het oeuvre van anderen analyseert, dan mogen we aannemen dat ook hij zoals De
Braekeleer gestalte geeft aan de ‘gespiritualiseerde noodlotsgedachte’. Het staat voor
hem vast dat ‘de mens een hachelijk leven op aarde slijt’, dat pijn, lijden en kwelling
de bronnen zijn der zelfkennis. ‘Zijn zelfbesef is tragisch, de lotsbestemming van
zijn wezen is tragisch.’
In deze tragiek speelt de (ver)beeldende herinnering een zowel verrukke-
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lijke als ontredderende rol, verrukkelijk omdat ze hem toelaat tot de ‘kern der dingen’
door te dringen en ze te ontrukken aan de vergankelijkheid, ontredderend, omdat ze
hem niet uit zijn enkelheid verlost. ‘Wat we van de dichterlijke functie positief weten:
ze dwingt ons tot een afzondering zonder privilegiën, zonder liefste, zonder kinderen.
Want de poëzie is een persoonlijk feit in het leven van een mens, dat, in absolute zin
genomen nooit met een ander mens als persoonlijk feit te delen valt.’ In een
wereldbestel dat hij, volwassen geworden, als absurd is gaan aanvoelen en daardoor
onaanvaardbaar, is hij zich gaan toespitsen op ‘een in zichzelf besloten leven als een
in zichzelf besloten steen, de poëzie die aan alle zijden dicht is’, de poëzie van het
allereigenste, getekend als het ware door een predestinatie van ‘ziel en zenuw’.
Daarom heeft hij ‘werkelijk behoefte, wezenlijk nood aan de verzen die (hij) zelf
schrijft’.
In zijn ontmoetingen (lectuur, beluistering, aanschouwing) met andere schrijvers,
schilders en componisten zal dit criterium voor de erkenning en ook de bewondering
van hun kunstenaarschap gelden, maar niet leiden tot identiteit, omdat een natuurlijke
(lees biologische) ongelijkheid de individuen fundamenteel scheidt. Aan de andere
kant is zijn opvatting van het dichter- of schrijverschap ingegeven door de wil ‘het
algemene beeld van de wereld te domineren’. Hij wil niet alleen ‘de weddenschap
met de ingebeelde mededinger’ winnen, maar ook niet onderdoen voor hetzij gelijk
wat, voor hetzij gelijk wie. Dit is de reden waarom hij de eis van de perfectie voor
hem (en de anderen) stelt. Hij vecht op een irreëel plan.

3.
Wanneer het toch de bedoeling van Gilliams is een bijdrage te leveren tot de
geschiedenis van het leven op aarde, dan ziet hij deze geschiedenis als een ‘kortstondig
menselijk verschijnsel in verhouding tot de eeuwenoude materiële
verschijningsvormen’. Eenmaal hiervan bewust, kan de dichter niet anders dan zich
overgeven aan de ‘trage, kruipende tijd’ om in een droom ‘het onherroepelijk
vervlogene’ te herbeleven, de Idee van zijn bestaan te vatten. Dit droombeeld van
het ‘eigenste’ bestaan heeft als drijfveer en betrachting de Nietscheaanse
‘Selbstüberwindung des Menschen’, waarbij de pathetiek van de intelligentie, niet
de pathos van het sentiment als dominant wordt ingezet. Gilliams koestert ook een
‘moraal op eigen golflengte’, die echter op een uitermate rigoureuze zelfkritiek stoelt
en behoefte en nood afweegt aan een monacale afzondering en onthechting. Acht
Elias het niet onontbeerlijk een wit ‘louteringskamertje’ te bezitten? Aan deze
introverte en perfectionistische levenshouding zijn de religieuze achter-
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gronden van Gilliams' jeugd niet vreemd. Zoals alle eenzame tragici vóór en naast
hem gelooft hij nog wel dat zijn werk de enige bevruchtende neerslag is van het leven
op aarde. De mens is volgens hem uiteraard en uiteindelijk individueel noodlijdend,
elk bestreven naar leniging van collectieve nood en twijfel moet hem wel voorkomen
als een politieke aangelegenheid, die niet onder de controle valt van de enkeling. Hij
huldigt het verlangen naar het betere als individuele prestatie, maar opent geen venster
op een verandering van de maatschappij en van de historische koers. Hij is niet
oproerig-verdeeld, hij ziet zich veeleer als een ‘allereenzaamst hoger moment’ dat
‘de continuïteit, de traditie van cultuur en beschaving’ waarborgt.
Maar het zou ook kunnen zijn, dat zijn wanhoop het gevolg is van het pijnlijk
ondergaan van het wintertij van de westers-elitaire cultuurperiode en dat zijn
schrijverschap daarvan de hoogst-aangrijpende getuigenis is.
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Jean Weisgerber / Elias of de smeltkroes der literaire genres
In De Man voor het Venster wordt terloops een wens geuit waarvan juist de
onvervulbaarheid de hedendaagse theorieën over de autonomie van het literaire werk
kracht bijzet:
Ik zou een boek willen schrijven, zoals ik er geen schrijven kàn. Het kon
een middel zijn om er geheel in te verdwijnen, zodat ik onzichtbaar werd
voor mijn ouders, voor mijn vrienden, voor allen die mij willen zien en
liefhebben. (VB, 3, p. 38)
Met andere woorden: de mens kàn niet met zijn werk helemaal samenvallen. De tekst
ontglipt aan zijn vingers terwijl hij hem schrijft, maar dit verlies betekent ook een
winst:
Achteraf beschouwd: waar zou ik in terecht komen, indien ik zo'n boek
kón schrijven en daarna vele jaren bleef leven? Nooit meer een ander zou
ik afmaken, al droeg ik het ‘barensgereed’ in mij om. (ibid.)
De mens-in-het-werk is hoogstens een facet, een relict of een spiegelbeeld van de
mens-achter-het-werk, doch hoe onduidelijk en twijfelachtig ook, het verband tussen
mens en werk stelt bij Gilliams problemen die de kritiek niet onbesproken mag laten.
Bijvoorbeeld: in welke mate is Elias een roman? Strikt genomen blijkt de
fictionaliteit van deze in de eerste persoon en in de O.T.T. gestelde tekst alleen maar
hieruit dat de auteur anders heet dan de verteller. Dit is echter geen afdoend bewijs
omdat de mogelijkheid toch nog altijd bestaat dat Gilliams zich in zijn boek om de
een of andere reden achter het pseudoniem Elias verbergt of slechts als tussenpersoon,
dat wil zeggen als uitgever van Elias' memoires, optreedt. Van een soortgelijke
voorstellingswijze werd inderdaad in het sindsdien weggelaten woord vooraf van de
eerste druk (1936) gebruik gemaakt:
In de lente van het jaar 1924 overleed de jonge architect Vincent Elias
Lasalle. Geboren te Antwerpen, had hij het geluk zijn jeugd in het hartje
van de Kempen, op een ouderwetsch landgoed door te brengen. (...)
De eerste helft van dit boekje is samengesteld uit fragmenten van door
hem nagelaten gedenkschriften (...) (Elias, Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1936, p. 7).
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Bovendien, deze inleiding was van de hand van Olivier Bloem, die ook nog verklaarde
dat hij aan Elias' autobiografie een commentaar, d.i. het nooit herdrukte tweede deel,
toevoegde. De titelpagina daargelaten, waren Elias en Olivier Bloem dus de enige
‘auteurs’ van wie melding werd gemaakt - een beproefde conventie in ik-verhalen
waarbij de fictieve verteller wel eens zo zelfstandig wordt gemaakt dat de grenzen
tussen fictie en historie helemaal lijken te vervagen. In Marnix Gijsens Joachim van
Babylon bijvoorbeeld is dat niet het geval, want de talrijke anachronismen en citaten
uit de moderne literatuur lichten de lezer op ondubbelzinnige wijze in over het
gefingeerde karakter van het bijbelse milieu; de inkleding wordt daardoor bewust
tenietgedaan; achter de tijdgenoot van Daniël raden wij dadelijk de aanwezigheid
van een ‘ik’ uit de 20ste eeuw, zodat wij geneigd zijn ook de identiteit van deze
laatste verteller in twijfel te trekken. In de eerste druk van Elias is de toestand als
volgt: Gilliams zet zijn naam op een boek waarin Olivier Bloem samen met een
toelichting fragmenten uit Elias' ‘gedenkschriften’ publiceert. In de latere drukken
vallen Olivier Bloem, het tweede deel, het woord vooraf en ook de benaming
‘gedenkschriften’ weg. Gilliams komt dichter bij Elias te staan, de tussenschakels
worden overboord gegooid en de conventies van het ik-verhaal tot een minimum
gereduceerd. Zoals in vele ik-verhalen wordt het verschil tussen roman en memoires
voortaan alleen maar waargemaakt door de vermelding van de naam Maurice Gilliams
- niet Vincent Elias Lasalle - op het omslag.
Binnen de roman zelf schijnt Gilliams afwezig in die zin dat hij zich als spreekbuis
van Elias opwerpt. Anders gezegd: hij doet afstand van wat hij is en lost zich in een
ander, verzonnen ‘ik’ op. Althans op het eerste gezicht, want in De Man voor het
Venster (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1943, p. 74) beweert hij
uitdrukkelijk: ‘Ik ben Elias’. Aldus wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen
verteller en auteur. Deze staat niet buiten de verhaalwerkelijkheid, waarvan het
autobiografische karakter zelfs beklemtoond wordt, zij het maar door externe
bewijzen. Samenvattend doet Elias zich formeel gesproken voor als een ik-roman
waarbij echter, zoals in gedenkschriften gebruikelijk is, auteur, verteller en
hoofdacteur één en dezelfde persoon zijn. Of liever gezegd: gedeeltelijk samenvallen,
zoals wij straks zullen zien. Opmerkelijk is Gilliams' tweeslachtige houding. Hij
schrijft over zichzelf zonder zich helemaal bloot te willen geven. De autobiografische
roman of geromantiseerde belijdenis is hiervoor juist de geschikte vorm.
Gilliams mag dan niet in staat zijn in zijn boek geheel te ‘verdwijnen’, toch weigert
hij zijn werk en zijn ‘persona pratica’ streng uit elkaar te houden:
Hoe men het draaie of kere: ieder kunstwerk behoudt in zijn diepte ver-
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scholen de autobiografische eerlijkheid van zijn maker (...) (VB, 3, p. 148).
Mijn vrienden waarschuwen me, dat ik me al te nauwkeurig autobiografisch
uitdruk (...) (ibid., p. 156).
Zijn oeuvre is een spiegel die hij zichzelf voorhoudt, een dagboek, een terugblik.
Bezinning en mijmering over de beleefde tijd is het onderwerp dat bij hem centraal
staat en al kan die retrospectieve instelling de levensdrift in de weg staan, zoals de
‘nachtegalen’ van Elias maar al te duidelijk aantonen, toch zit daar ook iets positiefs
aan vast.
Steeds handelen Gilliams' verhalen dus over zijn eigen verleden. De historische
afstand tussen het schrijven en datgene waarover geschreven wordt, beantwoordt
aan de psychologische afstand die de toepassing van de fictie impliceert. Overigens
wordt de jeugd pas zinvol in het licht van ‘de pijnlijke tegenwoordigheid der latere
jaren’ (VB, 3, p. 45), zoals ook de autobiografie slechts vaste vorm kan krijgen door
de stilering van het verhaal. Karakteristiek is de behoefte aan distantiëring. Het
presens uit Elias is een kunstgreep, want terwijl het het verleden weer actueel lijkt
te maken en naderbij te brengen, geeft het een louter vertekend beeld van de
werkelijke ervaring van ‘toen’. Het springt inderdaad in het oog dat deze ervaring
zich niet beperkt tot die welke het kind indertijd opdeed, maar ook vaak gekleurd
wordt door de ondervinding van een volwassene. Paradoxaal genoeg krijgt het presens
om zo te zeggen de waarde van een fictionele indicatie: het verwijst wel degelijk
naar de kindertijd van de acteur maar tevens anticipeert het op zijn toekomst, d.i. de
rijpheid die de verteller eigen is. Achter het kind als romanheld schuilt, ondanks de
O.T.T., een oudere Elias, met name de verteller met wie de zesendertigjarige Gilliams
zich vereenzelvigd heeft en die af en toe uit de hoek komt. Afstand wordt vereist
niet alleen door de terughoudendheid van de schrijver, maar ook door de taak die hij
aan de literatuur toewijst. Overbekend is de beginselverklaring uit De Man voor het
Venster:
Het doel van mijn kunst is niet schoonheid te scheppen. Ik wil voor mijzelf
zichtbaarheid verkrijgen (...) (VB, 3, p. 54).
Traditiegetrouw veronderstelt zichtbaarheid, dat wil zeggen kennis, een distantiëring
(VB, 3, p. 13) die in laatste instantie met Gilliams' verstandelijkheid of intellectualisme
samenhangt.
Er zijn in de Vlaamse literatuur weinig ‘intelligente’ schrijvers die evenals Valéry
onvoorwaardelijk toegeven aan de bekoringen des geestes. Van de Woestijne en wellicht - Van Ostaijen zijn bij ons dergelijke uitzonderingen en het is vast en zeker
geen toeval dat Gilliams over hen geschreven heeft. ‘De emoties moeten nogal
dikwijls een verkoeling ondergaan’, zo
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zegt hij (VB, 3, p. 48), ‘alvorens ze menselijkerwijze verdienstelijk worden’. Daarmee
bedoelt hij de verkoeling waarbij het gevoel verhardt, tot taalobjecten kan stollen en
daardoor voor het subject verstaanbaar wordt. Gilliams streeft naar zelfkennis;
schrijven is een middel om zichzelf te ontdekken, om in zichzelf inzicht te krijgen.
In dat opzicht is er bij hem geen verschil tussen fictionele en niet-fictionele genres.
Roman en essay, ja zelfs literatuur en leven liggen in elkaars verlengde:
Schrijven is een kwestie van moedige, eerlijke zelfondervraging; het gehele
leven heeft trouwens maar één uitstaanbare, redelijke bestemming, nl. op
de zelfondervraging antwoord krijgen. (VB, 3, p. 164)
In verband met Van de Woestijne merkt hij terecht op dat de opstellen de gedichten
voortzetten en aanvullen (VB, 3, p. 99). Hetzelfde geldt voor Valéry en voor Gilliams
zelf. Wanneer Van de Woestijne over Ensor, Valéry over Mallarmé en Gilliams over
De Braekeleer schrijven, dan houden zij zich in wezen nog steeds met zichzelf bezig.
Daarenboven preciseert Gilliams dat hij ‘al schrijvende, een levende idee (wil) worden
in de tijd, om (zich)zelf te overtreffen en er iets mee terug te winnen dat verloren
ging’ (VB, 3, p. 54). Het komt voor hem dus niet enkel op zelfkennis aan: het oude
humanistische ideaal gaat gepaard met een drang naar vergeestelijking waarbij
enerzijds het verleden herrijst en anderzijds de kunstenaar zijn aardse begrensdheid
ontstijgt. Gilliams spreekt van de Idee Paul van Ostaijen (VB, 3, p. 19), de Idee Henri
de Braekeleer enz. Met andere woorden: in echte kunst, die trouwens zelden spontaan
(VB, 3, p. 156), maar doorgaans uit een intellectueel rijpingsproces, uit het denken
ontstaat, zit steeds een ‘psychische gestalte’ (VB, 3, p. 221). In deze context betekent
‘Idee’ eigenlijk zoveel als wezen, kwintessens, structureel grondbeginsel. ‘Le vrai
Dieu, le Dieu fort est le Dieu des idées!’: een god die wel toestaat, om nogmaals met
de Vigny te spreken, dat de dingen verloren gaan, ‘mais non pas des pensées’. Wij
raken hier aan het aloude heimwee naar onsterfelijkheid door de kunst, door het op
de eigen ondervinding gerichte denken-in-vormen:
Hoe zal ik mij-zelf eens vereeuwigen, in een beeld waar mijn leven en
mijn ondergang als een gebed mede verhoord wordt? (VB, 3, p. 65)
Intelligentie is ‘de verst doorgedreven bevinding die de mens van zich zelf hebben
kàn’ (VB, 3, p. 233). Uit deze kern vloeien de gedichten, essays en verhalen voort.
Typisch is dat Gilliams in verband met Elias boven de term ‘roman’ de voorkeur
geeft aan de omschrijving ‘dichterlijk-psychologisch essay’ (VB, 3, p. 168). De twee
benamingen lopen in en door elkaar. De gelijkstelling van de genres wordt mogelijk
gemaakt onder meer doordat de romancier de feiten - ‘la fable’ - versmaadt om zich
geheel op de
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analyse te concentreren. Evenals het essay neemt het zelfonderzoek de vorm van een
verhandeling aan - in Elias krioelt het van analytische passages - doch zonder op
wetenschappelijke systematisatie aanspraak te maken. De psychologische ontleding
geschiedt nu eens door middel van directe toelichtingen dan weer aan de hand van
door de verbeeldingskracht gekleurde zinspelingen, perifrasen en metaforen. Het
essay is wel degelijk ‘dichterlijk’ van aard. Daarover straks.
Gilliams heeft zich herhaaldelijk over dit genre uitgelaten. Volgens hem ziet het
af van alle objectiviteit voor zover de essayist zich voortdurend blootgeeft. De
wetenschappelijke pretenties van de (literatuur)geschiedenis en de filologie zijn al
belachelijk in vergelijking met de onomstotelijkheid van de wiskunde: men leze er
Raymond Aron en Harry Levin op na. Maar hoe partijdig is de essayist die voor
andermans werk ‘een humane verklaring’ tracht te vinden! Hiertoe
moeten we (...) een subjectieve inspanning durven wagen; en omdat een
kunstwerk een ding is waar men mee leven kan, in afwisselende
levensomstandigheden, blijkt het, binnen het bereik van ieder mens anders,
een voorwerp dat voor interpretatie vatbaar is. (VB, 3, p. 191)
De blik identificeert de waarnemer evenzeer als hij het waargenomene kenbaar maakt,
en de individuele wijze van aanpakken relativeert vanzelfsprekend de bevindingen:
steeds doet de filter zich gelden tussen het onderwerp en de lezer. Ook in dit verband
is Elias door en door essayistisch. De romanwerkelijkheid wordt er niet op
onaanvechtbare wijze door een alwetende buitenstaander voorgesteld, maar door
iemand die daar zelf deel van uitmaakt en wiens uitspraken hem in dezelfde mate
typeren als zij zijn omgeving uitbeelden. Het point of view van het ik-verhaal
onderstreept ten slotte de onvermijdelijke subjectiviteit van de analyse.
De overeenstemming tussen roman en essay blijkt verder ook nog uit het feit dat
beide genres getuigenis afleggen van een gelijkaardig zoeken naar een poëtica. In
de doordachte en berekende kunst van Elias wordt de theorie uit Gilliams' dagboek
en kritische werken niet alleen toegepast, maar ook wel eens uiteengezet. Bij het
bovenstaande knopen bijvoorbeeld Elias' beschouwingen over de subjectiviteit van
de introspectie aan:
Als ik in mij binnen poog te zien, weet ik al gauw dat daar enkel kàn gezien
worden wat mijn beelden-scheppende geest me wil voortoveren. (VB, 2,
p. 42)
Zoals aan de Inleiding tot de Idee Henri de Braekeleer een beginselverklaring over
de kritiek voorafgaat, zo valt het niet moeilijk uit Elias een romantheorie af te leiden.
Ook dit heeft Gilliams met Valéry gemeen: hij stelt evenzeer belang in het zoeken
naar de werkwijze als in het voltooien van
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het werk, in de af te leggen weg als in het bereiken van de bestemming, in het bouwen
als in het gebouw.
Is de verwantschap tussen verhaal en vertoog evident, dan stelt de verhouding van
deze genres tot de poëzie wat neteliger problemen. Weliswaar bekent Gilliams
onomwonden dat hij in zijn boek over De Braekeleer wel eens gebruik maakt van
‘het geheimschrift van de dichter’ (VB, 3, p. 192-193), maar hij moet toch toegeven
dat poëzie in wezen ànders is dan proza (VB, 4, p. 105 en vv.). Het gedicht ‘beschrijft’
niet, het brengt geen omschrijfbare informatie over, het is een zelfstandige wereld
waar eindeloze duur karakteristiek voor is. In principe staan de poëzie - ‘de
alleenspraak der eenzamen’ (VB, 3, p. 20) - en de dichter helemaal afgezonderd. In
de praktijk echter grijpen wisselwerkingen plaats: zoals bekend, zijn er verzen die
met poëzie weinig of niets te maken hebben en omgekeerd streeft bij Gilliams ook
het proza naar het opperste weten van de echte dichters. Elias noemt hij terecht een
‘dichterlijk’ werk. In zijn interview met Florquin gaat hij zelfs zo ver dat hij de taal
van zijn gedichten met die van zijn verhalen gelijkstelt; ook bij Rilke maakt hij in
dat opzicht geen onderscheid:
Waar Rilke, onderbewust, zijn best doet om zijn gedichten, zijn proza in
een mysterieuze nevel te hullen die aan ieder van zijn woorden een wasem
van eeuwigheid verleent, daar tracht ik, naar het schitterend voorbeeld van
Paul Valéry, de woorden uit hun oorspronkelijke slaap te wekken. Een
gedicht, een prozafragment tracht ik tot het fenomeen van de ontwaakte
natuur te verheffen. In Elias of het gevecht met de nachtegalen heb ik mij
aan die poging gewaagd. (J. Florquin: Ten huize van... Vijfde reeks.
Leuven, Davidsfonds, 1969, p. 95).
Een zelfde verlangen naar scherp afgebakende vormen - ‘geslepen teken-contouren’
(VB, 2, p. 151) - bezielt de dichter, de romanschrijver en de tekenaar; het staat borg
voor de zichtbaarheid die Gilliams op het oog heeft. Zo gewaagt hij ook van fantasie
of verbeelding naar aanleiding èn van een verhaal zoals Niels Lyhne van J.P. Jacobsen
èn van de poëzie (VB, 3, pp. 144 en 146) - overigens om daar een middel tot kennis
van te maken:
(...)zonder de tussenkomst der verbeelding is de volkomenheid der dingen
ondenkbaar. (VB, 3, p. 144)
Door de precisie van het woordgebruik, door de verhelderende functie die aan de
letterkunde wordt toegekend, door de rol die de verbeeldingskracht bij deze revelatie
speelt, grenzen verhaal en gedicht aan elkaar.
In De Kunst der Fuga wordt tegen elke systematische en artificiële scheiding
tussen de genres gewaarschuwd:
(...) ieder genre, fanatiek doorgedreven als genre, is louter een kwestie
van formule, van formalisme in de literatuur (...). (VB, 4, p. 118)
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En tot motto van hetzelfde werk koos de auteur een veelzeggend citaat:
En vérité, il n'est pas de théorie qui ne soit un fragment, soigneusement
préparé, de quelque autobiographie. (Paul Valéry).
Het oeuvre van Gilliams is ‘niet in onderdeeltjes te knippen’ (J. Florquin, p. 62). De
autobiografie wordt geromantiseerd, het essay wordt verinnerlijkt en op de zelfanalyse
toegepast, terwijl de poëtisering toegang verleent tot het verblindende licht van de
openbaring.
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Bernard Kemp / Elias als verhaal
opgedragen aan Vincent E. Lasalle
Bij herhaling heeft Maurice Gilliams de muzikale structuur van zijn Elias beklemtoond
en toegelicht. In 1935, het jaar dat eindigt met de voltooiing van het eerste cahier en
de aanloop van het (na de eerste uitgave geschrapte) tweede cahier, schrijft hij de
beroemde uitspraak: ‘De contrasterende ligging der thema's, de uitvoerigheid der
aanvullingen, de wisseling van toonaard en beweging, wortelt vast in het schema
van de sonatevorm.’ (De man voor het venster, blz. 52). De beklemtoning van de
muzikale structuur van het werk gaat dan reeds gepaard met een nadrukkelijk afwijzen
van het verhaalskarakter. In zijn voorgenomen ‘Voorbericht’ (Onder het schrijven
aan Elias), wat later in hetzelfde jaar, wordt die tegenstelling op de spits gedreven:
‘Dit boekje bevat nagelaten gedenkschriften; het zijn melodische verschuivingen,
veeleer dan eigenlijke verhalen waarin feiten worden verteld; zij hebben een
onmerkbaar begin en eindigen bijna niet. (...) Men moet niet trachten, aan de
schijnbaar onvoorwaardelijke feiten in zijn leven een aanschouwelijk verloop te
schenken; wanneer men hun onderling verband in de vorm van een verhaal wil doen
uitkomen, verbreekt men in deze memoires de hartstochtelijk doorgevoerde logica
der zelf-analyse. De zelf-analyse moet hier wel degelijk als de actie van zijn
levensgeschiedenis worden beschouwd.’ (ibid., blz. 55). Van deze tekst vinden we
regelrechte echo's terug in het voorwoord dat Olivier Bloem samen met ‘zijn’ tweede
cahier toevoegt aan het eerste, dat Elias zelf heeft geschreven. Daarmee hoeft Bloem
ons hart nog niet te verontrusten: zijn cahier is inderdaad heel wat narratiever, zowel
doordat het de derde persoon gebruikt als dat het heel wat externe feiten meedeelt,
o.m. de zelfmoord van Elias (die sedertdien een sociaalvoelend architect was
geworden). Misschien heeft de schrapping achteraf van het tweede cahier te maken
met het verwerpen door Gilliams van elk verhaalskarakter, doch in ieder geval lijkt
het aangewezen Elias op zijn narratieve elementen te toetsen, al ware het maar bij
wijze van negenproef op schrijvers eigen uitspraken.
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I. Cyclus van Seizoenen?
Bij de verklaring van de muzikale structuur van zijn boek verwijst Gilliams
overwegend naar de wijze waarop de thema's als evenwichtzoekende muzikale
volumes in het weefsel van de tekst worden verweven. De hele contrapuntische
tweeledigheid die in de opbouw van de alinea's wordt afgewogen, bestaat zoals men
weet in de spanning tussen beek en kasteel, binnen en buiten, avontuur en introversie,
wilde natuur en overrijpe cultuur, gezond en ziek, mannelijk en vrouwelijk, enz.
Hierbij wordt echter niet geraakt aan de ruimere samenhang van het hele boek, noch
aan de indeling van de hoofdstukken. De zeven hoofdstukken van 11 à 13 bladzijden
vertonen in de opeenvolging van de seizoenen een volmaakte (bijna Streuveliaanse!)
cyclus van ruim een jaar: augustus, september, november, Kerstmis, voorjaar, zomer,
nazomer. Die gang der seizoenen is uiterst belangrijk voor het poëtisch beleven van
Elias, maar hij wordt zeer duidelijk getekend door de positie van deze opeenvolgende
momenten in het verloop van het schóóljaar. En dat schóóljaar zelf speelt een
beslissende rol in het hele boek, doordat het de momenten bepaalt waarop Aloysius
aanwezig resp. afwezig is. Het schooljaar van Aloysius is determinerend voor Elias'
leven, en het is begrijpelijk dat de vakantiemaanden (5 hoofdstukken op 7) het
overwicht hebben:
I-II: zomervakantie en vertrek van Aloysius
III: herfst en afwezigheid van Aloysius
IV: winter en kerstvakantie met Aloysius
V: lente en afwezigheid van Aloysius
VI-VI: nieuwe zomervakantie en vertrek van Elias i.p.v. Aloysius.
Het vertrek van Elias in de plaats van Aloysius op het einde tekent binnen de kring
van seizoenen en van het schooljaar een derde m.i. beslissende kring, die van de
opvolging en de plaatsvervanging: in de koffer van Aloysius pakken de moeder en
tante Henriette tot Elias' verbazing zijn eigen kleren (mijn herhaaldelijk door schrijver
gecursiveerd). Paul de Vree heeft eens gezegd dat men zich al te zeer met Aloysius
heeft beziggehouden, maar uit deze verhaalstructuur treedt hij naarvoren als de voor
Elias noodzakelijke en beslissende repoussoir. Tegenover de tere dromerige knaap
is hij de oergezonde ondernemende jongen, aan wie de andere zich optrekt en tegen
wie de andere zich afzet. Tegenover de aanzuigende fascinatie van het landhuis met
zijn collectie pijnlijk bezenuwde eenzamen, stimuleert en incarneert hij de
ontsnappingsdrang van zijn neefje uit de aseptische en verziekelijkende stolp
waaronder het gekoesterd wordt.
Het is daarom geen toeval dat precies Aloysius de cyclische samenhang van
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het hele boek beheerst door de alternatie van zijn verblijf op het landgoed:
aanwezig-afwezig-aanwezig-afwezig-aanwezig. Dat hoeft nog niet te betekenen dat
Elias op het einde van het cahier Aloysius wórdt, maar toch is hij een heel stuk in
die richting gevorderd, en heeft hij, zoals verder nog blijkt, zijn gevecht met de
nachtegalen gestreden. Is de cyclus van de seizoenen niet datgene waar het om gaat
en tekent hij alleen de poëtische achtergrond uit - de menselijke relaties die door de
kring van het schooljaar worden beheerst, wisselen op de alternatie van Aloysius'
aanwezigheid, en deze alternatie sluit harmonisch aan bij de ‘thematische
verschuivingen’. Het ‘verhaal’ zelf wordt op de thematische verschuivingen
gemoduleerd. De binnenste kring, die van opvolging en plaatsvervanging in het
verrassende da capo - het vertrek, van Elias dit keer -, komt neer op een symbolische
identificatie, en overkoepelt, misschien meer als wensdroom dan als werkelijkheid,
de hele contrapuntiek van het werk. Zo openbaart zich het cyclisch verhaalskarakter
van Elias binnen de kring van seizoens- en schooljaarsanekdotiek op zijn beurt als
een volmaakte muzikale structuur.
Deze compositorische benadering van Elias als gestructureerd verhaal maakt het
ook mogelijk, het werk terug te plaatsen in de ontwikkeling van het oeuvre, waarbij
o.m. De man voor het venster marginale(?) dagboeknotities levert. De aanvankelijke
Oefentocht in het luchtledige bood negen afzonderlijke hoofdstukjes-met-titel, die
een betrekkelijke autonomie behielden binnen een weliswaar homogene sfeer. Hieruit
groeit Elias, nl. als poging om een veelgelaagde muzikale afgeronde eenheid tot
stand te brengen en hierdoor de eenheid van de centrale figuur (en van de auteur) te
constitueren. Olivier Bloems tijdelijk toegevoegd cahier is een poging geweest om
die eenheid als van buitenaf, in de derde persoon te belichten. Deze externe narratieve
benadering van de centrale figuur werd achteraf geweerd, en het zal de moeite lonen
deze manipulatie van dichterbij te bekijken. Winter te Antwerpen ten slotte omsluit,
in één seizoen dit keer, een aantal hoofdstukjes zonder veel structurele samenhang,
tenzij precies de permanente verwijzing naar Elias. Die stukken (portretten vaak)
komen voor als zovele uitgebreide voetnoten en soms aanvullingen bij het éne,
eenmalige, opus. Na een opgang tot structurering die haar bekroning in het opus
bereikte, komt dit latere werk opnieuw als een destructurering voor, maar met
verwijzing naar de eenmaal geslaagde structuur. De vraag zelf naar de compositie
staat op die manier in het centrum zelf van Gilliams' schrijverschap.
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II. Familieroman?
De spanning tussen ‘memoires’, die uiteraard lineair zijn, en een cyclisch verloop
dat een artistiek compositieprincipe is, heeft rechtstreeks met deze centrale vraag te
maken. Schrijvende aan zijn boek, benadert de auteur tante Henriette (memoires) als
een figuur (verhaalsstructuur): ‘Op een gegeven moment wordt deze enigmatische
figuur aan het oog van de lezer onttrokken, doch zij blijft daarom niet minder
voortbestaan en actief in de onrust van Elias.’ (De man voor het venster, blz. 52).
De behandeling van de tante als figuur in het boek plaatst ons voor de ambiguïteit
van Elias als familieroman. Dit was ook al het geval door het opnemen van de neef
Aloysius in het identificatieproces dat het da capo van de verhaalscyclus suggereert.
Om het duidelijk te stellen, de familieleden krijgen een eigen personagekarakter.
Het is mogelijk om heel nauwkeurig uit het boek de familiestamboom te
reconstrueren, inclusief de dode kinderen, die immers worden uitgebeeld in het spel
van andere kinderen op het feest. Het hele familieleven, de structuren en verhoudingen
binnen het gezin, dat tot de rijke bourgeoisie van de belle époque behoort, kan op
documentair secure wijze worden opgebouwd, zowel wat de burgerlijke stand betreft
als de hele sociologische en modieuze context. Het hele woordgebruik van de auteur
en zijn zaakregister kunnen hierbij dienst bewijzen. Memoires kunnen uiteraard heel
wat documentair materiaal aanbrengen, en ook romans kunnen dat. Men denke aan
de grote realisten. Toch zou zulke benadering erg marginaal blijven tegenover Elias.
Het ‘point of view’ is hierbij beslissend: de knaap door wiens ogen alles wordt gezien,
beloerd en beleefd, is het er niet om te doen de familierelaties te doorgronden, maar
zijn eigen persoonlijkheid te vestigen. In die zin staat hij dichter bij het Kind tussen
vier vrouwen van Vestdijk dan bij de Telemachus van Gijsen. Loerend en spiedend
heeft hij niets weg van een voyeur, omdat hij door alle anderen heen slechts speurt
naar het eigen vlottende en moeilijk vatbare ik.
In feite distilleert Elias uit de bestaande familiale omgeving een soort van eigen
geestelijke stamboom, de leden van het gezin worden personages die rond de
ik-schrijvende Elias op een nieuwe autonome en eigenzinnige wijze worden opgesteld.
Hier gebeurt hetzelfde als met de cyclische structuur: er is een realistisch feitelijk
kader voorhanden, maar het wordt vertaald in termen die belangrijk zijn voor de
opbouw van Elias' innerlijk. Gilliams zelf is zich hiervan terdege bewust geweest.
Wanneer hij zich tegen zijn voorbeeld Niels Lyhne van J.P. Jacobsen met veel nadruk
afzet, heeft dit precies te maken met het statuut van de personages waaraan Jacobsen
een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

100
te grote zelfstandigheid verleent. Hijzelf ziet de personages uitsluitend als functies
voor de hoofdfiguur: ‘De uitbeelding van een mens, zonder dat hij met andere mensen
in aanraking komt, is ondenkbaar. / In de roman onderscheiden wij groepen van
personen die enkel bestaan om één centrale persoonlijkheid te vervolledigen; zij
betekenen dus iets meer, en tegelijkertijd iets minder, dan de zelfstandige uitbeelding
van een aantal individuen; hun aanwezigheid smelt somtijds geheel weg in de
aanwezigheid van de hoofdfiguur. Zij verschijnen en verdwijnen, zij zegenen en
lasteren, zalven en kwetsen, en wat al meer, niet enkel om de reacties van de
hoofdpersoon mogelijk te maken, doch veeleer om de geheelheid van zijn karakter
(en zijn schijnbare eenheid), als een innerlijk veelvuldige verdeeldheid te doen
gevoelen. En ook zó identificeert de kunstenaar zich door zijn werk.’ (De man voor
het venster, blz. 159-160)
Het betrekken van alle personages op één figuur heeft ongetwijfeld te maken met
de aard van de Bildungsroman, wat Niels Lyhne, en ook Elias ten dele, is. Maar
Gilliams gaat heel wat verder: de hoofdfiguur (ik-figuur) krijgt een ander zijnsstatuut
dan de (andere) personages door zijn relatie tot de zich identificerende kunstenaar.
Dit heeft enorme consequenties voor die relatie zelf, vermits het zijnsstatuut van de
ik-figuur neigt naar dat van de auteur zelf. In afwachting dat hierop kan worden
ingegaan, moeten eerst de gevolgen hiervan voor de (andere) personages worden
nagegaan. Bondig zou dat zo kunnen worden samengevat: de gezinsleden worden
tot personages, en die personages op hun beurt zijn zelfs geen autonome personages
meer, maar functies van de innerlijke verdeeldheid van de ik-figuur. De hoofdfiguur
(ik-figuur) weekt de familiale structuur los en geeft de personages een eigen plaats
en betekenis naar de eis van de eigen noden, in een nieuwe geestelijke familie. Die
geestelijke stamboom berust op de polariteit die in de roman ook reeds ruimtelijk tot
uitdrukking is gekomen, bijv. de beek tegenover het kasteel: tegenover de sterken
en wilden die hem naar buiten tronen, staan de neurotisch op zichzelf betrokkenen,
die de fascinatie van het landhuis incarneren. Die geestelijke polariteit tussen de
personages is belangrijker nog dan de ruimtelijke en kan er zich contrapuntisch
tegenover stellen: tante Henriette wordt door Elias gevolgd in de tuin en aan het
water, en Aloysius beleeft met Elias ook beslissende momenten binnen het landhuis.
Zulke opstelling van de polaire groepen vindt men in vele klassieke romans terug,
bijv. bij Jane Austen en in Anna Karenina. Doch dat zijn realistische werken en de
cesuur tussen beide groepen valt daarin samen met die tussen de families en de paren.
Ze hebben hun personagestatuut behouden. In Elias niét. Al defileert de hele familie
in de roman, de personages krijgen hun soortelijk gewicht naargelang van hun
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functie voor de enig belangrijke - want zichzelf zoekende, ik-schrijvende - Elias.
Zoals er op het kerstfeest twee kerstbomen zijn, nl. de officiële, opgedirkte en die
van Augustinus, zo zijn er in het boek twee stambomen aanwezig, die van de
burgerlijke stand, en die van Elias' innerlijk.
Het belangrijkste, hoewel erg impliciete verschil tussen beide stambomen is wel,
dat in de tweede de vader en de moeder sterk op de achtergrond blijven. Dit treft des
te meer, daar het boek wordt opgedragen ‘Aan mijne ouders’. Deze verschuiving
lijkt mij een van de grote mysteries van het boek te zijn. Er zijn wel een aantal externe
verklaringen voorhanden. Deze twee uitzonderlijk vereerde personen, waaraan
prachtige en ontroerende bladzijden worden gewijd in Oefentocht in het luchtledige
reeds maar vooral in Winter te Antwerpen, werden blijkbaar met een apart boek
bedacht, nl. Elseneur of het Noodweer der Spreeuwen, waarvan tot nog toe één
hoofdstuk werd gepubliceerd. Ook in het poëtisch gedeelte van het oeuvre, vooral
in het Maria-Leven nemen ze een grote plaats in. Het wil mij voorkomen dat het
ouderpaar uit de wereld van de nachtegalen werd verwijderd, de spreeuwen horen
niet thuis bij de nachtegalen. Ook bij Shakespeare zingt de nachtegaal in Romeo en
Juliet, de spreeuw valt providentieel van het dak in Hamlet op Elseneur: There is a
providence in the fall of a sparrow. Niet alleen sociologisch - zie elders bij Gilliams
-, ook psychologisch horen de ouders niet thuis op het landgoed van zijn boek. Zij
spelen een erg bescheiden en gereserveerde rol op de achtergrond. Ook is het
waarschijnlijk, dat Gilliams beide figuren niet kon reduceren tot het statuut van
personage en van functie voor het eigen ik. Zelfs in Winter te Antwerpen kunnen zij
tante Henriette niet van de eerste plaats verdringen.
In de eigen regie van Elias' zelfontwerp worden zij vervangen door ‘bruikbaarder’
figuren: enerzijds oom Augustin(us), anderzijds tante Henriette op het niveau van
de ouders, en parallel daarmee op het niveau van de kinderen neef Aloysius en nichtje
Hermine. Aloysius troont Elias mee naar buiten, Hermine lokt hem mee in het kasteel,
o.m. om hem in te wijden in het sentimenteel geheim van tante Henriettes leven. Zij
kondigde ook al de tante aan in de eerste twee hoofdstukken vóór haar optreden in
het derde. De grootmoeder (met haar doodsgeheim) overkoepelt ook deze stamboom.
Wat de generaties betreft is het zo dat oom Augustinus op de achtergrond staat van
de belangrijke Aloysius, en dat Hermine een aanvulling is van tante Henriette. Tussen
Aloysius, ook de ‘wilde man’ (drie jaar later bij van Hoogenbemt terug te vinden),
en de obsessioneel-moederlijke tante Henriette weifelt Elias; ze behoren beiden als
uiterste polen tot de eigen persoonlijkheid, en zijn elkaars alternatief: ‘Wat kan er
aan mij veranderen nu ik in gezelschap van Aloysius de liefde van mijne moeder en
de bitter-
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zoete genegenheid van tante Henriette ontvlucht.’ (Elias, uitg. Caleidoscoop, blz.
76). Binnen ‘zijn schijnbare eenheid’ incarneert de opstelling van de personages de
‘innerlijk veelvuldige verdeeldheid’.
Het zou onjuist zijn daarom te zeggen dat Elias tussen beiden wordt geslingerd,
hij i s deze beiden en dat maakt precies zijn gespletenheid uit die hij in de
contrapuntiek van zijn werk wil transcenderen. Zijn werk i s de operatie waardoor
zelfherkenning mogelijk wordt, introspectie is inderdaad wel de enige ‘actie’ waartoe
Elias in staat is. Tussen de stoere zelfbevestiging van Aloysius en de verraderlijke
zelfbedwelming van tante Henriette kàn hij slechts een ‘hartstochtelijke poging tot
zelfherkenning’ plaatsen. De acht à tien belangrijke passussen waarin het nadrukkelijk
en uitgebreid gaat over zelfverlies, zelfbereiking, zelfaanroeping, zelfontlediging,
zelfontdubbeling, zelfondervraging, zelfherkenning, zelfontvluchting, culmineren
in de vraag ‘Wie ben ik, wat is “ik”?’ Dit gespleten ik, dat uiteindelijk noch het een
noch het andere kan zijn, dat ten hoogste kan streven tot muzikale artistieke
contrapuntische verzoening, dat zich dus alleen in het kunstwerk kan constitueren,
komt tot de constatatie dat het ik een leegte is. In het verlies ligt uiteindelijk de enige
winst van deze artistieke ascese, die hij noemt ‘de hartstochtelijk doorgevoerde logica
der zelfanalyse’ (Voorbericht, blz. 55). Het ik-personage als énig personage met een
eigen zijnsstatuut, heeft niet alleen al de andere gereduceerd tot functies van het
eigen ik, maar in de leegte van dit eigen ik valt het samen in de ontwikkeling van dit
boek zelf, met dat van de auteur. De Elias heeft niets meer te maken met een
familieroman waarvan hij zovele materiële kenmerken heeft, hij is zelfs geen
Bildungsroman meer, hij is een opus waarin de ik-figuur zijn consistentie ontleent
aan de auteur, en waarin de auteur zijn persoonlijkheid vindt in die van de ik-figuur.
Zijn ideale huis is gevuld ‘met mijn innerlijke leegte’ (De man voor het venster, blz.
61). Het kunstwerk zelf, waarbinnen zowel de ik-figuur als de auteur door identificatie
elkaar worden, is het enig heil tegen de leegte rondom en vanbinnen. Het ik is een
ontwerp, zichzelf actief ontwerpend ontstaat het en bestaat het.

III. ‘Nagelaten memoires’?
Dit moment van innerlijke leegte waarop de ontleding van het zijnsstatuut van de
personages en de ik-figuur stuit, kan worden verhelderd door een derde narratief
element, nl. het problematische tweede cahier, dat van Olivier Bloem, dat sedert de
tweede uitgave door de schrijver werd geschrapt. Wie is Olivier Bloem, die Elias'
cahier als ‘nagelaten memoires’ aandient? Hij heeft veel gemeen met de schrijver
van De man voor het
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venster, die ‘onder het schrijven aan Elias’ een ‘voorbericht’ ontwerpt dat we in
Olivier Bloems inleiding herkennen. Beiden schrijven over Elias, tendele hetzelfde.
In feite heeft Gilliams achteraf Bloem als scherm gebruikt tussen zichzelf en Elias.
Maar in 1936, als het tweede cahier (dat van Bloem) af is, schrijft hij onder de titel
Heimwee naar een zelfportret het verlangen uit om als Dürer, maar vooral als Vincent
(van Gogh), een zelfportret te maken. Onmiddellijk daarna staat in de aantekeningen
de éne zin, als een ganse alinea: ‘Ik ben Elias.’ (blz. 74)
Het schrijven over Elias in Bloems cahier is totaal ambigu geweest: de ik-figuur
kreeg daarin als hij-figuur de status van een personage, nl. een derde persoon met
een naam en familienaam, een biografie, een beroep, een zelfmoord enz., terwijl de
ik-figuur uit het eerste cahier uiteindelijk de zijnsstatus kreeg van de auteur zelf. De
identificatie ik-Elias maakte Bloem intussen onbestaanbaar en zijn functie als scherm
niet alleen overbodig maar in feite tegennatuurlijk. In zijn dagboek schreef Gilliams
op 31 december 1935: ‘Zo eindigt dan vannacht dit gruweljaar, met een dringende
bede: mocht ik een mensenleven lang aan mijn schrijftafel gekluisterd blijven zitten.
(...) At home: neen, ik ben niet thuis in een woning, die niet met mijn innerlijke leegte
te vullen is.’ (De man voor het venster, blz. 61). Hij wordt schrijver-voor-het-leven
op het moment van de voltooiing van Elias. De zelfherkenning, die terzelfder tijd
herkenning van een innerlijke leegte is, betekent de geboorte van een schrijver. Hij
kan alleen wonen in het boek dat vol is van zijn leegte. Deze prachtige paradoxale
formulering van de auteur is de definitie van zijn werk zelf.
Deze paradox wordt verhelderd door die andere paradox, dat het cahier van de
geboorte van een schrijver door ene Bloem wordt aangeboden als ‘nagelaten
memoires’ van iemand die zelfmoord heeft gepleegd. De zelfmoord van Elias moge
al symbolisch staan voor het moment van de ontdekte leegte, ze is eigenlijk, evenals
de zelfmoord van Werther voor Goethe, de geboorte tot een eigenlijk bestaan als
schrijver. Hoe zinvol symbolisch die zelfmoord ook is, ze is niet te handhaven parallel
met schrijvers inzicht dat hij Elias (geworden) is. Inziende dat hij Elias is, assumeert
hij voortaan zelf het boek. De distantie tussen auteur en zijn ik-personage zou immers
door de tussengeschoven Bloem in stand zijn gehouden. De externe verhaalstructuur,
het boek in het boek, waarin Bloem de neutraliserende schrijffunctie vervulde, moest
daarom volledig worden afgebroken: Elias wordt de schrijver en de schrijver Elias,
Bloem incarneerde een moment in Gilliams' schrijven zelf toen de identificatie met
Elias nog niet in alle duidelijkheid was gegeven. Nu neemt Gilliams-Elias zelf de
pen op, en verjaagt het tussengeschoven functionele schrijversego, de verteller Bloem.
Gilliams
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wordt de zelfontledende Elias, en dus ook (zelf) de auteur van Elias' ‘memoires’, die
dan ook ophouden ‘nagelaten’ te zijn. Dat ze intussen, zij het met minder
onmiddellijke helderheid, ook al geen ‘memoires’ meer waren maar een
gecomponeerd opus, is hierboven al verduidelijkt geworden. Bij alle verschillen is
dit fenomeen gelijk aan dat van het einde van de Max Havelaar, waar Multatuli, het
boek voltooid hebbende, proclameert dat hij zelf de pen opneemt, d.i. zelf de schrijver
is. Zelf Multatuli geworden, mocht hij een aantal afsplitsingen en schrijffuncties de
laan uit sturen of in koffie laten stikken. Wat Multatuli met een indrukwekkende
schrijf-ironie in de structuur van het werk zelf opneemt, doét Gilliams materieel door
de afbraak van zijn eerste (voorlopige, voorbijgestreefde) conceptie van de
roman-in-de-roman. Zijn manipulaties zijn geen teken van onoprechtheid, integendeel,
van een oprechtheid die een iets trager doorgedrongen bewustzijn consequent
doortrekt.
Een corolarium van dit inzicht en deze ingreep is, dat Gilliams definitief met Elias
samenvalt, en dat het opus niet te herhalen valt of over te doen. De nieuwe aanvulling
Winter te Antwerpen zal daarom het tegendeel worden van het tweede cahier. Geen
objectiverende narratieve adstructie meer, maar aanvullingen, preciseringen,
toelichtingen bij het ene mogelijke, voortaan definitieve opus. Gilliams is de schrijver
van zijn eigen leven geworden. Over Elias, en zelfs over de Elias, schrijft hij dan
niet meer in De man voor het venster. Het probleem dat het schrijven aan Elias was,
werd uiteindelijk in Elias opgelost van het ogenblik af dat Gilliams zelf in Elias trad
en vervolgens Bloem wandelen stuurde. Elias heeft zijn identiteit voortgebracht,
Elias maakte de schrijver levend en de schrijver Elias. Voor Elias-Gilliams zijn leven
en schrijven voortaan hetzelfde. En evenals er niet (meer) over Elias kan worden
verteld, de absolute ik-persoon, kan Elias over niets vertellen, zelfs over niets schrijven
tenzij over zichzelf. Gilliams schrijft zichzelf in Elias, de enige ‘actie’ in het werk
is zelf-analyse, is het schrijven zelf.
Dit betekent mede dat Gilliams definitief kiest (gekozen wordt) tégen het verhaal,
en niet meer zal bestaan op de wijze van Bloem. Niet alleen breekt hij de narratieve
franje van Bloem totaal af, maar voorbij zijn opus is er alleen nog maar plaats voor
het fragment, als in Winter in Antwerpen. Literair-historisch komt dit neer op een
beslissende keuze tussen zijn twee grote meesters: ‘Echter zó beschouwd, - en
vergeleken bij “Niels Lyhne”, - overtreffen de zgn. fragmentarische “Aufzeichnungen”
(van Rilke, nota B.K.) door hun volledigheid het schijnbaar compleet romanconcept
van Jens-Peter Jacobsen.’ (De man voor het venster, blz. 161)
Behoort de zelfmoord tot de verworpen narratieve franje van de fictie, ze
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had toch symbolische betekenis, doordat ze de geboorte van een schrijverschap
terugplaatste in het raam van zelfontled(ig)ing en leegte. Gilliams zou voortaan nog
slechts Gilliams zijn op de wijze van Elias. Deze leegte staat nu op elke bladzijde
van het laatste hoofdstukje (VII) in het eerste cahier te lezen. Dit hoofdstukje is het
moment van de ontluistering. Ik vat de elementen (al te) vlug samen: Tante Henriette
‘laat mij onverschillig; zij schijnt haar bijzondere gaven verloren te hebben, waarmee
ze reeds zoveel wonderen aan mij heeft verricht.’ Aloysius: ‘Ik heb hem niets meer
te zeggen.’ Zijn moeder: ‘Als mijne moeder lacht wordt ze dadelijk lelijk.’ Het kasteel
dat Elias natekent: tante Henriette zegt ‘dat het een luchtkasteel was.’ En op de laatste
bladzijde, samenvattend: ‘Al het voorbije, ook de voorbeelden van vroegere geslachten
die me moeizaam voorgehouden werden, zijn voorgoed verloren. Op dit plechtig
uitgestrekt domein is alles tevergeefs aangekweekte grootheid, nutteloos geluk en
zelfbedrog geworden. Er blijven mij nog een paar ogenblikken om van dit verval te
genieten; een paar gierig getelde momenten voel ik de stroming mij met hart en ziel
naar ons witte landhuis voeren; daarna krijg ik in de wereld een plaats voor altijd,
waar geen stroming meer te gevoelen is.’ Deze troosteloze slotbeschouwing waarin
dood en geboorte eens te meer samentreffen, behelst dan toch de nog impliciete
slechts later helder geworden troost, dat die ‘plaats in de wereld’ die van de
schrijvende Elias, dit is terzelfder tijd die van de schrijver Gilliams, zou zijn. Dit
einde is dan ook geen einde: op het einde van de Elias wordt Gilliams voor altijd
Elias. Het schrijven in de leegte en tegen de leegte werd voor beiden-in-één de enig
mogelijke, ook heilzame, modus vivendi.
Als schrijver blijft Elias evenzeer het geestelijk kind van tante Henriette dan als
de architect die zich in Bloems cahier de tekenlessen van haar gekregen ten nutte
maakte. Hij is het zelfs nog méér op die manier, blijkens het indrukwekkende moment
van zelfherkenning dat in Winter te Antwerpen wordt opgeroepen: ‘Ze hield een
dagboek - als zovelen er een bijhouden -, méér om zich van de ongebruikte en
opgespaarde krachten te vergewissen dan om zich innerlijk van een pijn te verlichten
of er zich in eindeloze alleenspraken van te ontlasten. Want als we schrijven, “staat
het op de wand van een holte; en wat oorspronkelijk in het geschrevene werd gelegd,
vindt niemand meer bij het herlezen.” Na deze woorden duwde ze mij een hard
voorwerp in de hand. “Goed vasthouden”, dwong ze mij te gehoorzamen, terwijl
mijn vingers werktuiglijk een teerling omknelden die van hààr zijn warmte had
gekregen. En tante dwong me te geloven, dat het de leegte was die hem vasthield,
zoals wij op dezelfde wijze door de leegte worden vastgehouden.’ (blz. 137). Dit
ritueel ligt in het ver-
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lengde van het gescheurde lindeblad elders, maar reikt verder. Het is een ware
overdracht van een vermogen om schrijvende in de leegte rondom stand te houden.
Want enkele regels verder breekt het definitieve inzicht in zijn eigen schrijverschap
door met een volmaakte definitie: ‘Bij enkele dichters in vreemde talen, die ik later
tot voorbeeld koos, was ditzelfde smartelijk besef aanwezig, nl.: dat ze met hun
geschrijf de binnenzijde van een urne bedekken, en door de leegte buitenom wordt
de beschreven wand in stand gehouden. Doch wat zou ik er toenmaals van begrepen
hebben.’ (blz. 138). Als schrijver is Elias-Gilliams de zoon van tante Henriette
gebleven. Deze plaatsvervangende gestalte voor de moeder heeft te maken met
Gilliams' fundamenteel schuldbesef dat ook in het Maria-Leven doorbreekt, van de
zoon tegenover zijne moeder om zijn uitzonderlijke schrijversroeping, die terzelfder
tijd uitverkiezing en ‘bijna pervers’ herbeleven betekende.
Het onderzoek naar de narratieve elementen in de Elias biedt niet alleen een
interessante, volledig positief uitvallende negenproef op de muzikale ‘zuiverheid’
van zijn opus, het opende ook mogelijkheden om de geboorte van een uitzonderlijk
schrijverschap van dichtbij mee te maken. Dit geboorteproces heeft Gilliams zelf
voortreffelijk beschreven in nauwe samenhang met de muzikale structuur van zijn
opus: ‘Het beslissende en onweerlegbare, het met scherpte geschrevene, is een
samentreffen, een samenspannen op één enkel moment van meerdere gevoelens en
andere motieven, die in de loop der jaren tegenstrijdig met elkander waren. / Schrijven
kan maar zelden - en wellicht nooit - spontaan geschieden zoals spreken en zingen,
omdat het woelige en groeiende elementen verenigt, die eerst langzaam hun
uiteindelijke wasdom, d.i. hun eigen afgewogen en gesloten organische eenheid
bereiken, zoals alle dingen in de natuur, die rijp geworden zijn.’ (De man voor het
venster, blz. 168).
Olivier Bloem schreef in de laatste bladzijden van zijn relaas over Elias: ‘Zijn
leven lang had hij met de Nachtegalen strijd geleverd, zijn onzalige
droomverbeeldingen die hij bevechten ging zoals Don Quichote de windmolens
bestormde.’ (blz. 264). Deze al te voorbarige necrologie werd geschrapt. Gilliams,
Elias geworden, heeft diens strijd voortgezet, zijn leven lang, en moest de fictie van
de zelfmoord - symbool van leegte in de geboorte, en wellicht ook van zijn
zelfbestraffend schuldgevoel tegenover de moeder - schrappen, wilde hij zijn
gevonden schrijversidentiteit daadwerkelijk assumeren. Dat hij hierna en hierom
alles wat naar verhaal zweemde verfoeide wordt op deze achtergrond niet alleen
maar begrijpelijk. Het was voor hem een onontkoombare noodzaak geworden.
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Martien J.G. de Jong / De man in de mist*
De bundel Oefentocht in het luchtledige eindigt in zijn definitieve versie met het
verhaal De man in de mist, waarin men vier delen kan onderscheiden:
De expositie: De moeder van de verteller heeft een zware operatie ondergaan. Hij
bezoekt haar in het ziekenhuis, maar wordt beroepshalve weggeroepen ‘naar een
sanatorium in de Antwerpse Kempen, waar de elektrische centrale door een
ontploffing was verwoest.’
Begin van de tocht: De bus waarmee de verteller naar het sanatorium rijdt, loopt
vast in de mist. Hij stapt uit en dwaalt te voet verder.
De ontmoeting met de kasteelheer: De verteller ontmoet een oude heer, die hem
langs een kasteel leidt, waarbinnen hij een jonge vrouwenstem hoort zingen: ‘Schlafe
mein Liebster, sei ruhig.’ Naar aanleiding van deze aria brengt de oude kasteelheer
de perfectie van Bachs muziek in verband met de scheppende natuurkrachten en met
de idee van een ‘oerplant’, die aan alle vormen van vegetatie ten grondslag zou liggen.
Dit leidt de verteller tot de vraag naar het lot der gestorvenen. Maar zijn begeleider
‘sist’ hem toe dat hij zoekt naar een middel om zich ‘de onsterfelijkheid te
verzekeren’.
Vervolg van de tocht: De verteller wordt door een boswachter in opdracht van de
kasteelheer tot op een steenweg gebracht, die naar het gezochte sanatorium voert. In
zijn verbeelding ziet hij zijn moeder voor zich: hij voelt dat zij sterven gaat en alleen
nog in zijn ziel zal mogen voortleven. Verder wandelend komt hij terecht tussen
graven: ‘een kerkhof op de heide. Waarheen moest ik mij begeven.’
Dit is het einde van een verhaal, maar misschien nog niet van de wandeling in de
mist. Hij is immers nog niet aangekomen bij de elektrische centrale waar hij
beroepshalve heen moest. Ik beken dat ik die elektrische centrale onderhand vergeten
was. Dat komt omdat het verhaal mij op een ander dan het vertelselniveau is gaan
boeien. Deze tekst is voor mij niet zozeer

*

Deze tekst is een fragment uit een nog onvoltooid essay over het oeuvre van Maurice Gilliams.
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het verslag van een nog onbeëindigde reis door de mist, maar veeleer een
prozacompositie op twee hoofdthema's, waarvan het eerste dat van de vergankelijkheid
is en de door liefde gevoede wanhoop daarover. De compositie begint met het motief
van de zieke moeder en ze eindigt, nadat dit motief nog eens in mineur is hernomen,
voor een kruis op een eenzaam kerkhof. Eigenlijk dénkt de verteller meer dan dat
hij vertelt. En zijn denken is dan een vorm van peinzen die Gilliams elders ‘denkend
verdriet’ noemt. Hij verdwaalt in de mist van zijn verdriet, en hij beëindigt die
dwaaltocht op een plaats waar alle menselijk leven ophoudt. Toch zou deze tekst
niet zo maar eenvoudig ‘De dood van mijn moeder’ kunnen heten. Want tegelijkertijd
- en daarmee kom ik tot het tweede hoofdthema - verbeeldt dit prozastuk de
onherroepelijke afstand tussen het pogen als zoekende kunstenaar, en het ideaal van
de perfectie dat hem, als illusie van het eeuwige, voor ogen zweeft. Tegenover de
dood (het moedermotief) staat het motief van de onsterfelijkheid van de kunst als
eeuwig, door de geest beheerst natuurverschijnsel.
De toegewijde lezer van De man in de mist ervaart al spoedig hoe de uiterlijke
(natuur-)beschrijvingen, zoals in de vroege romantiek, tegelijkertijd functioneren als
état d'âme van de verteller, en hoe het motief van de stervende moeder en het daarmee
samenhangend eeuwigheidsverlangen blijven doorspelen of doorschemeren in alle
vier de bewegingen van het hiervoor geschetste schema:
1: de moeder na een zware borstoperatie, bloedend op haar ziekbed, door haar
gerichtheid op het oneindige al los rakend van haar efemere aardse bestaan;
2: de evocatie van de beschermende moederfiguur bij wie een bang jongetje in de
bus zijn toevlucht zoekt;
3: de ‘herhaling’ van het beschermend moederbeeld in de door een vrouwenstem
(vanuit het veilige kasteelinterieur) gezongen Bach-aria, en het verlangen van
de verteller ‘zich te nestelen in de heiligste dierlijkheid der geboorte’ en de
vraag waar zijn ‘levenswarmte’ vandaan komt;
4: het vergetelheid zoekend verlangen om zich te ruste te leggen in de milder
wordende nacht ‘in de nestachtige ritseling van het dorre winterhout’, dat wordt
gevolgd door het laatste beeld van de moeder, die opgaat in eeuwig licht en
langzaam de vorm aanneemt ‘van een met bloed bedrupte roos, waar voorgoed
haar menselijke wezenstrekken uit weggevloeid waren.’
De indruk die het laatste beeld op mij maakt, wordt - geloof ik - mede bepaald door
de herinnering aan de ‘blauwe bloem’ uit Novalis' Heinrich von Ofterdingen, die
langzaam maar zeker verandert in het gelaat van zijn
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moeder.1.
Maar bij Gilliams heeft de (rode) ‘menselijke’ bloem op een of andere manier óók
iets te maken met de oerplant waarvan tevoren sprake is geweest. Hier zijn volgens
mij ideeën van Goethe in het spel. Dit bijvoorbeeld: ‘Wohl ist alles in der Natur
Wechsel, aber hinter dem Wechselnden ruht ein Ewiges.’ En vooral Goethes zoeken
naar de ‘sinnliche Form einer übersinnlichen Urpflanze’ waarover hij spreekt in zijn
Italienische Reise (17-IV-1787) en in de Geschichte meines botanischen Studiums.
De idee van die oerplant is belangrijk bij Gilliams. Dat blijkt niet alleen uit de tekst,
maar ook uit de voorgeschiedenis van zijn prozastuk. In de eerste (privé-)druk van
de bundel Oefentocht in het luchtledige (1933) ontbreekt het verhaal De man in de
mist. Maar wie Gilliams' autobiografisch journaal De man voor het venster raadpleegt,
leest desondanks voor het jaar 1932: ‘... voor de zoveelste keer De man in de mist
herschreven, zonder resultaat. Wellicht is de ontroering nog te onmiddellijk werkzaam
in mij om het zelfbeleefde onderwerp2. te beheersen. Ik let nog te veel op de mist,
gelijk een zelfmoordenaar te veel op het water zou letten waar hij in ondergaat.’ En:
‘Nog steeds laat het verhaal me niet los. Het onzegbare moet er voelbaar in worden,
al lezende moet alles door de gehoorsverbeelding in actie worden gebracht: de stilte
in de mist, die de eigen stilte der ontroering, der wanhoop is: daarboven uit begint
er een stem te zingen, ver van de wereld verwijderd en toch zingt zij van het beste
der wereld, waar niet alleen ons hart doch vaak onze ziel naar verhangen is. Want
niet alle heil en niet het allerhoogste daalt geheel uit de hemel.’ En: ‘Het motief van
De man in de mist begint al dwingender in mij te zingen: “Schlafe, mein Liebster,
sei ruhig”.’
Daarmee is de zaak niet opgelost. De tekst van het journaal moet later herwerkt
zijn, want het laatste citaat klopt niet met de bibliografische werkelijkheid. In het
tijdschrift Dietsche Warande en Belfort van 1935 vond ik bij toeval een vroegere
versie van De man in de mist, waarin de regel uit Bachs aria die de journaalschrijver
van 1932 ‘het’ motief noemt, geheel en al ontbreekt. Maar in deze versie is
daarentegen wel uitvoerig sprake van de oerplant. ‘Wij voeden, als het ware met
ontgoochelingen en met de jongste smart van elke liefdesparing, de gedachte aan en
het zoeken naar de ideële plant, die aan het gehele plantenrijk ten grondslag ligt’,
staat er in de definitieve versie.
Welnu, in de versie van 1935 ziet ‘de man in de mist’ die oerplant. De kasteelheer
die hem op zijn dwaaltocht helpt, heeft haar in zijn bezit en eveneens een boekje met
berekeningen die hem in staat hebben gesteld de oerstof te winnen waar deze
onsterfelijke ‘weergaloze bloem’ aan ontkie-
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men kon. Op het moment dat zijn bezoeker hem verlaat, verbrandt de oude man
echter zijn geheim van 's mensen ‘onsterfelijkheid’. De kasteelpoort valt dicht en de
verdwaalde verteller staat weer alleen in de mist. Wanneer hij de tekening raadpleegt
waarop de oude man zou hebben geschetst hoe hij zijn weg terug kan vinden, ziet
hij: ‘niets dan de verdoemde, onvergankelijke bloem met tergende volmaaktheid
uitgeteekend. Doch zij wees mij één richting aan: waar de dood zegevierend het
leven vernietigt.’ Het leven dat door de dood overwonnen wordt, is het individuele
leven: ‘Zoo verscheen ik vóór de onpeilbaar donkere nacht, waarin ik ging verdwijnen,
opgelost aan mijzelf, zonder bestaansreden, weldra geheel uit het leven weggewischt.’
In 1939 schreef Gilliams in zijn gedicht Tweespraak in de herfst:3.
Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels,
om met de maan onzichtbaar te vergrijzen.

‘Hinter dem Wechselnden ruht ein Ewiges.’ De stervende moeder verandert voor de
verbeelding van de verteller in een bloedende roos. De ‘onvergankelijke’, de
‘weergaloze’ bloem. Ik schreef hiervoor al dat ‘de man in de mist’ volgens een oudere
versie de onsterfelijke oerplant inderdaad aanschouwen mag. Hij wordt binnengelaten
in het kasteel en ziet daar eerst een van talrijke aantekeningen voorzien exemplaar
van Bachs Kunst der Fuge, wat zijn gastheer aanleiding geeft tot een overweging
aangaande de onsterfelijkheid. En in aansluiting daarop toont hij hem de onsterfelijke
oerplant: ‘In een bloempot stond een schotelvormig gewas zooals ik er voordien
nooit een kon gezien hebben. De wanden waren kreeftrood en zoo hard als het schild
van een schaaldier; in het midden was een klein blauw kelkje, waar binnen een
gouddoorlichte nevel ter wone was. Bij de minste aanraking ontwaakte een volle
welluidende klank, lokkend én vredig te gelijk, maar zóó doordringend zoet dat hij
veel kan doen vergeten waar men vrijwillig om bedroefd wil zijn.’
Een fenomeen dat het plantaardig oerleven in onsterfelijkheid verbindt met de
mathematische perfectie van de kunst (Bachs ‘Kunst der Fuge’!). Van 1929 is
Gilliams' tekening Le diapason magique, die een stemvork als plant voorstelt. De
Parijse ‘diapason normal’ als uitgangspunt voor de toonzetting heeft in de geschiedenis
van de muziek nogal wat moeilijkheden veroorzaakt.4. Gilliams' ‘diapason magique’
is ontstaan uit het verlangen in de mathematische perfectie van de muziek, een ideële
perfectie van de eeuwige natuur te zien. De bundel Oefentocht in het luchtledige
heeft in de uitgave van 1937 een zin uit De man in de mist als motto. Deze:
‘Waarschijnlijk bepaalde ik mij tezeer tot wat men algemeen het liefhebben der
muziek
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pleegt te noemen, zonder in haar de voortzetting te zoeken van de scheppende
natuurkrachten.’ Het is tussen haakjes typerend voor de wijze waarop Maurice
Gilliams zijn literair werk in zijn leven ‘meeneemt’, dat deze zelfde zin in de versie
van 1955 (Vita brevis, dl. I) als volgt begint: ‘Ik was jong. Ik beperkte me te zeer...’
Intussen gaat het hier om een inzicht dat voor alle kunst geldt en dat ook niet
uitsluitend bij Maurice Gilliams voorkomt. Ik herken het in een Rembrandt-opstel
van Lodewijk van Deyssel (1906): ‘De wendingen van heldenmoed, de religieuze
extazen, de groote kunstwerken, zijn schoonste deelen van het uitgebreide
natuur-verschijnsel menschheid.’ Een groot kunstwerk is geen resultaat of voorwerp
van oppervlakkige liefhebberij. Daarom kan Van Deyssel vervolgen: ‘Het is iets
anders. Het onderscheid is essentiëel. Bij die enkele grooten komt het als het ware
van boven. Waarlijk, het is dat niet, wat gij meent. Het komt van buiten hun zelf, het
zijn de hoogste krachten van het leven, die hun plotseling overvallen, en die hun
eigen gewone gedachten- en gevoelsleven versteld doen staan.’
Maurice Gilliams schrijft in De man voor het venster (1932) met betrekking tot
Paul van Ostaijen dat hij: ‘de Dichters voor een wonder houdt en de heilige mythe
van de schepping in hen belichaamd vindt.’ Hij vervolgt: ‘Ik schaam me niet er aan
herinnerd te worden, dat ik voor niets anders deug dan om de gevolgen van die mythe
met de inzet van mijn gehele bestaan, en tot in de bitterste krankte van mijn lichaam
te beleven.’ In een interview van 36 jaar later duidt Gilliams even de smart om zijn
kinderloosheid aan, en spreekt dan van ‘de nood om het leven zijn heilige bestemming
te geven.’5.
De heilige mythe van de schepping realiseert de kunstenaar in zijn kunstwerk.
Maurice Gilliams' laatste publikatie is een in 1969 verschenen essay over de schilder
jos. Hendrickx, onder de titel Wasdom. Ook hier weer - er zijn in zijn werk meer
bewijsplaatsen, maar ik kies de meest recente - legt hij er de nadruk op dat de artistieke
scheppingsdaad verband houdt met natuurkrachten: Jos. Hendrickx' houtsnede
Wasdom heeft iets dat in zijn herkomst vergelijkbaar is met Novalis' blaue Blume.
En: ‘Zijn kunst bezit de straling van een door zijn natuur geschapen minerale kracht.’
Maar het belangrijkste is - en hier komen we weer tot de mathematische perfectie
van Bach - dat die minerale kracht gepaard gaat met geest: ‘Wasdom is, als
voorstelling, wel als een bloemgewas ontsproten uit de humusvorming van het
denkend verdriet.’ En, sprekend over ‘meditatieve ordonnantie’ in de kunst:
‘Ordonnantie is dat soort van biologische eigenschap, veredeld door hetgeen de
rijpende menselijke geest er vermocht aan toe te voegen.’ Vandaar dat de zojuist
geciteerde uitspraak over de door de natuur gescha-
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pen ‘minerale kracht’ van de kunst moet worden aangevuld met een beperking: ‘Doch
in alles wat de authentieke artiest te horen en te zien geeft in zijn werk, manifesteert
zich zijn scheppende geest.’ (Ik cursiveer.)
De noodzakelijke verbinding van natuurkracht en geest werd al gezien en
‘gepredikt’ door de kasteelheer die optrad als gids voor Gilliams' ‘man in de mist’
uit de jaren dertig. Misschien heeft de auteur zelf zijn kunstopvatting nergens zo
rechtstreeks uitgesproken als in zijn essay over Hendrickx: ‘Alle kunst - of het
gedichten, muzikale composities, schilderijen, grafieken, beeldhouwwerken, enz.
betreft - moet een ontleedbare, anatomische struktuur bezitten, een constructieve
ordonnantie van bezielde materialen, wil haar plastische inhoud (ook de dichtkunst,
de muziek bezit plastische inhoud) demonisch of engelachtig op ons inwerken.
Gewoon een uiterlijke fysionomie houdt de kunst niet in stand. Zij is onderworpen
aan de tyrannie van een stabiele opbouw. Die stabiliteit heeft ze te danken aan het
denkvermogen van de geest waaraan een gevoel vooraf is gegaan.’
Gilliams' conceptie van de kunst als superieure, geestelijke, constructieve
beheersing van natuurlijke gevoelskrachten. Het minerale; de tijd: ‘Geduld is een
kreatieve faktor.’ Dit moet verband houden met de onderkoelde sfeer van zijn poëzie.
Bij mijn alinea over de gelijkenis tussen het beeld van de bloedende (moeder-) roos
uit De man in de mist en de blauwe (moeder-) bloem van Novalis, plaatste Maurice
Gilliams in 1970 de aantekening dat hij ‘helemaal niet aan Novalis gedacht’ had.
Hierbij passen twee meerledige opmerkingen.
De eerste is dat zogenaamde ‘invloed’ van de ene kunstenaar op de andere - ik
spreek niet over ordinaire vervalsers - misschien alleen maar kàn ontstaan op
momenten dat de latere schrijver ‘helemaal niet’ aan zijn voorganger ‘dacht’... tenzij
er sprake zou zijn van een bewust bedoelde allusie: een schrijver probeert de
sensibiliteit van de ingewijde lezer te activeren door een beroep te doen op zijn
herinnering aan vroeger literaire ervaringen (Pound, Eliot).
In alle gevallen geldt Gides ‘l'influence ne crée rien; elle éveille’, en in alle gevallen
is ‘bronnen’-onderzoek het zoeken naar uiterlijke aanleidingen. En die kunnen bij
een gecultiveerd mens zowel van literaire als van biografische aard zijn. Wij kennen
zelf niet altijd de oorsprong van wat onbewust in ons voortleeft of zich met elkaar
vermengt. Het gaat trouwens niet om oorzaak of oorsprong, maar het gaat om het
leven zelf op het moment van scheppen. Ten aanzien van de kunst is het dikwijls
minder
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belangrijk te weten waar de kok zijn mosterd haalt, dan te proeven wat hij ermee
gedaan heeft.
Daarmee ben ik aan mijn tweede opmerking, die niet langer de schrijver geldt
maar de lezer. Het feit dat de schrijver niet aan een bepaald beeld of een bepaalde
idee ‘gedacht’ heeft, kan geenszins verhinderen dat de lezer dit wél doet. Bij zijn tot
leven lezen van een literaire tekst kunnen andere lectuurherinneringen een rol spelen
dan die - via het onderbewuste - op de auteur hebben ingewerkt bij het tot leven
schrijven van die tekst.
Ik had bij de menselijke roos uit De man in de mist bijvoorbeeld niet alleen aan
Novalis kunnen denken, maar evengoed aan de hemelroos uit Dantes Paradiso, aan
de ‘bloeiende’ wilde roos van de beroemde Amsterdamse rederijkerskamer, of aan
één van de talrijke met (vrouwelijk) menselijk leven vergeleken of doortrokken rozen
die in de literatuur zijn aan te wijzen van Catullus, over Poliziano, Ariosto, Tasso,
Ronsard, Guarini en Marino, tot en met Voltaire en Bilderdijk en zo verder. Maar
een lezer beslist nu eenmaal niet zelf óf, en zo ja, wélke lectuurherinnering in zijn
esthetische beleving van een nieuwe literaire tekst zal worden geactualiseerd.
De man in de mist is zo gecomponeerd, dat het moedermotief tijdens de derde
beweging terugkeert in het beeld van de zingende vrouwenstem (‘Schlafe, mein
Liebster’) die, vanuit de warme geborgenheid van een onbekend huis, in de
winteravond doordringt tot de verdwaalde verteller die wel vergetelheid zou willen
zoeken in de ‘heiligste dierlijkheid der geboorte’ of de ‘nestachtige ritseling van het
dorre winterhout’. Natuurlijk kan men hierbij terugdenken aan de hunkering naar de
geborgenheid van een vrouwelijk (moederlijk) tehuis dat de eenzame jager voelt in
Gilliams' jeugdverhaal Het verlangen. Maar in Le grand Meaulnes van Alain-Fournier
las ik de winterse zwerftocht van de verdwaalde Augustin, die zich tenslotte leiden
laat door ‘la flèche d'une tourelle grise’ en dan terechtkomt bij een mysterieus kasteel:
‘Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était
comme un souvenir plein de charme et de regret. Il se rappela le temps où sa mère,
jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon, et lui, sans rien dire,
derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit...
On dirait que quelqu'un joue du piano, quelque part? pensa-t-il.
Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à
s'endormir...’
De Europese literatuur kent nog meer van deze moederlijke tehuizen in het eenzaam
winterlandschap van verdwaalde zwervers. Het aantal oersymbolen dat de mens voor
zijn meest elementaire verlangens ter beschikking staat, is waarschijnlijk slechts
beperkt. En het zijn tenslotte de milieu-
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en tijdsomstandigheden waarin de kunstenaar leeft, die beslissend zijn voor de wijze:
niet waarop hij zelf het beeld kiest, maar waarop het beeld zichzelf aan hem openbaart.

Eindnoten:
1. Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume, die zunächst an der
Quelle stand und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen
unzählige Blumen von allen Farben, und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts
als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er
sich nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anting; die Blättern wurden
glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stengel, die Blume neigte sich nach ihm
zu, und die Blütenblätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes
Gesicht schwebte. Ein süsses Staunen wuchs mit der sonderbaren Verwandlung, als ihn plötzlich
die Stimme seiner Mutter weckte und er sich in der elterlichen Stube fand, die schon die
Morgensonne vergoldete. (Novalis, Heinrich von Ofterdingen.)
2. Desgevraagd deelde Maurice Gilliams mij mede dat zijn moeder pas overleed in 1936. Vergelijk
de verderop in de tekst bedoelde tegenspraak tussen de op 1932 gedateerde aantekeningen in
het “journaal”, die duidelijk betrekking hebben op De man in de mist volgens de versie van
1937, en niet volgens die welke twee jaar tevoren verscheen in Dietsche Warande en Belfort.
Zo is er in het “journaal” onder 1932 eveneens sprake van de kritiek van Cornette op het verhaal
In memoriam terwijl deze kritiek in werkelijkheid pas verscheen in De Gids van 1933. Men
moet er rekening mee houden dat Gilliams zijn teksten herhaaldelijk heeft herwerkt.
3. In de definitieve versie van De man in de mist staat: ‘Nu ik dit alles overdenk: is het indertijd
geen waanverbeelding, geen heen- en wederspraak geweest, die niet heeft plaatsgevonden dan
in mijn overspannen hersens, en waar ik de troebelste lagen van mijn wanhoop voor beroerde
om ze tot spreken te dwingen?’ (Ik cursiveer.)
4. Ugo Leone en Pietro Righini, Il diapason, Storia e vicende delle sua normalizzazione. De
tekening ‘Le diapason magique’ vindt men gereproduceerd in: Maurice Gilliams, Elias ou Le
combat avec les rossignols suivi de Monsieur Albéric, traduit du néerlandais par Saint-Rémy,
Librairie des arts, 1968.
5. Joos Florquin, Ten huize van... vijfde reeks, Leuven 1969, blz. 86 (de cursivering in beide citaten
is van mij).
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Willy Spillebeen / De dichter Maurice Gilliams
Zevenenveertig gedichten, dit is alles wat Maurice Gilliams zelf als de volwaardige
vruchten van veertig jaar poëtische dienstbaarheid beschouwt. Hij bundelde ze in
Gedichten 1919-1958 (Colibrant 1965). In zijn vierdelig Verzameld Werk Vita Brevis
(C. De Vries-Brouwers 1958) staan er nog vijf gedichten minder.
Gilliams' poëzie is nauwelijks los te maken en beslist niet los te denken van zijn
verhalend proza, dat vaak uit of tegelijk met zijn gedichten is gegroeid. Ook in zijn
altijd creatieve essays en dagboekbladen bezint hij zich voortdurend over eigen werk:
‘Een dichter die polemisch onafgebroken tegen zichzelf vecht, kan niet anders dan
autobiografische werken schrijven.’ (Vita Brevis III, p. 105)
Met objectieve beelden en een compromisloze woordascese (woordreductie) poogt
hij van meet af aan zijn unieke wezenheid, die wortelt in en worstelt met de kindertijd
adequaat uit te beelden. De gevoelsspanningen tussen hemzelf en de anderen, de
mysterieuze relatie met de moeder, de uiterste kwetsbaarheid die zelfkwelling wordt,
de sensitivistische verhouding tot natuur en dingen, de (zwarte) melancholie als
overheersend, vaak verrukkend, vaak verlammend gevoel, dit alles vormt de
gevoelsinhoud van Gilliams' verzen én proza tot ± 1936. In zijn latere, meest bekende
en ook rijpste verzen zal als enig (maar complex) motief de eenzaamheid overblijven,
die ervaren wordt als zijn en dé menselijke conditie.
Als jonge man voelde Gilliams de nood om zich te bevrijden uit het milieu van
zijn jeugd, dat hij in zijn proza zal oproepen. Hij voelde zich gevangen in een ‘rag’
van verziekende gevoeligheid. Hij hoopte zich te kunnen ‘verzoenen’ met ‘zon’ d.i.
buitenwereld, het leven zelf, dat hij tot dan toe binnenskamers (introvert) had geleefd.
Als een ‘nachtlijk-kil getij’. In Sonnet van 1919, dat niet opgenomen werd in Vita
Brevis, maar vooraan staat in Gedichten 1919-1958, staat te lezen dat hij deze
vrijheidsdrang ervaarde als ‘fel begeerd venijn der vroegste bloemen’, een zoete en
giftige zelfkwelling. Tevens drukte hij er de behoefte uit om dit hele, gespleten
gevoelscomplex te ‘noemen’. Maar hij beseft meteen dat, wanneer hij ‘moeizaam’
en ‘bedeesd’ (kenmerken van zijn introversie) leven en vrijheid
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wil noemen, alles in ‘gedroomde omhelzingen’ voorbijgaat, dus droomverlangen
blijft.
Naast deze onmacht is er ook de zekerheid dat ‘Eén’ hem zal bevrijden. Deze
‘Eén’, met zijn attributen: een spade in het maanlicht en een baard ‘met trosjes van
seringen’, is een Dionysos, een daadmens ook, te vergelijken met de ‘jager’ uit
Gilliams' prozadebuut Het verlangen (1922) en met de ‘boeren’ uit zijn vroegste
gedichten. Hij komt de jongeman bevrijden uit zijn jeugd in een huis vol ‘rag’ en
‘droeve draden’. Hij zal het ‘rag’ niet verscheuren maar enkel ‘beroeren’: Gilliams
zal zich nooit helemaal losscheuren uit de familiale banden, dit zou tegen zijn
temperament ingedruist hebben. De negentienjarige beseft evenwel al lucide dat zijn
bevrijding een ‘oefentocht in het luchtledige’ zal worden, oog in oog met de afgrond,
de leegte: ‘maar vrij zal u nog dwazer kwaad ontroeren’. Het ‘kwaad’ wordt
beklemtoond; het venijn zal onvermijdelijk voortwerken en Gilliams' hele leven zal
een ‘gevecht’ zijn ‘met de nachtegalen’, de schrik-en-droombeelden uit zijn jeugd.
Zijn ambitieuze zelfexploratie en de pogingen om zijn uniekheid te noemen zijn
een waagstuk, bestendig op het scherp van het mes, oog in oog met afgronden in
hemzelf en het leven. Voor welmenenden ‘dwaas’, voor hemzelf ‘kwaad’, vervloekt.
Goed en kwaad, engel en duivel hebben een pakt in hemzelf en Gilliams is zich daar
van meetaf aan van bewust: zijn opzet, aangevat als verweer tegen
minderwaardigheidsgevoelens, vergde een bijna Luciferiaanse hoogmoed.
Het droomverlangen uit Sonnet klinkt in alle jeugdverzen door, tegelijk met een
ondertoon van melancholie. De jonge man personifieert zichzelf in de oudere,
levenswijze (Lentevers), a.h.w. een voorschrift voor later, als hij ‘de man voor het
venster’ zal zijn. Men denke ook aan de ‘visser’ uit Het verlangen. Weemoedig
verdriet en verinnerlijking zijn constanten voor nu en later. In Ballade en Vaarwel
komen twee belangrijke motieven van Gilliams' jeugdwerk tot uiting. Enerzijds de
moeder-zoonrelatie, tragisch ervaren want in tegenspraak met de vrijheidsdrang van
de zoon; de ‘trein’ waarmee de zoon vertrekt bezegelt de onvermijdelijke scheiding.
Anderzijds de landelijke natuur en de bewoners, de ‘boeren’, die eveneens de
scheiding bewerken: de natuur is middel tot evasie weg van de moeder (cfr. Elias of
het gevecht met de nachtegalen) en ‘de boeren loensten naar de vrouw’, ze bedreigen
de vrouw. Het beeld van de boeren is een dionysisch beeld: de aantrekkend-afstotende
werking van de zinnelijkheid (stieren - havenkroegen) brengt eveneens een scheiding
teweeg. De moeders met ‘hun blind-versteende blik’ van piëta's, kosmisch en surreëel
beeld van het verdriet, drukken weliswaar Gilliams' eigen eenzaamheids-
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gevoelens uit, maar vooral in de zonen-dichters wordt een complex van innerlijke
tegenstrijdigheden uitgedrukt, het blauw van de droom, het rood van de hartstocht,
waarin Gilliams verstrikt zit en waaruit hij niet zal loskomen. De jeugdverzen lopen
qua thematiek vooruit op Het Maria-Leven en ook op later werk.
Opvallend kenmerk van Gilliams' eerste gedichten is hun episch-lyrisch karakter.
Een amalgaam van dingen of landschapselementen, plastische ‘beelden’ waarmee
veeleer etsend dan tot in de details tekenend een gebeuren wordt weergegeven. Deze
werkwijze, waarbij de dingen gepersonifieerd worden en van hun onverschillig
ding-karakter ontdaan, én een complexe gevoelswereld uit-beelden en taalmagisch
oproepen, is kenmerkend voor de schijnbaar landelijk-idyllische bundels Eenzame
vroegte en Landelijk solo. Tot in de titels wordt het eenzaamheidsgevoel uitgedrukt.
Ook de wereld van de dingen is uitgebeelde, gepersonifieerde eenzaamheid. In deze
bundels én in de verhalen Oefentocht in het luchtledige (1924-1927) schrijft Gilliams
a.h.w. objectief over andere mensen. Subjectief drukken die mensen uiteraard Gilliams'
eigen gevoelswereld uit. De dichter doet zich voor als toeschouwer. Soms zijn de
personages zelf toeschouwers. Zijn dagboekbladen uit 1932-1940 zal hij later, naar
een schilderij van Henri de Braekeleer De man voor het venster noemen. De daad
ervaart Gilliams als dualistisch; dit tegelijk verachte en verwachte leven van de daad
ligt niet binnen zijn bereik (Ballade). De dichter is dadeloos, ten prooi aan de
langoureuze verveling, met toch in zijn hart het verlangen. Maar bepaald het verlangen
maakt alles zoveel erger: het is dubbel: tegenover het zwerfzieke, melancholische,
kwellende verlangen van de ik-figuren met hun nacht- of schaduwzijde gepersonifieerd
in de ‘boeren’, staat het verlangen naar geborgenheid, gepersonifieerd in de
vrouwengestalten. Het kluwen van tegenstrijdigheden verlamt en verziekt hem en
in de dingen geeft de werkelijkheid zich prijs als verveling, stilte en langzaam verval.
Het verlangen is tenslotte enkel gedroomd en wordt dan tot doodsverlangen (Ballade):
‘een kleine nachtegaal’, een hevig levende, overstijgt de tegenstellingen (‘arm
verscheurd konijn’ en ‘sluwe vos’) die verzoend worden in de dood. In Elias is een
van de ‘nachtegalen’ het doodsverlangen, droombeeld én verschrikking tegelijk.
Gilliams' evasie, weg uit de onverzoenbaarheden, is een ‘oefentocht in het luchtledige’,
oog in oog met de afgrond van het Niets. De kleine nachtegaal wordt aangezogen
door het Niets en van hem blijft er niets over. Op deze wijze geeft Gilliams zijn
absurdistisch getint ongeloof (of geloof) weer. Doodsverlangen wordt in de beelden
van de jacht, die veelvuldig voorkomen in de eerste bundels, vaak tot het tegendeel
nl. drift om te doden. Geperverteerde levensdrift van de jager, de
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daadmens. In Ballade achtervolgt ‘de knaap’ eerst ‘het wild’, schiet naar ‘de blinde
haas’, wurgt hem, laat hem dan ‘lam in de wind’ achter en keert terug naar huis. Hier
worden een welhaast primitieve wreedheid en bloeddorst opgeroepen, een
onbeteugelde levenshonger, het ‘bloed’ verwijst naar de ‘rode boeren’ (Vaarwel) en
naar ‘de jager’ (Het verlangen).
Tegenover de demonie van ‘dit gruwzaam bedrijf’ staat dan de moeder met haar
liefde; die liefde kan de zoon niet begrijpen. Hier komt voor het eerst Gilliams'
landschap, d.i. levensbeschouwing en zelfbeschouwing tot uiting: een vlakte, vaste
sneeuw, heidegebied, ijzerhard struikgewas, dodelijke kou staan tegenover het huis
met de moeder, de beveiliging die de knaap ontvlucht maar waar hij toch naar
terugkeert. Reeds is het ‘dwazer kwaad’ geschied. Dit landschap, realiteit én desolaat
beeld van Gilliams' innerlijk, gaat ongetwijfeld terug op een jeugdtrauma: de
kostschooltijd vooral (cfr. de tochten door de heide in Monsieur Albéric, De man in
de mist, Elias, Winter te Antwerpen). Later zal dit landschap nog indringender worden
uitgebeeld. Aanvankelijk is de knaap net als ‘de jager’ in Het verlangen hard en
wreed, een doder; later wordt hij steeds meer als de ‘visser’ uit het prozaverhaal: het
landschap wordt dan zijn leefwereld van onontkoombare eenzaamheid, waarin hij
eerst toeschouwer, daarna a.h.w. dit landschap zelf wordt. In de drie religieuze
gedichten waarmee Eenzame vroegte besluit, wordt de uniekheid van een levenslot
uitgebeeld. In het lot van Maria (Annunciatie) én in dit van Lazarus (Lazarus) raken
uitersten elkaar. Het eerste gedicht is een voorafbeelding van Het Maria-Leven; in
het tweede wordt doodsverlangen tot doodservaring. Lazarus moet echter ‘op zijn
dodelijke post’ terugkeren. Hij heeft weliswaar gekozen, in tegenstelling met bijv.
Memlinc van Martinus Nijhoff die niet kon kiezen, maar zijn keuze is onmogelijk.
Even vreemd en uniek is het lot van de H. Johannes op Patmos, de ziener van
droombeelden die schrikbeelden zijn: de val van de opstandige, hovaardige engelen.
Het motief van de natuur, de landelijke rust, het idyllische, dat de bundel Landelijk
solo lijkt te beheersen, heeft andermaal een schaduwzijde. Martijn in Gedicht is
a.h.w. een anticiperend portret van Gilliams zelf: op dit moment in zijn evolutie laat
hij beslist nog niet alle verlangens los. Hij ziet evenwel reeds lucide wat er bij
doorgevoerde ascese gebeurt: gemis van angst verdort en vergalt het leven. De
verveling van de eentonigheid, de ascese van de gedachtenloosheid betekent voor
hem geen vervuldheid, maar ultieme eenzaamheid. De vrouwenfiguren, net als de
gij-personen in talrijke gedichten uit deze bundel, zijn personificaties van Gilliams'
eigen drang naar liefde en geborgenheid. Soms lijkt die drang even gerealiseerd te
worden, maar meestal is de tegenstelling tussen man en vrouw onverzoen-
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lijk. Tussen beiden in staat het ongrijpbare geluksverlangen van de kind gebleven
man, wat voor hem tevens ‘een dwaas en broos verdriet’ betekent. Kuisheid en ascese
zijn slechts gevolgen van niet-ingelost verlangen en bewerken een levenshouding
van vergeefsheid en doffe, moedeloze, zelfs hopeloze eenzaamheid. De relatie tussen
man en vrouw, die trouwens in al deze gedichten de relatie van Gilliams met de
buitenwereld is, is blijkbaar gedoemd te falen: beiden kwellen elkaar en zichzelf in
hun twee-eenzaamheid. En het afscheid is onvermijdelijk: de vergankelijkheid is in
de gebeurtenissen én de dingen aanwezig. De dingen zijn ontluisterd, dragers van
en beelden voor menselijke tragiek: ‘Ik verlaat u over een uitgedroogde gracht / waar
een oude schoen vergaat en wat / roest overblijft van duurzaam ijzer.’ In het motief
van de (geliefde en gedroomde) vrouw speelt ongetwijfeld het moedermotief mee:
de ‘bruiden’ en geliefden zijn in feite identiek met de ‘donkere vrouwen’ (Vaarwel),
die zowel moeders als geliefden konden zijn.
De onverzoenbare scheiding tussen man en vrouw, dichter en buitenwereld, zal
geïdealiseerd, vergeestelijkt en vereeuwigd hernomen worden in Het Maria-Leven.
In Landelijk solo gebeurt alles nog meer op romantisch-idyllisch vlak. In later werk
zal de geliefde als de vrouw-echtgenote Maria (!) a.h.w. vermenselijkt worden, al
blijft ook daar de scheiding: ‘want niets is hier want élders samen / waar geen
verlangen de een van de ander scheidt.’
De fles in zee is wel een belangrijke titel voor Gilliams' oordeel over de betekenis
van eigen werk. Citaten van Alfred de Vigny (vóór De fles in zee) en Pierre Drieu
de la Rochelle (vóór Het werk der leerjaren, maar dit laatste enkel in Gedichten
1919-1958) lichten de titel wel even toe. M.i. bedoelt Gilliams dat het boek, als een
getuigenis van voorbij leven, buiten-persoonlijk geworden is en in die zin absoluut.
Zijn (anti-)testament (Opdracht IV) en ook de titel Vita Brevis voor zijn Verzameld
Werk wijzen in deze richting. Gilliams wil, dunkt me, beklemtonen dat zijn oeuvre,
hoe autistisch en autobiografisch ook, een a.h.w. anonieme getuigenis is van de
unieke ervaringswereld van één individu. Dit individu is onbelangrijk, want in zijn
opzet mislukt en ‘Mislukking vraagt een uitgewiste naam’ (Opdracht IV). Het is
evenwel een feit dat - Het Maria-Leven even terzijde gelaten, al hoeft dit nauwelijks
- de gedichten nu direct op de dichter zelf worden betrokken, zonder personages die
zijn problematiek weerkaatsen. Ze zijn ook, op een paar uitzonderingen na, abstracter
en bespiegelender dan vroeger. Het motief van de eenzaamheidservaring, die als
fatum wordt beseft, komt sterk op de voorgrond. Verklarend gedicht stelt de
verstarring, de hopeloosheid voorop: de onmogelijke droom van verzoening van de
tegen-
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stellingen wordt ‘een glinstering’: de gespletenheid van de ik-persoon is fundamenteel.
Hieraan kan hij enkel ontkomen door extreme verstarring, volstrekte eenzaamheid:
het vroegere doodsverlangen dat in en door de verstarring doodservaring wordt.
Tristitia ante, een concreet beeld-gedicht, kan als typisch doorgaan voor Gilliams'
evolutie tot nu toe. Er is het heidelandschap, er zijn de dingen: hoeve, houtmijt, spar
en ster, alle fel contrasterend, ‘sterk en geëtst’, zoals Gilliams in woord- en
beeldgebruik altijd doet. In de dingen wordt de verlatenheid van dit landschap der
ziel ontmaskerd. De ‘rampzalige zwerftocht’, doorheen dit eenzaam land duurt een
heel leven en de mens komt van de aarde niet los: het schot rekt ‘de horizon tot
eeuwigheid’. De dionysische dadendrang is voorbij. Gilliams verduidelijkt dit langs
de (gebroken) dingen om: ‘de stompe bijl’, ‘de gebroken pot’, de haas ‘onbewust en
stijf in zijn bloed’. De vereenzaming van de ik-persoon, een vervreemding eigenlijk,
heeft te maken met zijn gespletenheid, die aangegeven wordt door de zwart-wit
contrasten. Het witte licht in hem, d.i. het volledig kleurenprisma, de al-eenheid,
staat in scherpe tegenstelling met het nauwe ‘eigen lijf’. In de dood kon de dichter
vroeger de gespletenheid van zijn menselijk lot ontlopen; ook in deze bundel komen
drie doodsgedichten voor. Gilliams' elegische droefenis is meer en meer een
levenshouding geworden van troosteloosheid en hopeloosheid: er bestaat geen
toekomst, enkel banaliteit, verveling, voorbijgang, teloorgang en de dichter hunkert
naar een ontkomen aan zichzelf, aan zijn introversie, aan zijn lot. Er rest hem enkel
een uitzichtloos, elegisch verdriet. De kwatrijnen De fles in zee zijn stoïcijnse
bespiegelingen over het leven, ‘het fier en droef bestaan’ en in de mysterieuze
Droomballade geeft de dichter een visioen van eenheid weer, dat evenwel verzwindt:
in plaats van de rust van ‘herders’ en ‘vuur’ komt weer ‘de pijn’.
Paul de Vree (in Ontmoeting 55, p. 43-46, Desclée de Brouwer) noemt Gilliams
de enige pendant in de Nederlandse literatuur van het Duitse tragische expressionisme
van o.a. Trakl en Heym, ‘onaangezien magisch-realistische en surrealistische
ingevingen’. Ook Rainer Maria Rilke wordt herhaaldelijk genoemd omdat deze
dichter niet enkel heel wat elegische gedichten maar tevens Das Marien-Leben
schreef. Dr. P.J. Buynsters, die in Spiegel der letteren (8ste jrg., pp. 184-201) Het
Maria-Leven van Gilliams analyseert en vergelijkt met Rilkes werk stelt dat Rilkes
eerder toevallig samengebrachte gedichtencyclus de betekenis krijgt van een pleidooi
tegen de Zoon en diens Rijk, terwijl Gilliams' hecht aaneengesloten cyclus de tragische
situatie wil verbeelden van twee mensen die elkaar innig liefhebben, maar noodwendig
elkaar moeten wonden, daar hun wegen uiteengaan; Gilliams zou vooral de innerlijke
ontwikkeling van een mensenziel
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hebben willen beschrijven, in conflict met de ander. Buynsters wijst tevens ook op
de ambivalentie van de gemoedsbewegingen, hun gecompliceerdheid en het
raffinement van Gilliams' taal om die gemoedsbewegingen tot uitdrukking te brengen.
Gilliams heeft inderdaad de onverzoenbaarheid van de tegenstellingen binnen zichzelf
en in zijn relatie tot de anderen (cfr. ook Elias) geobjectiveerd uitgedrukt in een
religieuze, bovenpersoonlijke, surreële tragedie: de Christus-tragedie in het leven
van Maria. Subjectief is dit het lot van hemzelf en zijn moeder. In V.B. III, p. 166
stelt hij, dat hij, zoals elk kind dat ‘stemmen’ hoort ‘waar het zijn aardse lot voor
prijsgeeft’ (waarmee hij allicht een sociale situatie, een leven als de anderen bedoelt),
onvermijdelijk de tragedie moest worden in het leven van zijn moeder. Daarmee
keerde hij zich tegen de toenmalige critici, die zijn gedicht vaak enkel zagen als een
religieus gedicht. In Het Maria-Leven objectiveert Gilliams, zoals hij ook in vroeger
werk deed, een persoonlijke gevoelsrelatie nl. met zijn (stervenszieke) moeder die
haar lot gelaten ondergaat (cfr. het prozaverhaal De man in de mist). De eigen moeder
wordt nergens genoemd. De zoon ervaart de tragiek van haar lot dat hij niet kan
verhelpen en transponeert (en objectiveert) deze tragiek in de relatie van Maria tot
Christus: Maria's lot is te lijden aan Zijn lijden, onvermijdelijk gescheiden door Zijn
anderszijn. Maar hierdoor wordt ook Maria's lot uniek. Christus' tragiek is Zijn
anders-zijn waardoor hij Zijn moeder evenmin kan helpen. Het lot van Gilliams'
moeder is te moeten scheiden (d.i. sterven) van de zoon die, hoe na ook, mijlen ver
van haar af staat. Gilliams' tragiek is zijn dichterschap dat hem anders maakt. De
religieuze tragedie, als beeld, dient hier in feite om de menselijke tragedie van de
moeder-zoonrelatie (die ook relatie met de buitenwereld is) uit te beelden. Moeder
en zoon ondergaan dit persoonlijk maar tevens boven-persoonlijk, zelfs surreëel lot,
een complex vol tegenstrijdige gemoedsbewegingen, wat overigens in het woord
gebruik en zelfs in het eigenaardig, voor Gilliams ongewoon wisselend muzikaal
ritme meeklinkt.
Het komt me voor dat in Het Maria-Leven de dichterlijke functie bepalend is voor
de moeder-zoonrelatie. Het gedicht zou dan de tragiek van het dichterschap
uitdrukken. In een vluchtige analyse poog ik dit even toe te lichten. De geboorte
slaat in zijn algemeengeldigheid zowel op Maria als op de moeder, een onontkoombaar
lot vandaar ‘bebloede levensdraad’. De boodschap gaat gepaard met een plotseling
eenzaamheidsbesef. Deze situatie, die reeds relatie is met het ongeboren kind, is
nauwelijks aards-lichamelijk of persoonlijk. Een interpretatie in de richting van het
dichterschap, vergelijkbaar met pijn, eenzaamheidsbesef en besef van toekomend
kruis, geween en wonden lijkt me niet zo vergezocht. ‘Zij’ wordt immers ‘aan
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geraakt met woorden / die waren vingeren van de Heilige Geest’. De moeder als de
dichter, moeder van het gedicht. Het ‘diamanten, harde goed / dat haar beschrijnen
en doorsnijden moest’ (vgl. elders ‘het kristal’) is een visioen van de volmaaktheid,
eenwording van de tegenstellingen. Het kan evenwel ook het volmaakt gedicht zijn.
De geboorte van Christus zou dan handelen over een geboorte tot leven d.i. tot
anders-zijn, wat tevens de geboorte van het gedicht kan zijn. De moeder blijft altijd
‘achter het kind, als achter een muur, alleen’, zoals ook de dichter achter blijft bij
het (volmaakte) gedicht. Haar lot, dit besef nl. dat door haar ‘ijdelheid’ als ‘wellust’
(zelfkwelling) wordt ervaren maar ook met een ‘stijgende en hete angst’ omdat ze
‘dit zeer gesloten creatuur’ is geworden, is vergelijkbaar met het lot van de dichter
(vgl. het motto vóór Elias; vgl. ook V.B. IV, p. 246). De vlucht, met de tastbare
panische angst, het opgejaagd-worden, de angst het kind te zullen verliezen maar
ook de uitzichtloosheid zou dan kunnen wijzen op de steeds weer falende pogingen
om het gedicht te realiseren. ‘Maar hun hartedwang verijdelde de leegte’ en het
‘binnenste geheim’ dat ze dan te aanschouwen kregen, die introspectie, die ook een
drang naar het volmaakte kan genoemd worden, wordt verkregen door de zoon d.i.
het gedicht. De bruiloft van Kanaän brengt de onvermijdelijke scheiding tussen
moeder en zoon, tussen dichter en gedicht. Zij zet hem ten slotte aan tot een daad,
waaruit zijn anders-zijn moet blijken. Allusies op het dichterschap lijken me:
‘overmoed’ die ‘nederlaag’ wordt; enerzijds de ‘blijde moeder’ die ‘de wijn ontving’,
anderzijds het ‘droeve kind’: de wijn is zijn ‘donker bloed’, het gedicht zelf. In Gebed
voor de Passie wordt de complexiteit van de gemoedsbewegingen nadrukkelijk
ambivalent, zelfs oppositioneel verwoord: ‘gevreesde weelde’, ‘heel veel goed (...)
dat mij vernedert en met liefde plaagt’, het ‘spaarzaam-tere dat wreed-gelukkig
maakt’, ‘arme blijdschap’, ‘moede rust’, drukken de subtiliteit van deze tragedie van
de ziel en het dichterschap uit. In de moeder (de dichter) is er iets possessiefs, dat
ook ten dele zelfkwelling is en het gedicht eindigt op: ‘- zal de een voor de ander
onbereikbaar zijn?’ Hoe kan zij hem opnieuw bereiken? Tussen beiden gaapt, ook
na zijn verrijzenis, ‘zijn rood verleden’. Het enige wat ze van hem kan verwachten
is de transsubstantiatie, zijn vergeestelijkt lichaam, het gedicht. In Pinksteren komt
dan ook haar gesublimeerd doodsverlangen tot uiting, een loslaten van de aarde, een
keuze van het vergeestelijkte (vgl. ook Lazarus), een verlangen van de dichter naar
eenwording met het absolute gedicht. De dood van Maria handelt over ‘haar lichaam
als een stilgevallen wijzer / (dat) had zijn klein verleden in die ijlte saamgegaard.’
Wat van de dichter, eenmaal gestorven, overblijft is Vita Brevis, een fles in zee (cfr.
motto van Pierre Drieu de la Rochelle), een vergeeste-
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lijking ‘gelijk een steen in stilstaand water’. Daarmee wordt een voltooidheid
weergegeven die Gilliams zijn hele leven in en door zijn werk heeft gezocht. Dood
en geboorte kunnen samenvallen in een vervuldheid die kosmisch aandoet, een
surreële vergroting van de mysterieuze relatie moederzoon en dichter-gedicht. Dit
is de inhoud van De Kroning in de hemel, waar dan alle tegenstrijdigheden worden
verzoend, een volledigheid enkel te bereiken in de droom en in de dood. Gilliams
beklemtoont zelf (in V.B. III, p. 167) dat De verrezen Christus een
moeder-en-kind-gedicht is, waarin het beeld van de ‘onsterfelijkheidsgedachte (...)
de roeping van de dichter veronderstelt’. Ook de moeder wordt aan het slot van Het
Maria-Leven onsterfelijk en alle gespletenheid verdwijnt ‘in de stille triomfen van
het Paradijs’. Wie Gilliams' werk las, weet dat dit Paradijs de leegte is, het Niets.
Aan zijn romantische gespletenheid kan de dichter enkel ontkomen in een
bewustzijn van eenzaamheid, een (meestal) aanvaarden van zijn en hét lot. Dit
betekent een zo grote verstarring dat ze vergelijkbaar wordt met de volmaaktheid
van de dood. Dit lijkt me de hoofdthematiek van Gilliams' later werk, dat overigens
zijn gaafste gedichten omvat. De vorm is heel streng geworden, klassiek in de zin
van volkomen afgerond. Een kei. Meer en meer komt de assonantie in de plaats van
het rijm, dat Gilliams trouwens als ‘een trucje der virtuozen’ ziet en waardoor volgens
hem ‘de prangend weerhouden drift’, ‘de spanning’ van het vers vaak toegespitst
wordt op dit rijm (V.B. III, p. 143). Deze latere verzen zijn plastisch-beschrijvend,
een amalgaam eigenlijk van ‘dingen’ die alle thuishoren in een landschap dat Gilliams'
innerlijk en zijn relatie tot de buitenwereld evoceert. De ik-persoon, die zich meer
en meer wegcijfert uit het gedicht, is in feite ‘de slaaf van (de) onveranderlijke
wezenheid’ der dingen (V.B. II, p. 82). ‘Als levende aanschouwing begrijp ik mijzelf
op zulke wijze gelijk ik in doodse voorwerpen mijn eenzaamheidsgevoel herken.’
(V.B. III, p. 65). Vroeger stelde de dichter de relatie tussen hemzelf en de dingen
minder nadrukkelijk; nu ontmaskert hij ze systematisch. Het landschap is uiteraard
hetzelfde gebleven, maar wordt nog meer gedetailleerd en fragmentarisch
gepersonifieerd. Het is een heideland, oud, waar nog slechts twee seizoenen
overblijven: de herfst met zijn verwording, voorbijgang van de tijd en de winter met
koude, ijs, sneeuw, dood. Het individu wordt gedwongen zich alsmaar sterker op
zichzelf terug te plooien (cfr. slot van Winter te Antwerpen, V.B. II, p. 174). De
buitenwereld is overwonnen, ‘'t kasteel staat in zijn grachten te verrotten’. In Elias
symboliseert het kasteel de verhouding individu-gemeenschap. Deze onbewoonde,
liefdeloze ‘vlakte waar geen moeders wonen’ van extreme eenzaamheid en
onherstelbaar tekort heeft be-
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nevens ‘warhout van gewassen’ ook ‘donkere paden naar helle kerkhoven’ (vgl. slot
van De man in de mist, V.B. I, p. 180). Gemoedsvrede is er niet te vinden. Een
equivalent van dit heidelandschap is ‘een binnenplaats met gras’; een ander is ‘het
huis van kamers en de stad van straten’, de trieste sloppen van de Antwerpse
achterbuurten. Nog een ander ten slotte is het strand met ‘solferkleurig duin’, golven
waarin ‘het rammelen van de ketens’ wordt gehoord en ‘beschuimd wrakhout’. Uit
dit alles blijkt in hoe grote mate de eenzaamheid binnen de ‘beperkte ruimte’ van
het eigen ‘binnenste’ (V.B. III, p. 174) ervaren wordt. De dingen zelf zijn door deze
eenzaamheidservaring aangetast en worden er ook door getekend. De buitenwereld
is inderdaad ontmaskerd en overwonnen. Verrassing kan het leven niet meer bieden.
Er blijft nog maar één enkel motief: het eenzaamheidsbewustzijn. Toch doet dit werk
gevarieerder en vooral genuanceerder aan dan vroeger. De gedichten komen ook
directer over dank zij het plastische talent van de dichter, die minder de weglating
beoefent maar de gevoelsindrukken meteen door en in de dingen personifieert. De
ritmische gespannenheid en strakke beheerstheid zijn nóg toegenomen. De gedichten
zijn in zichzelf besloten, de enige vorm van volmaaktheid die Gilliams, menselijk
gesproken, heeft willen bereiken: ‘zeldzame en zuivere gedichten’ schrijven.
De Verzen houden alle direct verband met de dood - in 1936 - van zijn moeder.
Overwegend motief van deze in-memoriam-gedichten is extreme eenzaamheid met
als nevenmotief de verveling: ‘hier geeuwt de heide...’ Een even belangrijk aanvullend
motief is de aftakeling door ouderdom, vaak uitgedrukt door herfst, dierlijke beelden,
stank, verrotting. In Gilliams' visie op de dood is een belangrijke verschuiving t.a.v.
vroeger werk merkbaar: de dood van de ‘kleine nachtegaal’ (Ballade, 1923) wordt
jubelend beschreven; de dood van oude mensen daarentegen is walgelijk, vernederend
en wordt ook navenant opgeroepen (vgl. ook Winter te Antwerpen). In beide gevallen
evenwel is de dood onherroepelijk, maar dit definitieve wordt tevens een ‘wonder’
genoemd.
De Tien Gedichten hebben uiteraard dezelfde thematiek. Belangrijk is enkel nog:
‘wat onthoudbaar bleef met kinderogen’. Gilliams onthoudt inderdaad met de ogen:
hij is een bij uitstek visueel dichter (vandaar allicht zijn intense belangstelling voor
schilders). Ook deze gedichten worden totaal beheerst door vergankelijkheid,
vereenzaming en dood. Gilliams' twee gedichten in memoriam patris (Requiem)
situeert hij, in tegenstelling met de in-memoriam-matris gedichten, in het
‘geboortehuis’. De onherbergzaamheid, eeuwigheid en ook het gezag van de dood
worden beklemtoond. Een motief, dat reeds ingekapseld aanwezig was in de
in-memoriam-matris gedichten, is de kinderloosheid, verbonden met het moedermotief
én de
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van nu af aan herhaaldelijk voorkomende vrouw Maria (Winterkust). Het spreekt
vanzelf dat hierdoor de eenzaamheid definitief en volkomen wordt. Wat de dichter
nastreeft is uiterste verstarring: een steen te zijn op de bedding van een rivier. Maar
als die rivier uitdroogt zal de steen achterblijven als getuigenis van een unieke
existentie. In het laatste verzenpaar van het kwatrijn Grafschrift: ‘Een steen rust op
de bedding der rivier. / Hij riep de wieren niet om hem te strelen.’, drukt Gilliams
de compromisloosheid van zijn leven en zijn poëzie uit. Hij zet zich tevens indirect
af tegen hen die zijn poëzie als ‘esthetisch’ hebben afgedaan. Ze is hard, gesloten,
af. Als een kei. En een kei i s natuurlijk ook mooi.
Bronnen der slapeloosheid kan gelden als Gilliams' definitieve afrekening met
zichzelf en de wereld. Zijn keuze is lang al gemaakt: ‘Want niets is hier want elders
samen / waar geen verlangen de een van de ander scheidt.’ Gilliams gelooft niet in
een diepe relatie tussen mensen, noch tussen ik en buitenwereld: één-zijn behoort
tot het absolute, d.i. het Niets. De vervreemding van de ik-persoon wordt als een
kosmisch visioen opgeroepen, ‘een zeemansgraf’, een onderwaterwereld, een
aquarium, wat de irrealiteit en de absurditeit van de situatie waarin de ik-persoon
verkeert nog verhevigt. Maar de drang naar eenheid sluit een gebaar van liefde voor
en van de ander niet uit: ‘Maar als Maria zucht, vat ik haar hand.’ Nagenoeg alle
gedichten uit deze cyclus worden beheerst door het motief van de kinderloosheid,
dat werkelijk de hoofdbron van slapeloosheid is geworden. Een opvallend kenmerk
van deze gedichten is de dierlijke beeldspraak, elders ook al aanwezig: een bijwijlen
opstandig aandoende agressiviteit: ‘Wolvin en wolf in 't winters ledikant.’ Illusies
zijn er niet meer, ook niet in de relatie van de ik-persoon met Maria, vrouw én
buitenwereld. In die relatie is trouwens de aanvaarding van het lot, de mislukking,
mee opgenomen. Een ander kenmerk is de nadruk die Gilliams legt op het schrijven.
Schrijven is voor hem inderdaad het middel geweest om zijn eigenheid tot het uiterste
te verkennen. Nu rest er nog slechts het niets, aangrijpend weergegeven door: ‘O
beet van kindertanden / in mijn hand. / - Er rest geen wonde, / er is geen hand.’ En
in het hier en nu rest er nog Maria, de lotgenote die hem overigens ook leert zijn lot
te aanvaarden. De dichter geeft ten slotte de laatste illusie prijs: dat hij nl. in en door
zijn ‘werken’ zichzelf zó kon doorgronden dat alle tegenstrijdigheden werden
opgelost. Het blijkt tevergeefs te zijn geweest. Hij heeft gefaald. Daarom: ‘Mislukking
vraagt een uitgewiste naam.’ Het slotvers van zijn poëtisch oeuvre luidt: ‘In de
afgrond daal ik met Maria saam.’
Gilliams zal ongetwijfeld ook, zoals hij het schrijft i.v.m. Van Ostaijen (V.B. IV,
p. 246) de ‘sleutel’ van zijn poëzie in zijn graf meedragen. In-
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tussen is het een feit dat zijn poëzie, net als die van Van Ostaijen, ‘een uitstraling
(doet) gevoelen gelijk ertsen onder de grond.’ Ze heeft een ‘heldere, harde tederheid’,
die men onmogelijk kil of gevoelloos kan noemen, maar waarin integendeel de
overgevoeligheid door een welhaast mathematische perfectiedrang werd ingetoomd
en vertaald. Desillusies bij contacten met de buitenwereld hebben de dichter
gestimuleerd om zijn unieke wezensgeaardheid in taal waar te maken. Gilliams' ‘fles
in zee’ is voor de Nederlandstalige literatuur van blijvende betekenis.
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Pierre H. Dubois / De vragende stem van een monoloog
Notities bij de dagboekaantekeningen van Maurice Gilliams
1.
In een bewonderenswaardig en helaas vrijwel niet onder de aandacht gekomen boek,
Homoïostase van Willy Roggeman, lees ik de volgende regels: ‘Het hinderlijke van
de monoloog is wel dat men na zekere tijd gevaar loopt ieder ander gesprek
onbevredigend te vinden. En in deze reactie schuilt minder hoogmoed dan gedacht
zal worden. Zij dringt zich op omdat de monoloog de enige manier is van
communicatie, waarin het misverstand niet dreigt. Er is nog net voldoende
begripszuiverheid en illusie in het ik om zichzelf gedurende enkele minuten te
begrijpen binnen de dimensie van de luciditeit. Dat is alles.’ (p. 113).
Het zou over Maurice Gilliams geschreven kunnen zijn, een schrijver wiens werk,
met inbegrip van zijn verhalend proza, eigenlijk altijd als monologisch kan worden
getypeerd. Dat geldt in versterkte mate voor zijn dagboeknotities, die over heel zijn
werk verspreid liggen en waarmee hij al vroeg begonnen is. Het werk der leerjaren,
voor het eerst verschenen in 1947 en later opgenomen in Vita Brevis I, bevat ‘Acht
Dagboekbladen’ uit de jaren 1921-1924. Vita Brevis III opent met De Man voor het
Venster (oorspronkelijke uitgave in 1943), dat een omvangrijke hoeveelheid
dagboekbladen bevat van 1932-1940, nochtans slechts een klein deel van wat er is,
zoals wordt medegedeeld in een notitie van Gilliams, die hij aan de tekst vooraf liet
gaan: ‘De hier gebundelde bladzijden werden ontleend aan het Journaal van de
Dichter, waarvan zij slechts een klein gedeelte uitmaken.’ En ten slotte is er dan nog
in Vita Brevis IV De kunst der fuga, eveneens al eerder verschenen, in 1953, en
bevattende ‘Dagboekbladen en essays 1941-1956’. De toevoeging ‘essays’ betekent
hier naar mijn mening niet een verenging maar eerder een uitbreiding van het genre
dagboeknotitie, die al min of meer voor de hand lag, omdat juist het essay van
Gilliams een zó sterk accent draagt dat het een van het eigen ik uit mediteren is over
de ontmoeting met de ander of het andere.
Dit is alles - of vrijwel alles - wat Maurice Gilliams als journaal heeft gepubliceerd.
Maar het blijkt wel duidelijk uit de toon en uit de evidente innerlijke noodzaak van
waaruit geschreven wordt, dat het gepubliceerde misschien niet meer is dan de top
van de ijsberg. Het werd trouwens al door
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de schrijver zelf met zoveel woorden bevestigd in de hierboven geciteerde
aantekening, voorafgaand aan De Man voor het Venster, waar Gilliams naar een voor
het overige onuitgegeven manuscript verwijst dat de titel draagt ‘Journaal van de
Dichter’.
Opmerkelijk in deze titel zijn de hoofdletters. Gilliams is zelfbewust, maar veel
te sterk begiftigd met zelfkritiek aan de ene kant, veel te trots aan de andere, om ijdel
te zijn. De hoofdletters wijzen dan ook op iets anders, en zelfs wanneer zij er enkel
zouden staan omdat Gilliams bijvoorbeeld typografisch de voorkeur geeft in een titel
aan het gebruik van hoofdletters bij substantieven, blijft het feit dat er van een titel
sprake is en dat er derhalve niet zonder meer wordt gewezen op het bestaan van nog
andere dagboekaantekeningen. Het betekent dat Gilliams dit ‘Journaal van de Dichter’
als een literair werk sui generis ziet, dat wil zeggen gebaseerd op de uniciteit van
het eigen dichterschap, - hetgeen dan onmiddellijk óók betrekking heeft op de
gepubliceerde fragmenten.
Aan dit alles behoefde toch al niet te worden getwijfeld, omdat Gilliams nu eenmaal
geen bladzijde publiceert waarvoor hij niet bereid is zijn
schrijversverantwoordelijkheid te nemen. Maar het lijkt mij niet zonder belang om
ook op min of meer formele grond de betekenis van de dagboekbladzijden binnen
het eigen werk van Gilliams vast te stellen, in zeker opzicht zelfs hiërarchisch te
bepalen.

2.
De dagboeknotities van Maurice Gilliams hebben niet in eerste instantie een
uitgesproken autobiografisch karakter. Zij zijn afkomstig van de schrijver. Zij zijn
dan ook gericht op een activiteit die door dit fenomenaal gegeven wordt bepaald,
namelijk de specifieke aard van zijn creativiteit. En andersom zijn ze ook afkomstig
van iemand wiens leven van deze activiteit afhankelijk is: ‘Wanneer de
bovenmenselijke scheppingsdaden voltrokken zijn, kijkt het genie bedremmeld neer
op de ledigheid van zijn afgesloofde handen. In plaats van zich op te sluiten binnen
het veilige bolwerk van zijn arbeid, komt de kunstenaar argeloos en incognito naar
buiten getreden. Het werk beschermt zijn maker niet.’ Aldus luidt een van de eerste
notities op de eerste van de ‘Acht dagboekbladzijden’, gemaakt naar aanleiding van
Beethovens Missa Solemnis: vroeg besef bij de nauwelijks twintigjarige van de
weerloosheid van de schepper tussen schepping en wereld.
Het werk beschermt zijn maker niet. Maar dat zijn leven afhangt van dit werk,
schept een ernst die aan de monoloog die het dagboek is zijn donkere ondertoon
verleent. De enige maal dat Gilliams zich voor zijn dagboek in
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een ander kunstwerk afgebeeld heeft gezien, is geweest in De Man voor het Venster
dat met uitgesproken bedoelingen het schilderij voor ons oproept van Henri de
Braekeleer, dat Gilliams als diens meesterwerk beschouwt en waarin hij ‘de Idee
Henri de Braekeleer’ het zuiverst ziet uitgedrukt.
Dat hij die titel overneemt voor een werk dat binnen het literaire domein op dezelfde
manier het eigen wezen tot expressie brengt dat men in de Idee uitgekristalliseerd
ziet, kan nauwelijks iets anders betekenen dan dat de formulering van die Idee op de
schrijver zelf van toepassing is. En men mag niet vergeten dat het ook de schrijver
is geweest die in De Man voor het Venster (en nu bedoel ik het schilderij) de Idee
de Braekeleer heeft herkend.
In zijn essay over de schilder merkt Maurice Gilliams op dat men om die Idee in
woorden gestalte te geven, rekening moet houden met de gespiritualiseerde
noodlotsgedachte. En verder schrijft hij met betrekking weer tot dit schilderij: ‘Na
lang en indringend kijken, moet men zich verwonderen over de luciditeit van dit
pessimisme, waar de Idee Henri de Braekeleer zich in gekristalliseerd heeft. Ook
hier is de stilte volledig. En niet als een voorbijgaande stemming, is de eenzaamheid
voelbaar geworden; zij is een bewust doorstane bestendigheid, een irreparabele,
tragisch-heroïsche levensstaat.’ (Cursivering van mij.)
Ik meen - en ik schreef het ook in mijn monografie over hem - dat hier ook de
sleutel ligt tot de Idee Gilliams, mits men niet uit het oog verliest wat hij zelf
dienaangaande opmerkte: ‘Nu is het zeer onvoldoende te zeggen: Gilliams heeft
zichzelf, doorheen het werk van De Braekeleer, gezien. Het komt er toch op aan, te
vinden in welke nuances ik mij verborgen houd.’
Die stilte, die eenzaamheid en die luciditeit, die hun zelfverwezenlijking vinden
in het creatieve moment, vormen de specifieke toestand van het kunstenaarschap,
i.c. het schrijverschap; niét die van de mens, maar van de dichter Gilliams, van de
mens slechts in de mate waarin de dichter in hem daarvan de diepste essentie uitmaakt.
Hier liggen, dunkt mij, de verbindingslijnen naar de monoloog van het dagboek,
naar het Journaal van de Dichter, om nogmaals de formulering van Willy Roggeman
te gebruiken, ‘die enige manier van communicatie waarin het misverstand niet dreigt.’

3.
Deze waarheid-voor-de-kunstenaar kan niet worden ontkend. Men vindt een
aantekening van Gilliams uit 1934, waarin hij dit impliciet bevestigt:
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‘Ik weet heel goed, dat ik niet begrepen, dat ik niet verhoord word. Waarom zou ik
anders voor mij-zelf al deze pijnlijke dingen opschrijven, wat evenveel betekent, dat ik ze, in de spanning van het geschreven woord, tot barstens toe verkrop.’
Dat het misverstand in de monoloog niet dreigt, wil uiteraard niet zeggen dat de
lezer ervan niet verkeerd kan lezen. Maar hij bezit één zekerheid (en ik betrek het
nu op een schrijver die werkelijk bezig is zich te verdiepen in de trillende, de
ongrijpbare, maar even wezenlijk als de dampkring zijnde werkelijkheid die hem
omsloten houdt), namelijk dat alle tegenstrijdigheden die zich aan hem kunnen
voordoen geen onvolkomenheden zijn van de intelligentie, maar integendeel
fenomenen van een zo ver mogelijk doorgevoerde zelf-ervaring van de schrijver.
Het dagboek geeft informatie. Maar het is wel een bijzondere informatie, wanneer
het, zoals bij Gilliams het geval is, zich aandient als het ‘Journaal van de Dichter’.
De informatie betreft dan een gebied waarop men met evenveel traagheid en met
even weinig prefiguraties moet doordringen als gold het een ontdekkingsreis. Men
weet wat men weet, maar elk weten kan weersproken worden door wat men als anders
ervaart, en dat andere houdt geen wetten in, maar reflecteert verschijnselen die men
slechts waarnemen en ondergaan kan.
Men komt trouwens al spoedig tot de bevinding dat wie diep genoeg afdaalt in de
bodem van het menselijk bestaan, beseft dar er geen wetten zijn, behalve de wet der
vergankelijkheid die het loutere feit is der natuur. Al het overige valt te herleiden tot
het ontwerpen van telkens nieuwe structuren in die onvermurwbare materie der
vergankelijkheid.
De kunst is zo'n structuur. Daarom is zij als produkt een illusie en daarom is elk
kunstenaar in diepste wezen een pessimist, een wanhopige die weet dat wat hij
voortbrengt nooit iets anders zijn kàn dan ‘de illusie van het eeuwige.’ In het beste
geval, - want meestal is het dat bij verre na niet.
Dat wil niet zeggen dal wat de kunstenaar voortbrengt zelf uiting van wanhoop is
of de hoop heeft uitgeschakeld. Integendeel. Niemand verzoent zich anders dan uit
noodzaak met het fatalisme der vergeefsheid. De kunst-daad is per essentie gericht
tégen de vergankelijkheid; zij is de paradoxale manifestatie van de hoop. Of misschien
niet eens paradoxaal, want de hoop beantwoordt méér aan het wezen van de hoop
naarmate het object ervan verder verwijderd is. En dientengevolge is het onmogelijke
de zuiverste belichaming van de vergeefse hoop, die de formele inhoud is der artistieke
schepping.
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4.
De dagboekaantekeningen van Maurice Gilliams krijgen in dit perspectief gezien
hun waarde. Ik geloof dat bij alle waardering die men in het algemeen voor zijn werk
heeft, aan dit feit toch dikwijls wordt voorbijgezien. Er wordt gesproken van
raffinement en verfijning van zijn stijl - en die verfijning bestaat inderdaad -, maar
het is alsof zij geïnterpreteerd worden als esthetische fenomenen en derhalve te
beschouwen zijn als ‘literatuur’ in de pejoratieve zin van het woord.
Dat is het onbegrip waarvan Gilliams spreekt. Want de functie van de
dagboeknotities is de fixatie van momenten van waarheid, van
ervarings-werkelijkheid, waarin de schrijver het vermoeden, of misschien enkel het
verlangen, ten deel valt het eigen spiegelbeeld, zoals het schemerig opdoemt uit het
onderbewuste en voor een enkel ogenblik de grens van het bewuste nadert, in woorden
te kunnen vangen. Woorden die hij zelf begrijpt en die slechts volledig te verstaan
zijn in dat tussengebied van het onderbewuste naar het bewuste.
Een schemerig gebied zei ik; maar de waarde van de monologische schriftuur
schuilt in de luciditeit en de begripszuiverheid van de introspectie en in de
geslotenheid van de uitdrukking ervan. Wat in de taal van Gilliams esthetisch en
esoterisch schijnen kan, is in feite niets anders dan de pijnlijke nauwgezetheid van
de poging de aandoeningen te verwoorden, waarin alleen in zo objectief mogelijke
woordstructuren de zeer subjectieve toestanden als onloochenbare realiteit kunnen
worden doorvoeld.
En als ik zeg ‘kunnen worden doorvoeld’, ben ik mij bewust van de hybris van
een dergelijke uitspraak. Elke lectuur is anders, elke lezer verstaat van de dichter
slechts zoveel als hij met zijn eigen ontroerbaarheid bereiken kan, aangenomen dan
nog dat de taal van de dichter in ons iets van die ontroerbaarheid losmaakt. Maar het
is absurd te veronderstellen dat om het even welke lezer, zelfs de beste, de meest
intense authentieke ervaring waarvan de woorden de altijd ontoereikende formulering
zijn, zou kunnen herbeleven. Zelfs de dichter kan dat niet. Daarvan gewaagt dit
‘Journaal van de Dichter’, als Gilliams noteert:
‘Wanneer de dichter er in slaagt een poëtische realisatie de zijne te heten: getuigt ze
dan meestal niet van een dierlijke instinctieve angst en drang naar zelfbehoud? In
het gedicht moeten beschavings- en cultuur-factoren, schoonheidsverlangen en
mystieke zielsverheffing doorgaans onderdoen voor de drift om het zinnelijk eigene,
het zinnelijk persoonlijke te handhaven, al geschiedt die handhaving niet altijd op
bewuste wijze. Het broeien van
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organische giftstoffen in ons lichaam, de bloedvorming in de milt en de lymfklieren,
de prikkels waar onze hersens aan bloot staan, de vorming van niersteen, etc.: ze
bepalen het karakter en de allergeheimste, individuele noodzakelijkheid van de poëzie
die we geschapen hebben z.g. uit niets.
En geloven mijn vrienden nóg, dat mijn lange alleenspraken ooit voor hèn bestemd
waren? Maar dan ware het angstzweet aan mijn slapen hùn eigen angstzweet; dan
waren mijn trillende vingers hùn trillende vingers die houvast zoeken als de grond
onder de voeten begeeft; dan getuigde iedere benepen ademtocht waarmee ik
moeizaam de woorden uitspreek hùn eigen benauwdheid, - in wat ik zeg en schrijf,
onophoudelijk voorttellend aan de bladeren van het klimop waaronder mijn gedroomd
geluk verdwijnt.’ (Vita Brevis IV, p. 83-84)
En nog een uitspraak waarmee Maurice Gilliams zijn Kunst van de Fuga besluit:
‘Het is de wanhoop van de dichters: zodra ze met schrijven ophouden, horen ze de
stem niet meer waar ze onder het werk aan gehoorzaamden. Ze hebben het gevoel
in de woestijn van het totale doof-zijn onder de zandstormen te bezwijken.’ (Vita
Brevis IV, p. 167)
De stem die uit deze monologen tot ons komt - en het is noodzakelijk zich daar
rekenschap van te geven, omdat het de onontbeerlijke voorwaarde is deze
dagboekaantekeningen zo te lezen dat een luciditeit de woorden doorlicht - is de
vragende stem van een ik die zich niet als een ik begrijpt, maar zich ondervraagt als
een onbekend, onkenbaar wie?
28-8-73.
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E. Popo / Maurice Gilliams en de muziek
In zijn kinderjaren heeft Maurice Gilliams op het college viool gestudeerd. In de
pianohokjes van het ‘pavillon de musique’ werden de jongens opgesloten en kraakten
er hun schrijnende toonladders. Een blinde, Monsieur Albéric, gaf les en door zijn
zonderlinge doenwijze had hij de ontluikende muzikaliteit van een kind kunnen
fnuiken. Maar bij Gilliams was die aangeboren en duurzaam.
Pas later kwam de ontdekking van de wereld der componisten, met de lange
nawerking van Hugo Wolf en Anton Bruckner, zoals die van Henri de Braekeleers
plastisch werk, met de belevenis van de verheerlijkte smart in Beethoven en de
opperste muzikale vreugde in Johann Sebastian Bach.
Van in zijn prille jeugd heeft Gilliams de charme gevoeld van een oud instrument,
van het vrije arpeggiëren of zoeken naar vreemde akkoorden, van één enkele toon
die verijlt.
Elias kende de tover van een oude viool. ‘'s Avonds kwam grootvader in deze
doodsvoorname boekenkamer muziek maken. Het instrument weet meer van hem
dan de mensen vertellen.’ Er schuilt mysterie in. ‘Ik heb mij over het instrument
gebogen en mijn vingers hebben de snaren aangeraakt; begeerlijk drinken mijn ogen
het donker, dat in de holte woont, en hoe meer ik in dit spel volhard, leef ik en ben
ik gevangen en hang er in.’
Elias had een tante Henriette die geen piano spelen kon, maar er toch muziek uit
haalde. Ze speelde onsamenhangende akkoorden op de licht ontstemde piano. ‘Er
waren sporen van het gespetter der kaarsen op het mahoniehouten instrument; doch
in mijn verbeelding waren het de fijne, wrijvende en schrijnende dissonanten die er
hun verwondering hadden achtergelaten.’ Ze speelde nooit meer dan vier of vijf lang
aangehouden, pijnlijk zacht aangetoetste akkoorden in het lijste register. Ze
preludeerde zich als het ware ziek aan deze zonderling samengestelde, onderling niet
te verbinden akkoorden en verdween daarna voor een paar uren op haar kamer.
Haar familie beschouwde haar niettemin als niet-muzikaal, omdat ze geen muziek
lezen kon. Een andere tante daarentegen hamerde er vierkant op los en speelde
‘morceaux’: Le Petit Carnaval, Le Défilé, La Poste... Zij
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was blijkbaar zeer muzikaal.
Maanden na de dood van zijn moeder liep Gilliams dag aan dag rond met wat
onsamenhangende woorden schenen: onbewoonbaar land, winterschimmel, moeder.
Ze maakten deel uit van een beeldenreeks, onuitspreekbaar nog, die later het gedicht
‘Winter te Schilde’ werd:
‘Het is een vlakte waar geen moeders wonen...’
Die onsamenhangende, steeds herhaalde woorden, waren voor Gilliams het ontstemd
spinet waarop Hölderlin, in zijn jaren van ‘Umnachtung’, ontelbare malen achter
elkaar hetzelfde wijsje speelde, om geestelijk te kunnen ademen.
Muzikaliteit en welluidendheid, zegt Gilliams, zijn twee van elkaar te scheiden
begrippen. ‘Het draaiorgeldeuntje in Stravinsky's Petrouchka bevat méér menselijke
geslagenheid en deemoedige aanvaarding, op een christelijk plan beleden, dan het
hele Mors et Vita van Charles Gounod.’
Gilliams is gevoelig voor het timbre van een draaiorgel, een accordeon, een
mondharmonica. ‘Als er dan bij toeval een harmonica zeurt, achter de schoorstenen
en scheepsmasten vandaan’, die het verdriet der zeeën in het verdriet der landen
schuift, dan gaat de dichter naar huis om er leeg te bloeden aan spleen.
Zo verhaalt Gilliams hoe hij op een valavond in mei langs het Koning Willemdok
liep en op een cargo mondharmonica hoorde spelen. Het bleek een neger te zijn. ‘Een
schuchtere, weemoedige muziek ruiste van tussen zijn op het instrument
samengevouwen handen, wonderzoet en van heimwee begeerlijk naar verre,
onnoembare dingen.’
De complainte van de zeeman bracht echter geen vrede. Wel zongen zijn
varensgezellen het deuntje mee ‘en hun brede lichaam wiegelde op de maat van het
langzaam, droef gezang.’ Maar de zin werd er niet van begrepen en ergerde zozeer
zijn gezellen dat ze hem overboord gooiden, waarbij hij verdronk. Later bleek uit
het dagboek van die neger dat hij Orpheus heette en zijn complainte een zekere
Eurydice betrof.
In Gilliams' poëzie, in Elias, in vele essays vinden we de muziek, niet als een
leidmotief, maar als een stille aanwezigheid die natrilt in de dingen.
In Elias, dat blijft boeien door zijn subtiele stemmingen en de beeldende kracht
van het woord, wordt vrijwel niet over muziek gesproken, maar de bouw van de
roman zelf is die van een muzikale vorm.
Al kan de lectuur de illusie van ongebonden fantasie wekken, bij nader beschouwen
blijkt deze roman sterk geconstrueerd te zijn en heeft Gilliams, zoals hij zegt, ‘onder
het componeren dikwijls het aantal muziekmaten overteld.’ Hij houdt niet van
etherisch werk. Etherisch beduidt ‘dat zijn werk uit een hoeveelheid damp is
samengesteld.’ Om het eeuwig-
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zwevende tegen te gaan is Elias gebouwd naar het schema van een sonate-allegro.
Een gevarieerd en verruimd schema wellicht, zoals in een sonate van Franck of
Debussy, maar toch een gebonden vorm die nog herinnert aan die van een Philipp
Emanuel Bach.
Dit ‘en thème’ schrijven was niet nieuw. Sedert Mallarmé kennen we het gebruik
van muzikale procédés in de literatuur. In Elias is dit evenwel sterk doorgevoerd. Er
zijn, zegt Gilliams, in Elias thema's en neventhema's die, ofschoon ze onderling van
karakter verschillen, organisch één zelfde stroming aan elkander doorgeven.
Gelijkaardige spanningen naast elkaar geplaatst - een psychisch conflict naast de
losbarsting van een lente-onweer bijvoorbeeld - gaan werken zoals modulaties.
Elk hoofdstuk van Elias is gebouwd naar het schema van een sonate-allegro: twee
thema's die met elkaar afwisselen, moduleren en zich verder ontwikkelen. Zo is het
eerste hoofdstuk gebouwd op de thema's van de beek en het kasteel. De ontwikkeling
van deze thema's bestaat uit wat er gezegd wordt over de bewoners, hun
geestesgesteldheid, het spel van de kinderen aan het water, enzomeer. Bij elke
herhaling van een thema wordt het iets rijker, zoals in de muziek een thema ons op
het eind rijker toeschijnt door wat we er reeds rond hoorden. Op die wijze komt
Gilliams, na zijn literaire ‘Durchführung’, tot een reëxpositie, waarbij hij terugkeert
tot het thema van het kasteel.
Al imiteert de structuur van deze roman een muzikale vorm, toch staat de sfeer
van het werk ver van de soms stroeve 18de-eeuwse sonates uit Sans-Souci of van de
Mannheimers. Niets in de kunstmatige paradijzen van Elias en zijn gevecht met
innerlijke nachtegalen, vereist een streng formalisme.
Gedachtenassociaties, intuïtie, subtiliteiten van het gevoelsleven zijn kenmerken
van een kunst die verder staat van Philipp Emanuel Bach dan van het impressionisme
dat zich tevens Baudelaire en Mallarmé herinnerde. Kinderen die papieren bootjes
laten varen, een wandeling in de bossen, het benadert veeleer sommige preludes van
Debussy: Bruyères, Feuilles mortes, Jardins sous la pluie, of bepaalde klavierwerken
van Maurice Ravel.
Er is geen componist waar Gilliams meer van houdt dan van Johann Sebastian
Bach. Hij doet hem denken aan de piramide van Cheops. Waar Gilliams zich in De
Man voor het Venster nog te jong achtte om Mozarts Don Giovanni te begrijpen,
vond hij weldra in het werk van Bach een besef van het menselijke mysterie en een
illusie van het eeuwige. Bachs orgelwerken zijn voor Gilliams een verheerlijking
van de mathematische oneindigheid. ‘Hij herhaalt drie, vier keren hetzelfde thema
om het zonder merkbare wijziging nogmaals drie, vier keren te herhalen.’ Dit borduren
van de ‘goddelijke’ Bach op een motief dat zich telkens op dezelfde wijze her-
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nieuwt, beschouwt Gilliams niet als een goddelijke, maar als een louter menselijke
behoefte. Het is de verschuiving van het tijdelijke in het eeuwige. De essays die
Gilliams Kunst der Fuga noemde, wijzen op zijn liefde voor deze muzikale vorm,
die bij Bach zijn hoogste expressie vond. Het spel van weerstanden en spanningen
in een brug, een sluis of een schroef, maken op Gilliams weinig indruk vergeleken
met de complexe verhoudingen van weerstanden en spanningen die aanwezig zijn
in een fuga van Bach.
Gilliams voelt meewarigheid voor de niet zo gelukkige mensen die Bach,
Rembrandt, Beethoven, Schubert en Hugo Wolf waren. ‘Met vrees,’ schreef hij in
Kunst der Fuga, ‘kom ik tot de ontdekking dat ik iemand zou kunnen zijn die, hoe
dan ook, het geluk bemint. Aldus ware ik bestemd om diep ongelukkig te worden.’
Het leven van die kunstenaars leek hem een voorbeeld hiervan.
Rembrandt en Beethoven hebben de smart in hun binnenste tot een heerlijkheid
verheven. Ze stonden ver van de publieke verering die we nu kennen. Daarom denkt
Gilliams niet aan de naderhand vermythologiseerde kunstenaar, maar aan de mens
zoals hij geweest moet zijn; de componist die voor zijn tafel zat en muziek schreef
die ons leven rijker heeft gemaakt, maar die zelf een soms armzalig bestaan leidde.
Gilliams denkt aan Bach, die van Cöthen naar Leipzig verhuisde, zijn gehele bezit
op een kar stapelde, waarop hij met zijn gezin eveneens plaats nam. Hij denkt aan
Schubert, die voor onderwijzer speelde en met moeite zijn muziekpapier betalen kon.
Wellicht was zijn opgewektheid voor een goed deel een houding die tranen verborg,
want ‘leichter Sinn, schweres Herz’, wat we in zijn intiemere werken meer dan eens
voelen. Gilliams denkt aan Beethoven, een moeilijk mens maar toch de grote
Beethoven die ons dierbaar is, ‘overstelpt met huiselijke zorgen, zonder verpleging
tijdens zijn ziekten. 's Nachts is hij, belachelijk om te zien, in zijn hemd uit bed
gesprongen om een paar enig-onvervangbare noten op hun enig-onvervangbare plaats
te schrijven.’ Gilliams ondergaat de muziek van Beethoven heel anders dan die van
Bach. Wanneer Gilliams destijds naar een symfonie van Beethoven luisterde, voelde
hij zich op onberekenbare afstand in contact treden met een onbekend vrouwelijk
wezen. Wanneer hij naar Bach luisterde, was dit niet het geval. Bach maakte hem
niet door-lijden-gelukkig, zoals Beethoven deed die, zegt Gilliams, de eerste
componist is waar de moderne zelfkweller zich aan overgeeft.
Hoe moet een kunstenaar zich voelen wanneer een van zijn grote werken definitief
af is? Wellicht, zegt Gilliams, ‘kijkt het genie bedremmeld neer op de ledigheid van
zijn afgesloofde handen.’ Het werk beschermt zijn maker niet en plotseling gaat hij
zich eenzaam en onzeker voelen.
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Zou ‘Beethoven, arme goede man’, zoals Gilliams hem noemt, na het triomfante ‘et
vitam venturi saeculi’, bezegeld met het herhaalde ‘amen, amen, amen...’ uit zijn
Missa Solemnis, wel geloofd hebben dat er niet te wanhopen valt? Gilliams beluistert
de zuchtende twijfel van ‘et vitam... et vitam’ en voelt in Beethoven de vraag of het
leven ‘hiernamaals ooit bestaan heeft, ooit zal bestaan zoals wij het dromen en
wensen.’ Het is een twijfel die Bach vermoedelijk nooit gekend heeft.
Die meewarigheid met de mens achter het werk heeft Gilliams van in zijn jeugd
gehad. Reeds in Libera nos, Domine (1927) zag hij in Bach niet enkel de componist,
maar ook de mens met de banale armemensenpruik, de gezwollen oogleden en de
stekelige donkere blik. Een mens die de cantate ‘Bleib bei uns, denn es will Abend
werden’ als een persoonlijke smeekbede kon opvatten, want ‘zo dikwijls was het in
het leven van Bach avond geworden.’ Zijn eerste, jonge vrouw en vele jonge kinderen
stierven. Zelfs in zijn begaafde zonen was hij niet gelukkig. Zij hebben hem geen
leed gespaard. Wilhelm Friedemann plagieerde hem en ging ten onder aan de drank,
Johann Christian noemde hem smalend ‘die alte Perücke’ en Philipp Emanuel
verkocht, voor de waarde van het metaal, de koperplaten waarop de Kunst der Fuga
gegraveerd stond. En wellicht voorzag de oude Johann Sebastian - hij, arme muzikant
zonder spaarpot - dat zijn weduwe eenmaal als Almosenfrau in een gesticht voor
ouden van dagen opgenomen zou worden.
Het lag niet, schreef Gilliams, in Bachs bedoeling aantrekkelijke sonoriteiten te
wekken als spelonkachtige, schemerige schuilplaatsen waarin de hulpeloos treurende
ziel op verlossing wacht. Boven deze componistentover stelde Bach de wetmatigheid
van de stemmen die in hem bewogen.
Was dit vanwege de jonge Gilliams geen erg melancholische visie op Bach? Vele
concerto's, suites en zelfs cantates hebben zulke aantrekkelijke sononteiten en
blijmoedige melodieën dat ze de lichte muziek soms benaderen. We voelen in Bach
een ernstig optimisme, een onaantastbaar vertrouwen en nooit wanhoop.
Zoals Gilliams de muziek van Bach stelt tegenover die van Wagner, stelt hij de
muzikaliteit van Gezelle en Van Ostaijen tegenover het dramatisme van Karel van
de Woestijne.
Voor zijn geliefde, zei Gilliams destijds, zou hij Bachs Orgelbüchlein voor
Anna-Magdalena gespeeld hebben, maar nooit zitten wachten op de troebele genade
van Wagners Tristan.
De poëzie van Van de Woestijne, schreef Gilliams, doet opzettelijk de fictieve
persoonlijkheid van de dichter boven de wezenlijke mens uitstijgen. Van de Woestijne
kon niet dichten, zoals Wagner niet kon componeren,
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vanuit een ritmische kern, zoals Gezelle of Bach dat konden. Zij zochten het
dichterlijke woord, de melodische wending, het expressieve klankbeeld en het verloop
van psychologische gebeurtenissen. Dit treft bij Van de Woestijne in zelfstandige
verzen die volmaakt zijn, zoals ‘Ik ben met u alleen, o Venus, felle star’ en bij Wagner
in onvergankelijke fragmenten.
Gilliams beschouwt dit, wat Wagner betreft, als een verraad van de zuivere muziek
ten bate van een ononderbroken psychisch gebeuren. Hij stelt dit tegenover de kunst
van Bach die men ‘l'art de faire marcher les notes’ kan noemen. De kunst van ‘het
rustig door-componeren aan een geheel van klanken, met spanningen en
ontspanningen, onuitputtelijk te voorschijn getoverd uit een ritmische kern.’
In Bach herkent Gilliams de ‘poésie pure’ zoals men die soms vindt bij Gezelle,
Apollinaire en Van Ostaijen. Een gedicht zoals
‘'t er viel 'ne keer een bladtjen op het water’,
is een les in muzikale dynamiek die, naar het ons toeschijnt, dichter bij een
Brandenburgs Concert van Bach staat dan bij het golvende adagio cantabile uit het
Septet opus 20 van Beethoven dat Gezelle inspireerde. Zulk een gedicht schrijven,
zegt Gilliams, was geen spel met woorden, ‘het was de kunst om woorden in beweging
te brengen.’ Wellicht is zo iets eigen aan dichters die louter van het woord vertrekken.
‘Aimer un mot’, zei Max Jacob. ‘Autour d'un mot se coagule une idée, une phrase,
un vers.’
Bij Van de Woestijne, zegt Gilliams, is het nooit te merken dat hij rechtstreeks in
woorden gevoeld of gedacht zou hebben. Hij dichtte niet met woorden, maar gebruikte
ze om er verzen mede te schrijven. In die zin herkent Gilliams iets van het
Wagneriaanse muziekdrama in het Van de Woestijne poëziedrama. Ook bij Van de
Woestijne is er transpositiemate riaal in overvloed en zijn er leidmotieven die een
gedicht vertragen, verzwaren, versomberen of dramatiseren.
Tegenover Wagner en Van de Woestijne stelt Gilliams niet enkel Gezelle, maar
tevens de zuivere dichter van Bezette Stad die, zoals Hector Berlioz, tevens een
anticipatie en een crisisgeval was. Van Ostaijen was - al stond zijn naam niet onder
de titel van Gilliams' In memoriam de musicerende zeeman op de cargo, de neger
die Orpheus heette en die uit onbegrip door de filistijnen om het leven werd gebracht.
Zoals Van Ostaijen de definitieve verzen uit zijn Eerste Boek van Schmoll ‘en
thème’ schreef en ze adagio of allegretto noemde, zo blijkt ook een muzikale impuls
uit sommige titels van Gilliams' gedichten: Droomfuga, December-elegie, Avondlied
en ballades. Maar de muzikaliteit blijkt al evenzeer uit de wijze waarop Gilliams
klanken en geluiden evoceert. Voor wie de dingen via de droom en de herinnering
beleeft, kunnen deze even
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evocatief zijn als een madeleintje het was voor Proust.
Er zijn niet enkel de beelden uit onze jeugd, er zijn ook stemmen, klanken en
geluiden die er later niet meer zijn. Waar is de geest die ononderbroken zoemde in
het zwarte hout van de telefoonpalen? Bij winderig weer, in de gespannen draden
‘huilde geweeklaag van gevangen prinsessen uit Bohemen.’ En in de binnenkoeren
van het oude Antwerpen, ‘met de geur van beregende oude dakpannen’, was er altijd
wel ergens, door de wind bewogen, ‘het rap getik van een loshangend eindje ijzerdraad
tegen een holle regenpijp.’
Elke stad, elke straat zelfs heeft haar eigen geluiden. Het is een muziek die moeilijk
te verwoorden is. Soms heeft Gilliams dit zo gekund dat het ons treft als een
persoonlijk iets.
Er zijn de gewone stadsgeluiden, maar in een havenstad komen daar nog andere
bij. Elke ware Antwerpenaar kent niet enkel het licht boven de Schelde en de geur
van het water, maar ook het geklots, bij elke tijd, van de stroom tegen de kade. Aan
de voet van het Steen, nabij het loodshuis en vroeger, langs de groene Scheldedijk
tot aan Oosterweel, werd men geboeid door dit elegisch geluid. Op de wandelbrug
vanwaar men de boten achter de bocht ziet verdwijnen, moet de jonge Gilliams 's
avonds meer dan eens gestaan hebben naast donkere vrouwen die ‘luisteren naar het
geklots van het water.’ Toen hij ziek was lag hij, in zijn gehechtheid aan Antwerpen,
‘vurig naar de Schelde te verlangen, naar het geklots van het water tegen de kade en
de scheepsrompen.’
Vroeger was er aan de Schelde het avondlijke beeld van de eindeloze rij
gaslantaarns langs de kaai, de zwarte kranen met hun armen als een wanhoopsgebaar,
de donkere hangars en de schepen ‘waar het water rilt van ver-gehoorde treinen’
ergens op het Zuid of op de Linkeroever. Het zijn dingen die ons in latere jaren soms
weer voorbijgaan als
‘zwervers met zwaarmoedige schalmei
(die) dwalen langs de zwoele Scheldeboorden.’
Buiten de stad was het klankbeeld heel anders. Te Schilde beleefde men in de winter
geen muzikale vreugde:
‘Maar wiegeliedren hoort men nergens ruisen,
geen winteravondzangen brengen vrede.’
In een dorp hangen de geluiden, meer dan in de stad, samen met de seizoenen. In
maart is er de ‘geur van gootstenen en gelui van klokken.’ Later komt de tijd waarin
‘de heesters zingen’. Er is ‘een avond met koekoeks en lentebries’, het uur dat de
boer rust:
‘Terwijl gij zingt staan uw gedachten stil.’
Het is er stil, ‘de verre treinen kan men horen’ en het is er ook nog zeer
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landelijk, want ‘een boerenmeisje blaast de hoorn.’ Zo gaan de maanden tot het herfst
is en ‘het dorp gloeit in zijn klokken van october.’
In geen gedicht heeft Gilliams zulk amalgaam van geluiden bijna hoorbaar gemaakt
als in het eerste uit Landelijk Solo. Het visuele en auditieve gaan er in elkaar over,
zoals de Baudelairiaanse geluiden en geuren zich mengen in de avondlucht. Het is
niet de zelfkwelling van Tristan, maar evenmin is het J.S. Bach. Dit is de eerste
strofe:
‘Terwijl gij in de dorpskerk zingt, Martijn
- achter uw hoeve davert een dolle trein;
in het wagenkot sluipt een slak aan de muur;
de balken kraken; er gloeit een stil diep vuur
in de ogen van de ram. De regen klettert bij vlagen
en er vielen drie doffe donderslagen.’

Dit illustreert wat Gilliams over de muzikaliteit van een vers denkt. Hij beschouwt
deze muzikaliteit als een organisch complex van lyrische kiemen dat dieper ligt dan
de eenvoudige welluidendheid die de buitenzijde van afrondingen en van glans
voorziet. Maar in het oeuvre van Gilliams, uit deze muzikaliteit zich minstens zo
sterk in het proza als in de poëzie.
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Mark Insingel / Maurice Gilliams voor ongelovigen
‘Sous le voile de ce dont il parle, nul ne traduit, n'évoque et n'exprime
jamais que lui-même.’
Villiers de l'Isle-Adam, geciteerd als motto bij het essay ‘Inleiding tot de
Idee Henri de Braekeleer’.
Men kan de indruk hebben dat er over het werk en de persoon van Maurice Gilliams
nog weinig nieuws te vertellen valt. Men kan ook stellen dat men hier met een
eigenlijke duiding nauwelijks begonnen is: het onderwerp werd bij mijn weten nog
niet benaderd met het oog op de psychologie van een sociale groep en zeker niet
vanuit het bewustzijn van de specifieke klassenmaatschappij waarin wij leven. Het
ligt niet in mijn mogelijkheden om deze nieuwe weg ten einde te gaan, ik wil alleen
proberen om, gedeeltelijk althans, hem aan te wijzen.
Maurice Gilliams is 73 jaar. Hij heeft gedichten, korte romans, essays en dagboeken
geschreven. Men is het erover eens dat dit werk qua omvang vrij beperkt is, uiterst
verzorgd en verfijnd, en dat zijn schrijver in de eerste plaats een dichter is. Men weet
dat hij vaak in eigen beheer heeft uitgegeven en dat het grootste deel van zijn oeuvre
een eerder confidentiële verspreiding heeft gekend. Al is hij in Vlaanderen al vele
jaren een schoolauteur, vooral dan met zijn veruit meest bekende Elias of het Gevecht
met de Nachtegalen, toch blijft zelfs dit laatste boek niet doorlopend via de boekhandel
verkrijgbaar. Pas de jongste drie jaren zijn hem enkele van de meest begeerde
onderscheidingen ‘te beurt’ gevallen, iets wat men, dixit een grote Nederlandse
uitgever, aan de verkoop van nog voorradige titels niet kan merken.
Waarom is dit oeuvre zo betrekkelijk beperkt in omvang en waarom wordt de
schrijver op de eerste plaats een dichter genoemd? In mijn opstel Schrijven in 70
(Podium, 1969, nr. 8/9) heb ik de mening uitgedrukt dat het potentieel zo volumineus
is als dat van laten we zeggen Marcel Proust. Er zijn echter psychologische oorzaken
aan te wijzen om deze uiteindelijke beperktheid te verklaren.
In interviews legt de schrijver uit hoe hij houdt van keien en het is uit biografische
gegevens algemeen bekend dat hij muziek heeft gestudeerd en dat zijn kennis van
de plastische kunsten niet oppervlakkig is. Zijn
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teksten zijn inderdaad zo glad als keien, het effect van het water, van jarenlange
bewerking en het ciseleren is er op elke plaats zichtbaar. Deze werkwijze vermeldt
en beschrijft hij trouwens meermaals in zijn dagboeken. Verder merkt de aandachtige
lezer, ook zonder de lectuur van de notities, dat hier meer in het spel is dan
schaafwerk: het is er Gilliams altijd om te doen geweest ‘de faire marcher les notes’,
de angst voor de onbezonnen en slordige mededeling, die achteraf niet alleen de
persoon van de schrijver rechtstreeks zou kunnen blootgeven, maar waaruit misschien
ook een achterhaalde visie of een gebrek aan kritisch vermogen zou kunnen blijken.
Mijns inziens is het deze angst die hem op de meest absolute wijze in de armen van
de ‘zuivere’ bellettrie heeft gedreven, op een veel absolutere wijze dan dit het geval
is geweest bij de verwante Marcel Proust. Het woord bellettrie wordt hier niet
pejoratief gebruikt. Het is immers zo, dat Maurice Gilliams zijn unieke literaire
positie te danken heeft aan deze haast pijnlijke vormbekommernis, die alleen
maniëristisch zou kunnen worden genoemd in de mate waarin de neutraliserende
welluidendheid die ermee wordt nagestreefd niet de uitdrukking zou zijn van een
innerlijke behoefte aan onaantastbaarheid. Men kan opmerken: in zijn essays en in
zijn notities heeft hij zich toch rechtstreeks uitgesproken; hij heeft trouwens zelf het
autobiografisch karakter van al zijn geschriften openlijk erkend en uitdrukkelijk
bevestigd dat het schrijven voor hem een middel is tot zelfkennis. Dit is inderdaad
zo: de schrijver is op het balkon verschenen en hij heeft gewuifd, hij is onder de
mensen gegaan, hij heeft handen gedrukt, hij heeft lessen gegeven, hij heeft zelfs
zijn hart uitgestort. Maar het hele protocol is tot in de laatste details na lang wikken
en wegen en na een zenuwslopende voorbereiding (de ascese, het monnikenbestaan,
het bezoek aan het prinsengraf) vastgelegd en wordt met een voelbare oplettendheid
afgewikkeld. De nadruk wordt gelegd op de authenticiteit van de verschijning, op
de onvervangbaarheid der uitspraken. En de vragen voor het interview worden op
voorhand ter inzage gevraagd.
De schrijver drukt zich dus wel uit, en met een gevoelig zelfbewustzijn, maar door
en langs de regels om van een vormelijk streven, van een artistieke bezetenheid. Het
zijn de woorden van zijn liederen niet waarmee we wijzer worden, maar hun melodie.
Die melodie dient precies om de betekenis van de woorden (om de tegenstellingen:
de informatie) op te heffen (te verzoenen). Willen we dus van de opvoering iets
meedragen, dan moeten we erg goed letten op elk element in het spel, waarbij de
tekst minder ter zake doet.
Hier raken we niet alleen het wezen van het werk van Maurice Gilliams, maar het
wezen van de kunst in het algemeen: zij is een vormelijke en dus
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in zekere zin vrijblijvende, of, laten we tenminste zeggen: een onbeslist blijvende
benadering van de realiteit. Het werk van Gilliams onderscheidt zich nu door de
extreme graad waarin deze vormelijkheid wordt nagestreefd en wordt bereikt. Hij
verkrijgt ze door de bewerking (met name: de lyricisering) van een in oorsprong
omvangrijke stof, die systematisch en rigoureus gesnoeid wordt. We kunnen aldus
zijn gepubliceerde teksten als het artistieke residu van zijn oeuvre beschouwen en
stellen dat ze zijn ontstaan in de uitdrukking en tegelijk in de vervorming van een
bestaande realiteit, zodat zijn schrijversopgave gelegen was in een zo precies
mogelijke verwoording. Kortom: hier openbaart zich een klassieke werkwijze, klassiek
in die zin dat niet zozeer een werkelijkheid al schrijvende ontstaat, maar zichtbaar
wordt. Zowel de gedichten als het verhalend proza en de essays werden volgens deze
werkwijze en in dezelfde geest geschreven, m.a.w. dit proza is als klassieke poëzie
en vanuit literair standpunt bijgevolg belangrijker dan de gedichten, - wanneer men
althans in dit geval nog aan een indeling in genres wil vasthouden.
Hier kunnen we de parallel zien met Van Ostaijen: wat deze laatste in ons taalgebied
met de poëzie heeft gedaan (de beschrijvende poëzie vervangen door de autonome
- Het Eerste Boek van Schmoll), heeft Gilliams gedaan met het proza. Met een
vergelijking uit de schilderkunst, moeten we echter constateren dat Gilliams niet
‘abstract’ heeft gewerkt zoals zijn tegenhanger, hij heeft geabstraheerd. Hij heeft
geen voorstellingloze en geen ‘objectieve’ teksten willen schrijven, teksten waar de
schrijver zich zelf uit verbant, maar informatieve elementen heeft hij in muzikale
themata veranderd, hij heeft het proza de artistieke status gegeven die het mogelijk
maakte om in de meest exclusieve gelegenheden te worden aanvaard, zelfs te worden
bewonderd.
Met de titel Oefentocht in het Luchtledige heeft Maurice Gilliams een typische
wensdroom onder woorden gebracht. Deze titel (die gewoon als voorbeeld wordt
genomen uit verschillende uitdrukkingen die in dezelfde richting wijzen) kan men
eens te meer psychologisch verklaren, m.i. echter ook wel sociologisch. Uit zijn
teksten blijkt dat hij de burgerlijke orde als de natuurlijke orde beschouwt. Maar
hoewel hij zijn bewondering uit voor de ‘durvers’ die van de regels van ons
maatschappelijk stelsel gebruik kunnen maken om hun bezit in een riskant en
opwindend spel voortdurend te vermeerderen, toch doet hij, Elias, aan dit spel niet
mee, hij vecht intussen met de nachtegalen, met de symbolen van de muzische
zelfverwerkelijking. Hier herkennen we de reactie van de eenzelvige natuur op de
sociale dwang zoals hij in burgerlijke en verburgerlijkte milieus wordt ervaren: de
dwang tot prestatie (cfr. het concurrentiële onderwijssysteem), de carrière- en de
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bevestigingsdwang die er borg voor moet staan dat het vergaarde goed (dat de
bevochten macht) binnen de eigen groep (familie, klasse) behouden blijft en groter
wordt (angst en schuld als motor). De dichter tracht zijn doodernstig spel (voor hem
zijn strijd) te voeren in het luchtledige, in de ‘zuivere’ sferen en de ‘heilige’ stilte
waar de dingen ‘authentiek’ en ‘onvervangbaar’ zijn en hij met zijn ‘vrijheid’ alleen
wordt gelaten. De economische samenhang van vrijheid en vooruitgang (waar vrijheid
wat betekent in de mate waarin men reeds van de ‘vooruitgang’ heeft kunnen
profiteren) wordt vertaald in de ideële taal van de dichterlijke ‘eenling’. De vlucht
echter uit de realiteit van het gentlemen's agreement en het legale oog-om-oog en
tand-om-tand, geeft hem alleen maar illusoir een zelfbeschikkingsrecht en ze maakt
zijn tekst niet autonoom maar negatief verbonden met de maatschappij, - het schrijven
wordt een spiegelgevecht.
Men zou hiervoor heel wat toeschouwers kunnen verwachten. Onze schrijver, zo
werd reeds gesuggereerd, wil nochtans alleen vechten tussen de witte muren van zijn
cel, al wat kan afleiden wordt uit de buurt gehouden, het spel wordt in die mate ‘in
zich zelf gekeerd’ gespeeld dat slechts enkele mensen volgen van in de open deur.
Dit is een gangbare uitleg voor Gilliams' beperkte lezerskring. M.i. zijn er echter
meer. Als zoon van een vrouw uit de burgerij (groepstaal Frans, het kasteel van Elias)
had hij net zo goed in het Frans kunnen schrijven. De geest van zijn werk, die hem
verwant maakt met Rilke, Alain-Fournier, Proust (niet zozeer met Wilde), bestemde
hem voor om een Belgische figuur uit die richting te worden. Hij zou aldus wel een
zeker (ik zou zeggen: een natuurlijk) publiek gehad kunnen hebben. Hij heeft echter
in het Nederlands geschreven - zijn vader was een Antwerpse meester-drukker
(eenmansbedrijf, middenstand, flamingantisme) - en hij is (we schrijven 1920 of
1950) terechtgekomen in een milieu van kleinburgers waarin een conservatieve groep
zich hem heeft toegeëigend (waarschijnlijk omdat zijn werk zo ‘schoon’ is, tegelijk
in twee betekenissen). Aan zijn eigenlijke lezerskring is het voorbijgegaan, en tot op
heden is ook de wetenschappelijke belangstelling geringer dan voor het oeuvre van
Van Ostaijen.
Ik vind het een gelukkige zaak dat Maurice Gilliams werd bekroond te zamen met
Louis-Paul Boon, al kregen ze een verschillende prijs. Beiden zijn op velerlei gebieden
vergelijkbaar. Als men van Gilliams kan vinden dat hij werd voorbestemd om zijn
leven door te brengen met de loep van de zelfbeschouwing, die tegelijk het oog afsluit
voor de structurele oorzaken van de sociale werkelijkheid - de luxe van de
psychologisering werkt inderdaad ook als een afweermechanisme tegen de
confrontatie met de maatschappij -, dan werd Boon voorbestemd om het
tegenovergestelde
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te doen. Zoals Boon terecht een ‘natuur’-talent wordt genoemd, zo kan men Gilliams
in dezelfde mate een ‘natuur’-talent noemen - wat hen dan scheidt zijn de
verschillende middelen van een andere sociale achtergrond. Beiden zijn zij in
Vlaanderen pure exponenten van hun klasse, beiden werden ze - en ze zijn hieraan
een beetje medeplichtig - onschadelijk gemaakt en ten dienste gesteld van de
heersende normen: Gilliams is, zoals gezegd, een schildje geworden in de handen
van conservatieve kleinburgers, Boon is (gekuist, arm Vlaanderen) een bordje
geworden waarop breeddenkendheid en tolerantie worden aangekondigd. Dit is
nochtans het lot van alle kunst die ‘blijft’, d.i. die als geconserveerde vorm wordt
aangewend om gedepasseerde inhouden aan een morele verantwoording te blijven
helpen. Wanneer men de literatuur beschouwt als de uitdrukking van het bewustzijn
van een sociale groep, dan moet men er in hun beider geval dus rekening mee houden
dat ‘de tijd’ over hun bekendste boeken (het woord bekendste kan het al aanduiden)
reeds is heengegaan. Laten we ook niet Boon prijzen om zijn engagement en Gilliams
laken om het gebrek daaraan: engagement in de kunst is een impliciet aanwezige
uitdrukking van de persoonlijke betrokkenheid van de schrijver bij zijn werk, het
ligt dus eerder op het vlak van de individualiteit van het schrijverschap dan op dat
van de ideologische stellingname. Het sociale engagement van de artistieke schrijver
die Louis-Paul Boon is, is in de grond zo impliciet als het personalistische engagement
van de artistieke schrijver Maurice Gilliams. Dit personalistische engagement van
de ene zegt niet minder over zijn innerlijke verhouding tot zijn klasse en tot de gehele
maatschappij dan het sociale engagement van de andere. Het feit dat de burger
Gilliams zich op- en afsluit in het inhoudelijk luchtledige, reveleert even overtuigend,
zij het dus negatief, de burgerlijke situatie (bij Balzac was die anders, en ook nog bij
Flaubert, al rijzen daar al twijfels) als het oeuvre van Boon die de mensen een geweten
wilde schoppen. In dit verband zou ik zeggen: wanneer men één van beide schrijvers
leest, dan moet men ook de andere gaan lezen. Men is dan ook verplicht om in te
zien dat de artisticiteit (helaas, vind ik, maar dit is een andere geschiedenis) de boeken
van Louis-Paul Boon zo belangrijk maakt, net als dit bij Gilliams het geval is. Met
artisticiteit (kunst-matigheid, geen matigheid in de kunst) wordt hier alleen bedoeld:
de kwaliteit van een tekst, waardoor het informatieve karakter wijkt voor een
tekengerichtheid.
Dit opstel werd geschreven vanuit een volstrekt positieve waardering voor het
werk en de persoon in kwestie. Dat werk is niet gediend met een traditionele
burgerlijke benadering, het is belangrijk genoeg om confrontaties aan te kunnen met
beschouwingswijzen die daar tegenover staan. Het is dan ook aan ‘ongelovigen’ dat
ik het graag ter lezing aanbeveel.
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Maurice Gilliams / Gregoria
(fragment)
Morgen trouw ik met Gregoria. Ieder aan een kant van hetzelfde vensterraam, geruime
tijd zonder conversatie, zitten we naar de verlaten landweg te turen. Het daglicht
kwijnt. Twee lindenbomen, in de voortuin, reiken hun takken naar de brede gevel
van het huis. Door een eigenaardige speling der natuur beginnen de bladeren van de
ene boom ieder jaar merkelijk vroeger dan die van de andere boom te vergelen.
Amandina, de dienstmeid, heeft mij ooit er attent op gemaakt. Toen had ik er geen
belangstelling voor.
Zelden, zoals vandaag in het schemeruur, werd ik met Gregoria ongestoord alleen
gelaten, de vele zondagen van onze verloving als ik bij de Balthasars visite maakte
en er nauwelijks van tafel werd opgestaan. Na het uiterst langzaam geserveerd
dineetje, tot aan het koffieuur, daarna tot aan het avondeten, viel er amper wat anders
te doen dan, uit pure beleefdheid, naar mevrouw Balthasars monoloog te luisteren.
Inmiddels, onverdroten, tikte de pendule. Precies op het halve uur sloeg het klokje,
als een geitebelletje in de woestijn van een berglandschap. Gregoria en ik: - we waren
bezig binnenshuis onze tijd te verbeuzelen, en om daaromtrent mijn ongeduld te
verbergen, vond ik er niets beters op dan het eigenste en het fijnste erbij te fantaseren.
Bij tijd en wijle, met een gillend fluitsignaal, stoomde de buurttram voorbij, dat de
muren van de leefkamer op hun grondvesten ervan daverden. Of, op de verdieping,
begon Vincentia eensklaps in haar kamer driftig rond te springen; een zwaar, niet
nader te bepalen voorwerp, viel uit haar handen op de plankenvloer van haar
slaapvertrek waarbij de kristallen sierstaafjes van de lichtkroon, boven ons hoofd,
geluidgevend aan het sidderen gingen. Als volgzame eensgezinden keken we allen
tegelijkertijd op naar het plafond, door de doffe bons verrast. Mevrouw Balthasars
stem verloor een weinigje van haar gewone, kwelende toonhoogte en, voor niet lang,
vertraagde zij te praten. Om het effect van Vincentias onbesuisde rustverstoring
gewiekst te minimaliseren, werd het incidentje door mama met een gekunsteld lachje
van minzaamheid weggelaveerd. Onmiddellijk, als een volleerde conférencière, wist
ze van de ene situatie in de andere over te glijden. Wederom werd ik
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onbehagelijk, energiek door haar gefixeerd, alsof ze mij onder vier ogen wat te zeggen
had.
Met zuchten van verveling zat ik volgepropt. In de grond, wat had ik eraan wurgend
banale truukjes en foefjes over de exploitatie van papa Balthasars kaarsengieterij te
vernemen, die doortastend door zijn echtgenote werd geadministreerd? Elle ne reculait
jamais. Om zich gewichtig een air te geven nam ze haar toevlucht tot enkele van de
boekhouder afgeluisterde franse woorden. Met een preuts pruimemondje uitgesproken,
scheen ze met dit soort van cranerie overwicht op haar omgeving te oefenen. Doch
ik meende er goed aan te doen de achtergronden van haar blufferij veeleer als de
triomf van een reeks behendige fraudes dan als nuttige, commerciële informatie te
verstaan. Daar hoefde ik me niets van aan te trekken.
Inmiddels, - een beetje mal, een beetje subliem, - deed ik mijn best met Gregoria
blikken van verstandhouding te wisselen om ons geaccidenteerd samenzijn te bezielen.
En met het hoeveelste voorzichtige handdrukje zocht ik haar mijn tevredenheid, mijn
tederheid te betuigen. Dat onnozel-weinige van een handdrukje betekende zoveel.
Ik dacht mijn doel ermee te bereiken om, sàmen, innig te worden ingewijd in de
virginale geheimenissen van onze langdurige verloving. Onder het tafelkleed, opdat
niemand de intieme toedracht er zou van merken, was ik tot mijn onschuldige
familiariteit durven over te gaan. Ik had er genot van diep te ademen. Ik hoorde een
bries van muziek, noch door zangstemmen, noch door instrumenten voortgebracht.
In mijn hoofd was ze uit haarzelve aanwezig. ‘Ongeldigen’ had ik over het bestaan
van die muziek geen klinkend bewijs kunnen leveren.
Gregoria reageerde niet. Haar vingers bleven zonder talende veerkracht, zonder
een onderbewuste reflexbeweging, alsof ze willens en wetens haar vingers met de
mijne weigerde te verstrengelen. Erger dan teleurgesteld heb ik talmend mijn hand
van de hare teruggetrokken. Er steeg een warmte van verlegenheid naar mijn hoofd.
Ogenschijnlijk met evenveel zelfbeheersing als Gregoria zich gedroeg, met mijn
volle aandacht veinsde ik naar mevrouw Balthasars fanfaronade onderdanig te
luisteren, achteraf er niet zo heel zeker van of ik mijn gecrispeerde zenuwachtigheid
had kunnen verdoezeld houden. Voorzichtigheidshalve, om in mijn schijnbaar beleefde
lijdzaamheid te volharden, mocht ik geen vin verroeren. Van de doodse, onbewegelijke
dingen in mijn nabijheid, die me ‘tegenzwegen’, moest ik het hebben om mijn
verveling te maskeren. Dan is mijn keuze op de fotografische, manke, koolzwarte
vergroting van een familieportret gevallen. Het stak in een ovaal passe-partout van
grijs karton, ingelijst met een kader van vulgair verguldsel. - Een buitenmens op
leeftijd, een boswachterstype in zijn zondagse kleren, had zich laten fotograferen in
een dorpse kermis-
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tent. Zijn pose was houterig, zoals levenskrachtige stompzinnigen, - in momenten
dat ze niet tot het plegen van gewelddaden overgaan, - potsierlijk een pose aannemen.
Mijn volle aandacht heb ik op het portret geconcentreerd, om mevrouw Balthasars
arrogante eigenlof ermee te ontwijken. Toen deed er zich wat voor waar ik me
allerminst aan verwacht kon hebben: - mijn belangstelling voor zijn portret had de
ruwe levensdrift van die boze man opgewekt. Gaandeweg, door mijn onderzoekende
blik geïrriteerd, is het ervan gekomen dat ik zélf brutaal door hem werd aangestaard,
als bij een onheilspellende ontmoeting tussen twee blinde keldermuren. Hij scheen
het zich af te vragen wat ik hier, bij de Balthasars, ongegeneerd te maken had?
Gelukkig maar voor mij waren we weldra, oog in oog, op elkander uitgekeken.
Om mijn stijgende nerveusheid te beheersen, zo goed en zo kwaad als het kon,
speurde ik opnieuw naar een mikpunt, en ik vond er een om mijn blikken op te richten.
Vergeten, op de commode, lag een met kraaltjes afgeboord speldenkussen. Met
koraalrode, met zeegroene en boterbloemgele speldenknopjes was het volgeprikt.
En, alsof het allengerhand niet anders meer mogelijk was, langs mijn op de spits
gedreven verbeelding om, is het bolrond speldenkussen van wijndroesemrood fluweel
een paddestoel geworden. Allerminst had ik mij aan een vooraf beraamde bijbedoeling
gewaagd; een buitensporige, transformerende mijmerij was mij overkomen en, er
gehoorzaam aan, had het speldenkussen een magisch reële gedaanteverwisseling
ondergaan. In een wolkje van herinnering verhuld, voor iedereen der anderen niet
zintuigelijk waar te nemen, zweefde ik henen over mevrouw Balthasars hoofd, terug
naar de tijd van mijn vlegeljaren. - Na een lange, zoele regennacht, op het buiten van
mijn ouders, zijn wonderbare paddestoelen uit een andere dan onze dagelijkse
werkelijkheid verschenen. Opgetogen werden mijn mama en tante Henriette er zonder
uitstel bijgehaald en, om mij te vergenoegen, stonden ze met overdreven verbazing
naar de paddestoelen te kijken.
Doch minder opgetogen ging het eraan toe als mijn ongedurig nichtje Hermine op
onze campagne logeerde. Tegen haar baldadige invallen kon ik me niet op afdoende
wijze verweren. Ze vloog op de paddestoelen af, schopte iedere zwam met hoed en
steel de lucht in. Het was monsterlijk hetgeen ze deed, puur om mij te tergen. Je te
jette un sort, schreeuwde ik zo luid als ik het maar schor uitschreeuwen kon. Er viel
niets mee te bereiken. Door inwendig schreien verblind ben ik haar achterna gerend
om verdere vernielingen te voorkomen. Doch eerder dan ik een van haar vlechten
kon te pakken krijgen, snelde ze weg en verdween in ons kleine berkenbos.
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Hermine was une tête de linotte, werd ik door mijn mama getroost. Maar Hermines
plagerij onderging ik als een van de vele kinderlijke beledigingen die ik van haar te
verduren kreeg. Ze behoren tot het verleden. Met een door verdriet gezwollen hoofd
hoef ik er niet meer wakker om te liggen. Hun hete fascinatie is voorbij; achteraf is
ze overmatig en belachelijk gebleken.
Eenzelvige knaap, - in het enge wereldje van mijn ouders, van mijn ooms en tantes,
van mijn neven en nichten, - wat ben ik, oef! een observerend, analyserend, vroegrijp
dromertje geweest. Op mijn avondlijke zwerftochten in onze uitgestrekte buiten werd
mij een soort van maanlicht geopenbaard dat de grashalmen, het onkruid en alle
andere soorten van plantaardige gewassen vereenzaamt. Ik verzamelde tal van
afgevallen acacia-, van eike- en rode beukenbladeren. In huis weergekeerd, dicht bij
de petroleumlamp heb ik ze doorlicht om van hun nervatuur te genieten. Het is me
direct opgevallen: - ofschoon tot eenzelfde boomsoort te behoren, bezat ieder blad
zijn eigen structureel nervenpatroon, zoals ik bij iedere soortelijke vlinder, binnenin
zijn vlinderwieken, reeds eveneens een individuele ribbenanatomie had waargenomen.
Geen twee musculaturen waren evenredig aan elkaar. De natuur had hen de nodige
steun verleend om aan de grillen van de winden te weerstaan, naarmate ze ieder
afzonderlijk die steun gebruiken konden. Verrast en tegelijkertijd fier dat ik die
creatuurlijke verschillen had geconstateerd, alsof ze door om het even wie nooit
eerder werden opgemerkt, kwam ik met opgeschroefde ernst met mijn ontdekking
aangedraafd bij mijn mama.
Zoveel jaren later, in ultieme gemoedsomstandigheden: - is het mij bewust erom
te doen geweest Gregorias ontvankelijkheid voor gevoelsfactoren als het ware te
‘doorlichten’, ondermeer toen mijn hand de hare met bescheiden innigheid heeft
aangeraakt? Het ware onvoorzichtig geweest het negatief resultaat van mijn ervaring
met Gregoria in haar nadeel uit te leggen. Koelbloedig, weliswaar, had ze mijn schuw
handdrukje onbeantwoord gelaten. Er grifweg uit te concluderen, dat ze zich uiterst
frigide had aangesteld: - ware het niet abominabel ten nadele van mijn vertrouwen
in Gregorias aanhankelijkheid uitgevallen? Grote-goden-allemaal! mocht Gregorias
passiviteit niet worden uitgelegd alsof haar candeur (statisch) op een verhevener
niveau zich handhaafde dan waar de mijne (dynamisch) evolueerde?
Mevrouw Balthasar ging er inmiddels mee door te fanfaroneren. Ik zal er haar niet
van verdenken dat ze beuzelde, ofschoon ik aan eenzelfde commercieel incidentje
reeds voor de derde keer een verschillende inhoud hoorde geven. Geleidelijk aan
werd ik steeds dover voor haar zelfgenoegzaam
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pleidooi. In het wolkje waarin ik mij verhulde kon ze mij niet bereiken op zodanige
wijze dat ik kwetsbaar bloot zou hebben gestaan aan haar liegende overdrijvingen.
Onverstoorbaar, door middel van een verheugende gedachtenwending beleefde,
genoot ik van de trancendentele waarschijnlijkheid van een aanwezige paddestoel,
aan de commode vastgekleefd, die uit een eenvoudig speldenkussen zijn welgevormd
aanschijn kreeg. Met de beperkte, redelijke nuchterheid van de botanicus was er geen
verklaring voor te vinden, dat die uit een speldenkussen gecultiveerde paddestoel
een verkwikkende, wrangriekende, kille bosreuk verspreidde, waarin naar hartelust
met Gregoria kon worden rondgestoeid, ofschoon zij er niet van hield zich in de volle
natuur met mij te begeven. Noem het onnozel weinigjes: - nooit in mijn aanslepende
verlovingsjaren, heb ik me zo rijkelijk voldaan gevoeld als tijdens die illusoire
boswandeling, als in die getransfigureerde werkelijkheid, ofschoon ik inmiddels,
voor eenieder goed merkbaar, onbewegelijk naast Gregoria, onder het oog van haar
mama, braafjes op de fluwelen zitting van mijn stoel gezeten bleef.
Een paddestoel, een bos, een wandeling met Gregoria: - het is een zalig beleefde
euforie geweest. Overhand met zwijgen, met inwendig zingen, in een toestand van
sedert lang bedwongen, ongeleste dorst naar vertedering, droomde ik ervan mijn
hand naar de paddestoel uit te steken, zijn ragfijn wortelhaar pijnloos van de inhalige
bosgrond los te wringen, hem in gedachte aan Gregoria weg te schenken. Mocht ik
mij, in dit geval, aan Gregorias ontdooiing verwachten? Stond zij op het punt mijn
levenslange verkleefdheid te accepteren, ook al was die maar zinnebeeldig in een
gedroomde paddestoel belichaamd? Zij ware er onovertrefbaar door geworden, uit
haar beklemmende gereserveerdheid verlost.
Mevrouw Balthasar moet van mijn gedachtelijke afwezigheid wat zijn gewaar
geworden. Ze heeft achterom gekeken om hetgene te vinden waar ik met zoveel
belangstelling naar kijken bleef. Er stond, gewogen en gemeten: - een commode.
Onmogelijk had ze kunnen raden wat er met mij, intens aan Gregoria denkend, aan
het gebeuren was. Merkelijk daalde het volume van haar stemgeluid. Ze vertraagde
in haar spreken, doch voor niet lang. Wederom, op generende wijze, werd ik gefixeerd.
Ik werd er tot ontnuchtering door gedwongen en op de commode wist ik nog enkel
een doodgewoon speldenkussen liggen.
Zonder de ruggesteun van haar stoel aan te raken zat Gregoria rechtop naast mij,
met haar armen over de borst gekruist. Als een gevangen mot, zonder doeltreffend
verweer, was ik mevrouw Balthasar in handen gevallen. En erger nog: - de geheelheid
van haar wezen (haar gegeeld aangezicht, haar ravenzwart kapsel, het git van haar
zigeunerinnenblik), kwam
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over de tafel als het ware met drift naar mij toe gezweefd om zich als de pit van een
steenvrucht diep in mijn weekheid vast te prenten. Hetgeen ik onvrijwillig van haar
te zien kreeg, had ik liever niet te zien gekregen. Om de borende blik van Gregorias
mama te ontwijken, viel er mij niets beters te doen dan mijn toevlucht tot een
fatsoenlijk afweermiddeltje te nemen: - ik sloeg mijn ogen neer.
Hoe dikwijls reeds, als ik met Gregoria van een ontroerd alleenzijn dacht te gaan
genieten, is mevrouw Balthasar in de leefkamer verschenen, op mysterieuze wijze
als het ware door de stenen kamerwand naar binnen gezogen. Echt horen deed men
haar niet, zoals een uil zich in een onhoorbare zweefvlucht op een veldmuis neerstort.
Ik ben er bijna zeker van dat ze dacht, dat ik haar aanwezigheid ignoreerde.
Achter mijn rug werd met een haperend sleuteltje in het slot van de buffetkast
gefutseld. De scharnieren van de glazen kastdeuren piepten. Kwansuis hield ik me
onverschillig, alsof ik van haar binnengeslopen schim geen hinder ondervond. Doch
waar ik geen uitleg wist aan te geven: - van onze gestoorde intimiteit scheen Gregoria
geen gêne te ondervinden, in de beste verstandhouding met haar mama. Onderdanig
scheen zij op een consigne te wachten. Voor haar bestond ik niet meer.
Het porseleinen deksel van de theepot, in de kast, werd opgelicht; wederom werd
het op de theepot neergezet. Hetzelfde gebeurde met het deksel van de suikerpot.
Het gaf telkens een fijn geluid van porselein dat met porselein in aanraking komt.
Daarna kwamen de vele theekopjes, broos als een eierschaal, aan de beurt. Een voor
een werden ze van de bordjes opgenomen, er weer op neergezet. Stilaan kon men
erbij fantaseren, dat mevrouw Balthasar naar stofdeeltjes zocht die, met een soort
van magnetische stroom geladen, aan de binnenkant van de kopjes kleefden. Het
werd een eindeloos gepruts als van een kind dat niet goed meer weet wàt met zijn
speelgoed aan te vangen. Doch, al bij al, was het een belachelijk tijdverdrijf waarmee
Gregorias mama haar ongefundeerde aanwezigheid in de leefkamer probeerde te
camoufleren.
Wat stelde zij er zich van voor? Hoopte ze mij op laakbare vrijpostigheden te
betrappen, in de veronderstelling dat ik mijn samenzijn met Gregoria inderhaast had
durven misbruiken om Gregoria te verdrieten? Zo gezien begon haar vergissing mij
van langsom meer te vermaken, want in mijn ogen werd mevrouw Balthasar de dupe
van haar achterdocht. Steeds in een ordentelijke houding, tegenover Gregoria aan
tafel, werd ik aangetroffen. Er werd gedominood, weinig gesproken.
Dat ik (met Gregoria) werd bespioneerd kon me weldra niet meer wrevelig
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gezind doen zijn. Stilaan was ik het een trieste klucht gaan vinden. Doch er bleef me
niets te doen om op waardige wijze mijn ontevredenheid te betuigen. Trefzekere,
statige bewoordingen lagen in mijn mond niet zo maar gereed. Een krasse explicatie
kon ik me niet permitteren. Al ware het enkel om de schijn der respectabiliteit te
bewaren, was het mijn plicht Gregorias mama onderdanigheid verschuldigd te blijven.
In mijn situatie van aanstaande schoonzoon had ik geen keuze dan, ingevolge het
door mevrouw Balthasar gegeven voorbeeld, eveneens een habiel camouflagemiddeltje
aan te wenden. En, in een moment van bijzonderlijk geslaagde zelfbeheersing, ben
ik op de idee gekomen een allegaartje van gedenkwaardige belevingen uit mijn prille
kleuterjaren op te halen, alleen voor Gregoria bestemd, alsof mevrouw Balthasar er
niet ware bij aanwezig geweest. Ik wist een rustige houding aan te nemen. Beide
mijn voorarmen, een el breedte uit elkaar, lagen gestrekt op tafel. Mijn vingers
verroerden niet, als voor een spiritistische seance, in afwachting gereed om in mijn
vingertoppen seinen uit het schimmenrijk op te vangen. En laat het me maar
onomwonden bekennen: - ik was eropuit mevrouw Balthasars nieuwsgierigheid te
prikkelen. Of ik er in slagen zou? Hieromtrent kon ik me niet vergissen. Herhaalde
malen had ik er ondervinding van: - op aanmatigende wijze, met irriterende aandrang
had Gregorias mama me mijn familiegeheimpjes pogen te ontfutselen, ofschoon ze
naderhand, bekrompen afgunstig, er dacht verstandig aan te doen de seniele
vormelijkheid van het verarmd burgerdom als een brandoven van decadente
vooringenomenheden te kleineren. Doch steeds met die haar eigen grimas van
onrechtzinnige minzaamheid gaf ze lucht aan haar misprijzen voor hetgeen waarin
ze zelf mislukte, voor alles wat niet tot haar maatschappelijke categorie behoorde en
haar derhalve nooit overkomen was.
Luidop door mij gedroomd, eigenaardig moet het mevrouw Balthasar in de oren
geklonken hebben, toen ik Gregoria van het 17de-eeuwse poppenhuis vertelde dat
bij grootmoeder en mijn ongehuwde tantes, - tante Theodora en tante Henriette, - in
de salon als een antikwarisch pronkstuk werd bewaard. Hadden zij er in hun
kinderjaren huishoudentje mee gespeeld? Ik mocht er geen vinger naar uitsteken.
Het was een pijnlijk juiste nabootsing op kleine schaal van een volledig ingerichte
woning. Het poppenhuis had een vestibule met vierkante vloerstenen in zwart en wit
geschilderd namaak marmer, een trap waarvan de hoofdbaluster met snijwerk was
versierd. Op de verdiepingen waren de vertrekjes getapisseerd met gebloemd
sitspapier. Talrijke communicatiedeurtjes konden sluiten en opengaan. Doch het
allermooiste was het slaapsalet met een opgemaakt ledikant, onder een baldakijn als
het deksel van een doos dat op getorste kolommetjes rustte.
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In de salon van het poppenhuis zag ik een vergulde harp staan. Evenzeer aantrekkelijk
om te zien was de keuken; die had een fornuis en een pomp met koperen tuiten.
Minuscule kookpotten en braadpannen hingen op een rijtje aan de keukenwand.
's Avonds, als men er op uitgekeken was, kon het poppenhuis met een dubbelluik
worden dichtgedaan. Dan kreeg het de façade van een indrukwekkende
patriciërswoning, met gecanneleerde pilasters, met echte vensterglazen.
Ten naaste bij, ruim twee en een halve eeuw geleden hadden de broertjes Jacques1.
en Jean-Aegide,2. had hun zusje Isabelle-Françoise Sucquet3. met de
miniatuurmeubeltjes gespeeld. Hoe we daar nog weet van hadden? In de cartouche
van de façade stond hun voorvaderlijk blazoen: van keel, met een Sint-Andrieskruis
van goud, in ieder van de vier hoeken drie zilveren besanten. Naar de mode van hun
tijd in een weinig soepele kleding gestoken en, wellicht aan migraine lijdende
rijkemanskinderen, werden ze door middel van hun aantrekkelijk poppenhuis getroost
en braaf gehouden. Hoegenaamd geen dartel spel, geen fleur gevende
lichaamsbeweging kwam erbij te pas. Een stoeltje, een gedekt tafeltje werd met
kleine, mijmerende vingers van plaats veranderd; op het keukenfornuis werd een
waterketeltje gezet, er wederom afgenomen. Aan de achterzijde van het poppenhuis
had men een waterreservoir kunnen vullen. Als de pomparm in beweging werd
gebracht, dropten dikke druppels uit de beide pomptuiten tegelijk. Om meer zin aan
hun spel te geven, als de bedgordijntjes werden opengetrokken of dichtgeschoven:
wellicht met nageaapte grotemensenernst werd er een ‘bonjour, mon petit lapin’ of
een ‘bonne nuit, ma petite souris’ gemummeld, zoals mamaatje bij hun ontwaken,
bij hun slapengaan nimmer vergat te wensen. Zowel de jongetjes als het meisje
veronderstelden, spelend, hun grotemensenplicht te vervullen, alsof ze met
huishoudelijke bekwaamheid een heel familieleven dirigeerden.
Al die ingebeelde, intieme bijzonderheidjes kwamen van mijn fantasierijke tante
Henriette. Mijn geleerde, stroeve tante Theodora interesseerde zich enkel voor de
bezittingen en het aanzien van onze verre of nabije bloedverwanten. Mijn
aanwezigheid werd er niet in aanmerking bij genomen als tante tot het onthullen van
bagatellen overging. Die waren, misschien, voor mijn ouders, voor tante Henriette
bestemd om ze in hun savoir-vivre hogerop te tillen. Om het feitenrelaas
geloofwaardig ingang te doen vinden, werden tal van kreukelige archivalia uit een
cederhouten kistje opgediept, met zoveel voorzichtigheid gemanipuleerd alsof het
kerkelijk gewijde bescheiden waren: - enkele testamenten, legaten, codicillen,
boedelbeschrijvingen van notabele sterfhuizen, chirurgijnsrekeningen en nog en-
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kele confidentiële missives over geliefde of verafschuwde aanverwanten. Hoe gering
in aantal ze waren, alle bij elkaar vormden ze nochtans een samenhang van authentieke
bewijsmiddelen waar tante Theodoras speurzin van verwachtte er een verloren
gewaande fortuin in te ontdekken. Op zijn gezapige manier van grappenmaker zat
mijn papa zich vrolijk te maken. Zijn twee lege handen stak hij voor zich uit; eveneens
moest ik mijn beide lege handen voor mij uitsteken. Die waren ‘onze’ erfenis: - om
ermee te werken, ons brood te verdienen. Op zo'n vulgariteit achtte tante het de
moeite niet waard te antwoorden. Wel viel er aan de expressie van haar
oudejuffrouwengezicht te merken, dat ik afschuwelijk ordinair werd opgevoed.
Zoveel boeiender, aan de zijde van mijn fijnbesnaarde, kwijnende tante Henriette,
vernam ik bijzonderheden over onze in het schimmenrijk opgenomen bloedverwanten.
Alsof tante ze nog bij hun leven vertrouwelijk had aangeraakt en horen praten; alsof
het opnieuw tot leven gekomen wezens werden die ze straks op visite ging ontvangen,
vertelde ze met indringende directheid van hun dagelijks bestaan. In de
Predikherenkerk, te Antwerpen, liggen er velen van de ‘onzen’ in het hoogkoor onder
een arduinen grafsteen met witmarmeren letters begraven. Maar dàt was geen nieuwtje
voor mij. Iedere keer als we van onze campagne naar de stad een dagje overkwamen,
paste het erbij dat ik met mijn mama een aantal kerken bezocht om voor de ‘bekering
der zondaars’ te bidden. Ofschoon het secuur voor mij verzwegen werd gehouden,
wist ik het aan subtiele dingen te raden dat men mijn papa voor een ‘zondaar’ hield.
Mishoren, biechten, communiceren deed hij sedert lang niet meer. De eerste jaren
van zijn huwelijk, 's zondags, vergezelde hij mama ter kerke. Zijn hoge hoed op de
knielstoel ondersteboven voor zich neergezet, doodde hij de verloren tijd met het
lezen in J. Vosmaers ‘Leven en wandelingen van Meester Maarten Vroeg’, dat naar
formaat en inbinding een aardig kerkboekje had kunnen zijn.4. Tante Henriette, in
een van haar depressieve buien, had zich laten ontvallen, ten halve in zijn nadeel,
ten halve in zijn voordeel: - met een man als mijn papa, spijts zijn uitgedoofd
christengeloof, had ze getrouwd willen zijn. Met wat allemaal over het lot der zondaars
heeft men mij de angst op het lijf gejaagd? Werd mijn vader door de hel en haar
duivels bedreigd? Ging hij, in de bloei van zijn jaren, zoals het vrijmetselaars
overkomt, huilend van zijn sterfbed worden weggesleurd? Hij was géén vrijdenker,
wel een vrije denker, doch dit onderscheid wist ik toen immers nog niet te maken.
Volgepropt met waangedachten, 's nachts, lag ik er daverend van wakker. Naast mijn
mama neergeknield op de koude grafsteen van onze bloedverwanten, in de
Predikherenkerk, had men mij menige keer in vurig
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gebed kunnen aantreffen, opdat ‘onze’ zaligen in de hemel er zouden toe bijdragen
mijn vader te ‘bekeren’.
Die hallucinaties der averechtse vroomheid heb ik, achteraf, globaal op rekening
van mijn stijfhoofdige tante Theodora kunnen schrijven. Alles wat ik op mijn
allerbeste poogde te doen, tante wist er altijd een boetedoening aan vast te knopen
voor een vorig vergrijp. Mijn onmachtige mama kreeg er de tranen van in haar ogen.
Heel wat opgeruimder ging het eraan toe als tante Henriette van ‘onze’ dominikaner
monnik Jacques vertelde. Negentien jaar oud stond hij ingeschreven in de Liggeren
van het Sint-Lukasgild: - ‘1681, leert by Goyvaert Maes schilderen, (betaald) 2 gulden
16 stuyvers.’5. Die anecdotische wetenswaardigheid, om tante te plezieren, werd door
mijn papa op de keerzijde van een prentkaart met een Oud-Antwerps stadsgezicht
genoteerd. Opgewonden is zij ervan opgeveerd. Een binnenwaarts levende juffrouw,
droomde zij ervan dat artiesten louter hoveniers der schoonheid zijn. Van een artiest
onder de ‘onzen’ had ze nooit enig bericht opgevangen. Wél was haar bekend, dat
Jacques, 21 jaar oud, de geestelijke staat omhelsde.6. Mijn ‘platvloerse’ papa (zoals
hij door tante Theodora werd gebrandverfd) trok zijn wenkbrauwen op: - het zal wel
om toenmaals in ere gehouden prestigeredenen zijn geweest, dat zijn familie tegen
zijn heug en meug een priester, een kloosterling van hem heeft willen maken. Alles
scheen erop te wijzen: - Jacques was een goedmoedig, volgzaam sujet. En mijn papa
zou tante Henriette het bewijs ervan leveren aan de hand van een door Jakob Campo
Weyerman geschreven portret. IJverige, onverzadigbare boekenwurm had hij
Weyermans opus opgesnord en het tante cadeau gedaan, ofschoon hij niet onverdeeld
met de inhoud instemde. Allemaal mocht het kunstbroederlijk welgemeend zijn
waargenomen hetgeen Weyerman over Jacques de moeite waard had gevonden te
vereeuwigen. Al bij al was de biograaf ook maar een ‘iemand’ die over een ander
‘iemand’ schreef, in de onzalige waan-der-objectiviteit dat van hen beiden hij de
kloekmoedige, evenwichtige meerdere was. Jakob Campo Weyerman had ons een
Jacques te zien gegeven als een van die koddige slampampers op de genreschilderijtjes
van een Joos van Craesbeeck of een Isaäk van Ostade: - een sufferd, in het clair-obscur
van kaarslicht en tabakswalm, idolaat neerkijkend op een stel geledigde en nóg te
ledigen wijnflessen.
‘Die Su(c)quet was een Dominikaner Pater, geboortig uyt fatsoenlijke welgegoede
ouders, binnen de stad van Antwerpen. Die Pater wierd Kapelaan in het Dorp van
's Prinsenhague, en aldaar hebben wy hem gekent, en zo gemeenzamelijk gekent, dat
wy konnen getuygen dat hy een van de allereerlijkste Dominikaner Paapen is geweest
die wy ooit hebben behandelt.
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(...) Het was een bedroefde bezoeking voor dien vroomen Dominikaner, van zich
onophoudelyk te zien en te voelen opeeten door het pynlyk Podagra. (...) Dat hy er
heerlyk toe arbeyde, als die den wyn zo smaakelyk innam, gelyk als een Karper een
wynfopje slurpt, en die zeer zelden het woord Neen vinden kon, als hem een vriend
verzogt om een half dozyn flesjes met hem te ontkurken. (...) Daar hy dan zo onverzaaft
dronk en rookte, en meestentijds tot diep in de nacht, dat hij doorgaans 's
anderendaags het pynlyk bed moest bewaaren voor veertien dagen, waar uyt hy dan
vol vuur en moed verrees om op nieuws (...) te gaan zitten drinken. Die levenssnaar
rekte hy zo lang uyt tot dat die in stukken knapte.’7.
Dàt levensbeeld weigerde mijn papa als compleet en exact te aanvaarden. Hij was
er sterk van overtuigd dat heerneef aan een knagend, raadselbaar kinderzeer bezweken
is, zowel en evenzeer als aan een fatale samenloop van lichamelijke omstandigheden
die zijn einde bespoedigde. Zijn studie van het Latijn, de uit het hoofd geleerde
theologische disputen van zijn leermeesters, de Kerkvaders: - in zijn dagelijkse zijn
hadden ze geen doordenkend, weerbaar individu van hem gemaakt. Hij is doodgegaan
in het spinneweb van zijn melancholie. Doch om de fatalistische redenering van mijn
papa voor haar plezier dwars te zitten, werd ze door tante Henriette afgewimpeld.
Nochtans verkoos tante meestal een riskante, vergoelijkende houding tegenover het
buitenissige aan te nemen. Met heerneefs door de natuur bepaalde levensgesteldheid,
had buitenissigheid geen uitstaan. Ieder van ons heeft de zijne meegekregen. De ene
is al gemakkelijker dan de andere om te dragen. Dit raisonnement van mijn vader
werd door tante Henriette met een binnenpretje als een van zijn ‘vrije’, ‘muzikale
filosofietjes’ terechtgewezen. Een gewijde en gezalfde, had heerneef zijn leed, zijn
lasten, zijn misnoegdheden dienen te aanvaarden als een beproeving van hogerhand,
een kans op loutering. Ce qui gêne l'homme le fortifie.8. Mijn goeie, verdraagzame
papa die men afkeurenswaard voor vrijzinnig wilde doen doorgaan omdat hij sociale
toekomstdenkbeelden voorstond, onthield er zich van te repliceren om tante in haar
christen ideaal niet te kwetsen. Van zichzelf moest ze geweten hebben dat ze, hyperfijn
bezenuwd, onophoudelijk door zelfontleding gekweld, niet alle dagelijkse onkansen
met open armen accepteerde, qu'elle avait besoin d'être malheureuse, hetgeen niet
strookte met haar fanatieke orthodoxie. Spijts haar wekelijkse bedevaart en bestendig
hernieuwde novenen, spijts biechtstoelen en penitenties, behoorde tante (willens
noch wetens) tot die treurige zwerm van almaar knielende, in stilte lijdende, naar
ziel en lichaam ondermijnde zondaressen die, jegens de Heilige Geest, zich dag in
dag uit in het ongelijk bevonden. Het was een bedenking die ertoe bijdroeg om haar
binnenwaartse fysiono-
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mie zoveel meer reliëf te geven.
Op haar beurt ging tante Henriette in het cederhouten kistje leesbare dingen
uitzoeken, die als volslagen waardeloos door tante Theodora op de bodem werden
achtergelaten. Naast de curieus gedetailleerde chirurgijnsrekening voor de behandeling
van Jacques in zijn laatste ziekte, (een groot aantal aderlatingen, laxeerdrankjes,
vergruisde parels had men hem toegediend), kwamen een paar particuliere missives
uit het kistje tevoorschijn. Het waren korte brieven, geadresseerd aan zijn zuster
Isabelle-Françoise en zijn zwager baron Hubert de Longin, een Limburgs edelman.
Ging tante er luidop lezing van geven, zoals ze met het proza van Weyerman had
gedaan? Benieuwd zat ik erop te wachten omdat ik meende te merken dat mijn papa
op de lectuur was gesteld, ofschoon hij zich de inhoud van iedere brief wellicht
herinnerde van vorige lectuurséances. Hield hij zich gereed met een gemotiveerde
terechtwijzing van Weyerman voor de dag te komen? Tante scheen erop voorbereid,
wat aan haar mysterieuze monkellachje te raden was.
Mijn vader had het land aan biografen. Ze wagen te doen alsof ze weten hetgeen
ze niet weten en er eer van te halen. Hij kwam met het voorbeeld voor de dag van
die crapuleuze quidam die aan Beethovens sterfbed verscheen, er enkel de herinnering
van bewaarde onder de vleugel een volle po te hebben zien staan, - alsof het genie
Beethoven geen nobele strijkkwartetten met de gal van zijn twijfel, met het hartebloed
van zijn zekerheid geschreven had. Weyerman, die kletskous. En wàt, in een
levensschets, is waarheid, al had men die schets zélf geschreven? Voor de auditieve
opschrijver hoop en al een samenraapsel van toevallige indrukken; voor hem die zich
belijdt een hoeveelheid gedistilleerde teleurstelling of humeurigheid. Aan wie van
hen beiden gunt men zijn gelijk? De werkelijkheid, die onzichtbare, onvatbare
authenticiteit van het individu: - zijn moeder, zijn vrouw noch zijn kinderen zijn
ermee vertrouwd. Wie van beiden laat zich begrijpen, wie begreep? Dit was alweer
een van de zoveelste karaktertrekjes in de redenering van mijn papa, die ik op latere
leeftijd van tante Henriette vernam. Doch zijn soort van wijsheid is niet voldoende
gebleken om tante vertrouwen te schenken omtrent de mogelijkheid hoe ze door
anderen te begrijpen was, hoe ze had willen begrepen zijn. Ze stond zichzelf in de
weg, te graag als ze zich koesterde aan de koortsige warmte van haar sentimentele
tegenspoed.
Ging het hier om intieme dingen waar ze ooit over gesproken had of andere die ze
verzwegen hield? Evenals het zwijgen heeft het woord, gesproken of geschreven,
een ziel, die oprecht of leugenachtig is, hetgeen door een
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luisterende andere ziel dadelijk uit te maken valt. Heeft Weyerman over heerneef
gelogen? Niet dadelijk is dàt van hem te zeggen. Doch het beste middel om heerneef
van naderbij te identificeren, nu we toch enkele missives van hem bezitten, kan het
er niet anders in bestaan dan in de taaltrillingen van zijn woorden de adequaat
bezielende trillingen van zijn gemoed, in zijn brieven, op te vangen. Maar tante
Henriette, niet zo makkelijk te overtuigen, was erop uit mijn papa zijn dwaling betaald
te zetten. Dan maar een der brieven van Jacques voorgelezen.Haghien, 7 mars 1713. Cheres Frere et Soeur Salut (...) Qui pertient a ma sante
ie ne peu revenire al elle perfaitement; i'espere cela par le printemp, et par les feves
et les pois. Vendredi passe m'at pirise encor une discenterie de nouveau qui m'at
entierement ruiné mes forces reprises puis quelque petit temp. A sa ie vous prie au
cito de m'envoyer deux Livres du Chocolat qui ie suis obligé de prendre.9.
Heel langzaam voorgedragen, van woord tot woord heeft tante Henriette mij de
eigenaardige orthografie doen opmerken, de Antwerpse, mankgaande spreektaal die
in gehaspeld frans simpeltjes was overgebracht, wat tante vrolijk bezighield. Ik snapte
er weinig van. Mijn vorderingen in de leesen schrijfkunst waren gering, ofschoon ik
door tante Theodora met het spellen, lezen en schrijven van eenlettergrepige woordjes
getiranniseerd werd, iedere voormiddag stipt, als ze met grootmoeder en tante
Henriette op onze campagne logeerde, wat ze nogal dikwijls deed. Hoe oud kan ik
toen zijn geweest? Mijn kin reikte een handbreedte boven het tafelblad, als ze mijn
voortijdige, mijmerzieke ingekeerdheid met verplicht te spellen, te lezen, te schrijven
lastig viel, waarbij mijn oefeningetjes zorgvuldig werden geminuteerd. Ik spelde, ik
las, ik schreef niet te traag, niet te vlug, ieder gespelde, gelezen, geschreven lettergreep
rigoureus passend in de maat die met een tik van haar potlood op de tafel door tante
werd aangegeven. Om mijn somtijds haperende dictie, om mijn volgelopen letters
beknord, werd ik meer dan eens door mijn maatgevoel in de steek gelaten. Ik begon
het lastig warm te krijgen. Mijn al niet te radde spraakvermogen werd bij momenten
deerlijk door een verlamde tong gehinderd; om te schrijven bleek mijn hand verkeerd
te staan.
Bij gebrek aan innerlijke brandstof was ik er niet beter aan toe, door iedereen
vergeten, dan een eenzaam walmende petroleumlamp zoals ik er somtijds een in de
verlaten keuken had gevonden. Ik had gewild mijn mama in ons kaal studiecabinetje
te zien opdagen. In de vestibule hoorde ik haar met Martina, onze dienstmeid, praten.
Durfde zij het aan tante Theodora in haar onderwijzende ijver te storen? Aanstellerig
deed tante zich voor als de supérieure. Om er heel ongelukkig uit te zien, hoefde ik
er geen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

159
komediantentruukje bij aan te wenden. Onopgemerkt, inwendig zat ik te schreien.
Kwam mijn mama, kwam ze niet om mij moed in te spreken? Met het reeds vele
keren gehoorde verhaaltje uit haar jongemeisjestijd ware ik opgemonterd geweest.
Het was een anekdootje van niemendal, doch beter dan ooit te voren ware het
toepasselijk geweest op hetgeen ik thans met tegenzin bezig was te verrichten. - Uit
haar pensionaat met vakantie thuisgekomen, is ze bij Monsieur Henri-Louis Seghers,
le calligraphe du Roi, (aan de Quellinstraat) in de leer gegaan om zich in écriture
anglaise te bekwamen. Iedere letter zorgvuldig, als het ware gegraveerd, werd op
het gebiedend maatgetik van een metronoom neergeschreven. Het toestelletje zat in
een piramidevormige houten doos verborgen en het fijne mekaniekje kon als de veer
van een horloge worden opgewonden. De uitgetrokken slinger kwam in beweging.
Dan gaf de metronoom obstinaat tok-tok-geluiden als van een penduele, die onder
het vertellen door mijn mama werden nagebootst terwijl haar opgestoken wijsvinger
het gebalanceer van de slinger imiteerde. Zonder te dralen deed ik haar achterna. Om
tante Theodoras hard op de tafel tikkend potlood, waarmee ik werd aangemaand mijn
leesen schrijfles te hervatten, durfde ik het aan mij niet meer te bekommeren.
Toch maar een piepjong broekemannetje, had men de zit van mijn stoel met een
paar dikke boeken opgehoogd. Mijn hangende benen liet ik zwieren; mijn voeten
reikten niet tot bij de grond. Tante Theodora, in vergelijking met mijn ouders, had
maar zoveel voor mij te betekenen als het strak uitgestreken laken van de biljarttafel.
Dat laken leefde niet, zolang er met geen rollende biljartballen werd op gespeeld. Ze
had geen enkel eigendomsrecht op mij te doen gelden. Ze was zij, ik was ik. En al
was het in haar opgekomen, uit puur leedvermaak, mij met voortijdige lees- en
schrijfoefeningen te kwellen, toch bleven mijn innigste gedachten buiten haar bereik.
Eindelijk van mijn dwangarbeid verlost, met luide wildemanskreten, jubilerend
kwam ik de salon binnengevallen om op de bastoetsen van de piano, met twee
neerbonkende vuisten tegelijk, oorverdovend lawaai te maken. Reeds was de deur
achter mij dichtgeploft aleer ik door de stille aanwezigheid van tante Henriette werd
verrast. Ze bevond zich bij het venster, tegen het licht in, en van ver liet ze de schaduw
van haar uitgestoken hand op een door de zon beschenen meubel rusten. Haar in die
houding aan te treffen, deed de opwinding opeens in mijn armen en benen stilvallen.
Met een kalme beweging van haar hoofd kreeg ik een wenk naderbij te komen.
Op mijn tenen trad ik op tante Henriette toe, alsof er tussen ons beiden iets te gebeuren
stond dat geen gerucht verdroeg. Haar linker arm
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liet ze op mijn schouder rusten; haar rechter hield ze voor zich gestrekt in de richting
van het meubel. En zoveel als ik ervan begreep: - het schaduwbeeld van mijn
onvolgroeide kinderhand moest ik nevens het schaduwbeeld van tantes volgroeide
vrouwenhand op het meubel doen verschijnen. Het was de signatuur van onze goede
verstandhouding. Zachtjes aan kwam er beweging in haar vingers. Automatisch,
vanzelfsprekend bewogen mijn vingers met de hare mee, alsof we met dat mystiek
gebarenspel samen conversatie hielden, elkaar begrepen.
Om op het door Weyerman geschreven portret van heerneef Jacques Sucquet o.p.
terug te komen: - in zijn geheel was het een chapiter dat mij op een meeslepende,
gefluisterde sprookjestoon door tante Henriette werd voorgelezen. Veelal vond ik er
nog voor mij weinig verstaanbaars in, ofschoon tante haar lectuur telkens onderbrak
om over een rarig detail zich vrolijk te maken. Wat een drónken paterke zijn kon,
ging mijn voorstellingsvermogen te boven. Wel werd zijn verschijning, in het portret,
directerwijze tot een zich reppende tijdgenoot van mij omgetoverd, zoals een van
die als het ware gevleugelde dominikaner paters, - met veel geblaas van wind in hun
ruime, witte monnikspij, in hun ellenwijde, zwarte schoudermantel, - waar ik op
straat eerbiedig mijn muts voor afnam.
Onverstoorbaar rustig is mijn papa naar het plafond blijven opkijken. Weyermans
beschrijving liet hem schijnbaar onverschillig; allerminst scheen ze zijn verbeelding
te activeren. Hij rookte zijn meerschuimen pijp, vermakelijk bedreven in het uitblazen
van ringvormige tabakswolkjes. Veeleer zat ik dààr op te wachten dan dat ik verder
nog naar de voorlezing luisterde. Al evenzeer moet mijn papa verstrooid zijn geweest,
afwezig met zijn gedachten. Doch als tante, tussendoor haar lectuur, een leuke
toespeling maakte: - om een grotemensenair aan te nemen, giechelde ik met haar
mee ofschoon ik het fijne er niet van begreep. Zulke terloopse bijzonderheden, en
veel van al de rest, zal ik wel op latere leeftijd van tante Henriette vernomen hebben,
nl. dat mijn papa onberoerd naar de zoldering van de leefkamer bleef opstaren, ‘alsof
de momentopname van een kudde schaapjes, door middel van een lantaarnplaatje,
op het plafonneersel werd geprojecteerd,’ zoals tante aan haar opmerking een vrolijke
draai wist te geven.
Inmiddels, op grootmoeders coulissetafel uitgespreid, door tante Theodora
bestudeerd, lag een brede waaier van mettertijd waardeloos geworden
familiebescheiden uitgespreid: - testamenten en akten van nalatenschap waar tante
hoopte een eens verwaarloosde clausule in te ontdekken waarvan de geldigheid anno
1905 in ons aller voordeel kon ingeroepen worden.
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Reeds, in haar verbeelding, compareerde ze voor de rechtbank met een vracht
bewijsmateriaal om voor haar jarenlang speurderswerk beloond te worden. Wel
stootte ze af en toe op een twijfelachtige situatie. In het 18de-eeuwse Londen hield
Jean-Aegide, onze stamvader, een filiaal open voor zijn grootscheepse, van uit
Antwerpen, buitenlandse suikerhandel. Hij was gehuwd met Claire Huwaert, de
dochter van een kanongieter. Doch uit tal van bij de schepenbank ingediende
rekwesten (waarvan de kladschriften bewaard waren gebleven); uit het vele door
advocaten en procureurs heen-en-weer gecorrespondeer, te slim, te verwarrend, viel
niet meer beslist wijs te worden of zijn belangrijke suikerfabriek op een ongeluksdag
met insolventie werd bedreigd. Zijn financiële situatie, van zolang geleden, was nog
nauwelijks door middel van gissingen te achterhalen.10.
Daarentegen, aan de hand van overvloedige op- en aantekeningen van een correct
bijgehouden huishoudboek, mochten we de ongestoorde welvarendheid van
Isabelle-Françoise voor positief houden. Een pientere vrouw, was zij eraan gewend
koopmanschap te drijven. Een bankiershuis had ze opgericht, gereputeerd om zijn
degelijkheid ofschoon berucht om zijn ongenadig streng optreden tegenover nalatige
debiteuren. Een octrooi was haar verleend om het Antwerps garnizoen van
mondvoorraad te voorzien. In haar testament, en in het gehaspel ondereen van haar
erfgenamen, werd er melding van gemaakt. Zodra ik het woord ‘garnizoen’ door
tante Theodora hoorde uitspreken, kwam ik met mijn verbeelding terecht in de dagen
van de Spaanse en Franse Furie waar mijn papa zo suggestief wist over te vertellen;
huizen zag ik in de vlammen opgaan; door de losbranding van het buskruit en het
knallen van de musketten werd ik opgeschrikt. Van mijn latere leermeesters heb ik
over die moorddadige, historische perioden maar versierde, liegende, illustratieve,
ongeloofwaardige dingen horen vertellen waar een ordentelijke, steedse jongen van
een in de Antwerpse geschiedenis onderlegde vader geen aandachtig oor voor over
heeft.
En wat bracht tante Theodoras fantasie van oorlogsnood, van belegering en
verdrukking terecht? Ze speculeerde op de winstgevende, aanzienlijke hoeveelheden
pekelvlees en -vis waarmee de kazematten van de forten werden volgepropt, - die
zij zelf, vandaag de dag, met profijt had geleverd willen hebben.
Als een verademing na zoveel hebzuchtige spanning: - uit een hoop volgeschreven
papier, kwam de kwitantie voor levering van een splinternieuwe
karos-met-toebehoorten tevoorschijn. Evengoed als Isabelle-Françoise in haar
glorietijd, had tante Theodora op onze dagen een alom gerespecteerde ‘koetsdame’
willen zijn, maar dàt kon al lang niet meer. Mede met de tegenspoed van de
onmiddellijke voorouders waren hun nakomelingen de
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dieperik ingegleden. Doch van jongsaf had tante het in haar hoofd gestoken: - zij, de
zuinige, spaarzame bewaarengel van ons allemaal, ze zou het getaande familieprestige
er wederom bovenop helpen. Het is echter bij een gedroomde fortuin gebleven
ofschoon, sedert grootvaders overlijden, de resterende beurswaarden door tante
werden beheerd, liefst op geheimzinnige wijze, waar haar zusters geen weet van
hadden. ‘Arme Theodora’, heb ik mijn mama met kompassie horen zuchten. Is het
juist hierom dat tante Isabelle-Françoises fiduciaire ondernemingslust als model ter
navolging heeft gekozen? Van de sedert twee-en-een-halve eeuw verstreken
schuldbrieven, (ook van dezulke waar onderaan door Isabelle-Françoises hand ‘perte
absolue’ stond geschreven), werden de bedragen nog door tante opgeteld, werden
de overjaarse intresten zorgvuldig in haar calepijntje gecalculeerd. Verwachtte ze,
dat die hoge cijfers in haar schoot goud konden doen regenen? Haar zinsbegoocheling
nam geen einde. En omdat ik toch zo dikwijls met stijgende bewondering
Isabelle-Françoises naam hoorde uitspreken, iedere keer als tante een nieuw bedragje
aan de reeds eerder bijeengetelde fortuin kwam toe te voegen: - is het niet heel
begrijpelijk dat er van lieverlede trillingen in mij aan het roeren zijn gegaan, die me
naar de verschijning van Isabelle-Françoises schim deden verlangen, erg benieuwd
als ik werd om te ondervinden hoe ze in haar dagelijkse doen er mag hebben uitgezien.
Zo uiterst sterk was mijn verbeelding overprikkeld, dat ik haar wilde doen opstaan
vanonder haar somptueuze grafsteen in de Predikherenkerk, opdat ze zich onder de
levenden zou bewegen in haar wellicht eigenaardig, kostbaar doodstoilet. Was het,
misschien, niet voldoende dat ik haar naam prevelde, opdat ze vriendelijk aan mijn
verzoek om te verschijnen zou voldoen? Ja, het kwam ervan, het is ervan gekomen:
- op tante Theodoras stoel is ze tegenover mij gaan zitten, totaal zonder fleur,
aangekleed met een dagelijkse, zedige blouse van geplisseerd katoen. Ze droeg een
zwartfluwelen halslintje, deftig maar doodgewoon, zoals ook tante gewend was een
fluwelen halslintje te dragen.
Isabelle-Françoise had haar kans gemist om uit de dood te verrijzen.
Uit het hedendaagse verschiet verdwenen, verwasemde vergezichten, sedert lang
verloren gewaande achtergronden uit mijn jeugd met melancholie en spleen: opnieuw, in het heillicht van de herinnering, heeft hun fascinatie zich vlijmscherp
doen gelden. (Bij het alluderen, alle verhoudingen in acht genomen: - zo zag El Greco
de tragiek van zijn vroegere belevingen geopenbaard in een tempeest van bliksem
over de stad Toledo.) Die druilerige namiddag toen we door mevrouw Balthasar in
de leefkamer werden bespioneerd, dacht ik Gregoria uitvoerig van het poppenhuis
te vertellen.
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En dat wij twee er mochten alléén bij zijn, heb ik haar mama, door met een
fluisterstem te spreken als in de biechtstoel, voortreffelijk doen gevoelen. Opeens
hoorde ik mijzelf niet meer. Gevleugeld, vlammend snel scheen ik hier ver vandaan
te zijn. Had ik werkelijk zolang gezwegen? Hieromtrent was in en aan hetgeen mij
thans omringde geen zekerheid te vinden. Ik hoorde de fijne slag van de pendule. Ik
zocht een houding van verdroomdheid aan te nemen om Gregorias bezorgdheid over
mijn onverklaarbare stilzwijgendheid weg te sussen. Nog steeds, op het trijpen
tafelkleed rustte een handenpaar met onbewegelijke vingers. Het waren mijn eigen
handen en vingers. Tussen mijn existentiële zijn en de voortrukkende tijd: - is het
denkbaar dat er een gaping van windeloze stilte was tot stand gekomen waarin mijn
hersens het zonder zuurstof konden stellen? Droomverbeeldingen en hun wonderlijke
samenhang: - het is wetenschappelijk bewezen dat ze niet langer dan een
eeuwigheid-van-seconden duren. Een evenzo zonderlinge beleving heb ik op mijn
latere fietstochten ondervonden; ik besefte niet meer dat mijn voeten de pedalen
drukten, dat ik reed, vooruitkwam en met veel geluk de obstakels op mijn weg
omzeilde. Tot ik plotseling, veilig recht op mijn fiets gezeten, ervan bewust werd
dat ik inmiddels zonder ongelukken was blijven doorrijden. Een als het ware
elektrische ontlading schoot door mijn zenuwen en gewrichten. Alsof ik in groot
gevaar verkeerde, (als het reeds geweken was!) hield ik de handgrepen van het stuur
vaster omklemd en mijn vingers er pijn van deden. Bleek van het verschieten, met
een verijzende kou in mijn gezicht, gaf ik mij rekenschap van onheilen die me, in
een toestand van geestelijke gewichteloosheid, hadden kùnnen overkomen.
In de leefkamer van de Balthasars heb ik een dergelijke beleving ondergaan, onder
het vertellen van het poppenhuis. Het is best mogelijk dat ik mijn vertelling met
pauzen van ongewettigd stilzwijgen onderbroken heb. Wanneer juist was ik ermee
begonnen Gregoria van het poppenhuis te vertellen: - nog vandaag, of gister, of een
week geleden? Alle die tijd, is Gregoria geduldig tegenover mij aan tafel blijven
zitten? Ik kon er geen geruststellend antwoord voor vinden. En toch: - met sensitieve,
exacte zekerheid was het mogelijk er mij van te vergewissen, dat Gregoria tegenover
mij gezeten was. Jegens haar had ik een grove fout begaan, die ik niet direct wist
goed te maken. Geruime tijd had ik haar sfeer voor mijn sfeer verlaten. Na het
herbeleven van een oude werkelijkheid waarvan ik niet verwachtte dat ze door
Gregoria begrepen, geaccepteerd zou zijn geworden, ben ik in de leefkamer van de
Balthasars tot ontnuchtering gekomen. Overal ter wereld, op identiek dezelfde wijze,
hebben ontelbare kleine jongens en meisjes aan poppenhuizen recreatieve momenten
gepasseerd,
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ofschoon hier en daar er maar één, voor wat zijn innerlijke groei betreft, er bijzonder
sentimentele finesses door verworven heeft. Hoe, door middel van welke aanvaardbare
vermoedens der feitelijkheid, had ik bij hoog en bij laag durven te beweren, dat
Jacques, Jean-Aegide en Isabelle-Françoise voor hun gemoed er rijpende verfijning
door verwierven? Gregoria bleef ontoegankelijk voor hetgeen ze niet van haar mama
geleerd had te kennen en te weten. Ik had het ondervonden. Over bestaanbare
poppenhuizen had ze in haar entourage nooit wat vernomen. Dus bestonden er geen.
Doch van harentwege zal het wel op een onschuldig plagerijtje zijn neergekomen
om mijn eveneens onschuldige opwinding enigszins in te tomen. En ik ging ermee
door over poppenhuizen te vertellen.
Het waren kofferachtige, door hun afmetingen kolossale speelgoedgevaarten, die
in een middelmatige woning veel te veel ruimte in beslag zouden genomen hebben;
in een modeste behuizing had men er bezwaarlijk blijf mee geweten; naar de
rommelzolder verwezen, zouden ze spoedig vergeten zijn. Mettertijd, hier of daar,
in de verzameling van een collectioneur, in een museum voor volkskunde was een
exemplaar verzeild geraakt. Waarom, met een genster van ironiserend verwijt in haar
blik, werd ik door Gregoria aangestaard alsof ik haar een fabeltje serveerde? Haar
al niet voortreffelijk geprononceerde lippen, als het ware door haar mond naar binnen
gezogen, schenen nog een vliesje dunner geworden. Ze leefde de dag waarin ze
leefde, alsof ze uit zichzelve was voortgesproten. Wat kwam ik dan bij haar
aangedraafd met de nagedachtenis van een tot stof en as vergane Jacques, van een
Jean-Aegide, van een Isabelle-Françoise? De walm van de kaarsengieterij drong
doorheen de spleten van deuren en ramen in de leefkamer naar binnen. De Balthasars
waren aan die walm gewend. Ik moest eraan wennen, geleidelijk aan. Mijn uiterst
sensitieve als contemplatieve geaardheid had behoefte aan een resem van (misschien
fictieve) vragen waardoor mijn gaven en gebreken bestendig in spanning verkeerden.
Met (misschien concrete) antwoorden uit het verleden probeerde ik de
‘onvoltooidheid’ van vandaag in overeenstemming te brengen, absoluut niet schuw
voor een opwindende kreeftegang (à reculons) in de tijd. De nog ongewisse veelheid
van vandaag en morgen: - waarom het er niet op gewaagd ze met de gewisse veelheid
van gister in concordantie te brengen? Ik had die neiging kunnen uitleggen als een
ondernomen kans om mij met positieve directheid te verrijken, om mijn chance op
geluk ermee te vermeerderen nu ik met Gregoria verloofd was. Doch mijn beste
woorden slaagden er niet in de verstandige koelheid uit haar ogen te verwijderen.
Aan geen trilling van haar wimpers viel te merken, dat er een straling van mij op
haar was overgegaan. Natuurlijk was dàt maar schijn, een maagde-
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lijk middeltje om mijn idealiserend enthousiasme ordentelijk op afstand van haar te
houden. Eerlijk toegegeven: - zo bijzonder veruiterlijkt was mijn geestdrift ook al
niet. In mijn omgang met Gregoria, in mijn liefdesverhouding tot haar: langzamerhand was ik bezig door de schuld van mijn kwaal-der-bedeesdheid te
verstikken. Het was de kwaal van mijn jongelings- en jongemannenjaren geweest.
Van ten naaste bij durfde ik niet degene te verwachten die ik verwachtte. In een soort
van wolkige vroomheid zocht ik heil, beschroomd om naar het voor mij onbereikbare
de hand uit te steken. Aan het eind van mijn Latijn ging ik in het schrijven van een
paar onbeduidende versregels mijn evenwicht zoeken: - en wat zich moeizaam en
bedeesd laat noemen / gaat in gedroomde omhelzingen voorbij. Over die platonische
oefening heb ik Gregoria liefst niet gesproken. Het symbolisch eigendomsrecht der
liefde, waar mijn leeftijdgenoten zich voor kreupel vochten: - niet zonder innerlijke
folterpijn heb ik het verzaakt. Nochtans, door van omhelzingen te dromen, had het
moeizaam benoembare ermee opgehouden te bestaan? Evenveel remmende deftigheid
als timiditeit hadden ertoe bijgedragen, van uit een godsdienstig getinte drang naar
geestelijk zelfbehoud, in het verzaken mijn hoofd te verbergen als het ware in een
zak gevuld met de duivenveren van de Heilige Geest. Nog aleer ik Gregoria leerde
kennen en liefhebben, heb ik die van nature eindelijk noodzakelijke omkeer, in mijn
voordeel, onderbewust voelen aankomen? Geheel anders begon het voor mij eraan
toe te gaan dan het in die twee, verloren, vage versregels werd aangeduid. Er is uit
te leren geweest, dat de som van het onvervulde verlangen in reserve dient bewaard
te blijven om een latere vervulling mogelijk te maken. Als een licht inhoudende
maansteen, bij wijze van spreken, lagen mijn vervulde wensdromen in de palm van
mijn hand. En ik had Gregoria lief.
Was het nu nog de moeite waard verder over het poppenhuis te vertellen? Toen
ik er toch mee voortging, die druilerige namiddag in de leefkamer der Balthasars en
we door Gregorias mama werden bespioneerd, hadden we ons reeds voorgenomen
te trouwen. Met het door ons geambieerde, splinternieuwe poppenhuis had het
antikwarisch poppenhuis, dat mij als kind met bewondering vervulde, geen uitstaan.
En toch: - met zijn miniatuurmeubeltjes en de sprookjessfeer van zijn vertrekjes was
het oude, door middel van de verbeelding, concreet beschikbaar; aan het nieuwe
moest nog gemetseld, getimmerd en geverfd worden aleer de verbeelding haar intrek
er kon in nemen. Van dat over-en-weer gefantaseer, van die door wankelmoedigheid
ingegeven beslommeringen hoefde Gregoria geen trilling op te vangen. Zélf werd
ik er voldoende door gekweld. Dan maar dapper rechtuit verteld van hetgeen de
moeite, misschien, loonde te ont-
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houden: - van een groot stuk speelgoed, van een poppenhuis.
Tot mijn niet geringe verbazing werd ik aan mijn spreken gewaar, dat objectieve
taalgewóónten ontoereikend zijn om de alchimie van een subjectieve ervaring te
verantwoorden. Zonder een alibi der taalgevóeligheid was het niet doenbaar in mijn
vertelling met mijn persoon en karakter tegenwoordigheid te verkrijgen. En jegens
Gregoria hoopte ik nu een der dierbaarste opdrachten te vervullen: - mijn vroegere
belevingen moest ik zo suggestief mogelijk vertellen opdat ik voor haar thans wederom
het kind zou worden, dat door een poppenhuis eertijds in verrukking werd gebracht.
Aleer, samen met mijn papa, naar onze buiten te kunnen vertrekken zaten we bij
Grootmoeder, een winteravond in de stad, op zijn komst te wachten. Grootmoeder
was eindeloos bezig een nieuwe handdoek te zomen; tante Theodora, met naald en
draad, reeg kraaltjes tot een franje om er een lampekap mee af te boorden; tante
Henriette, met de poes op haar schoot, onverstoorbaar in haar lectuur verdiept, scheen
ieder gelezen woord als het ware van de vol bedrukte bladzijden af te plukken; mama
zat aan een lange, witte kous voor mij te breien. Ze waren met hun vieren rond de
tafel geschaard, hun rug naar mij toegekeerd, als een macht van aandachtige ruggen.
Naar de gewoonte van die suffe, burgerlijke tijd had ik door tante Theodora een stoel
aangewezen gekregen, naast de naaimachine; het was een mij voorbehouden vaste
plaats, telkens als we bij grootmoeder op bezoek kwamen. Daar zat ik maar te zitten,
in vervelende ledigheid, van alle levende wezens ter wereld die lopen en zingen
konden verwijderd. Ofschoon er geen conversatie gehouden werd, hielden de grote
mensen het uit aan die ene tafel, ieder met zijn eigen gedachten, ogenschijnlijk
eensgezind samen te blijven. Weldra schoten mijn oren vol gesuis. In mijn hoekje
zat ik mij te vervelen; ik kreeg er niets te doen dan met mijzelf bezig te zijn; met
niets anders mocht ik me bezighouden. Gehoorzaam, onderdanig braaf op mijn stoel
te zitten was alles wat men van mij verlangde. Op een gegeven moment moest ik
mijn best doen om innerlijk niet over te bruisen van onwil en spleen. De slapende
kaketoe had ik van zijn stok willen verjagen. Ik had hem een grof woord willen leren
dat ik van onze hovenier had opgevangen. Grootmoeder, de tantes, mijn mama zouden
ervan opschrikken, verontwaardigd alarm slaan. Het ware voor mij een zoete wraak
geweest. Doch het bleef bij een fantasietje. Verongelijkt, durfde ik het toch niet aan
openlijk in opstand te komen. Straks, op de trein naar onze campagne, zou ik bij mijn
ouders vertroosting vinden.
Thuisgekomen, op avonden zonder binnenstralende maneschijn, werden we door
mijn vader in de hall met een aangestreken lucifer voorgelicht. Op
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onze afgelegen buiten, waar hadden we toenmaals een gasleiding vandaan gehaald?
Nog minder viel er aan elektrische stroom en primitieve kooldraadlampen te denken.
Voorzichtig, mijn vader achterna, traden we de duistere leefkamer binnen waar, op
tafel, de koperen petroleumlamp dadelijk werd ontstoken. Daarna kwam de lamp
van de lampadaire aan de beurt. Het blonde, huiselijk-warme schijnsel bracht de
wanden van de schemerige leefkamer, de meubels, boeken en voorwerpen, in een
sfeer van gezellige saamhorigheid waarvan wij deel uitmaakten. En nog een kort
uurtje aleer het bedtijd was, met de warmte van de petroleumlamp vlak bij ons gezicht,
zat ik naast mijn papa prentjes te kijken in het met houtgravures (naar schetsen van
Woldemar Kaden) geïllustreerde boek van Gerard Keller over Zwitserland.
Van het droog, hard gaslicht in de leefkamer van grootmoeder en de tantes, dat
ons bescheen van uit een monumentale luchter, begon ik zenuwslopend hoofdpijn
te krijgen. Dat soort van licht maakte me triest, ongelukkig en ziek. Doch er was niet
aan te verhelpen, in afwachting dat mijn papa ons halen kwam.
Over wat allemaal voor gekke dingen zat ik te piekeren? Het zal wel zeker waar
zijn, dat ik op mijn prille leeftijd in een toestand verkeerde waarvoor ik geen
verlossende bewoordingen vond, wat alles voor mij zoveel erger maakte. Er viel me
niets beters te doen dan op een gunstige kans te wachten om heimelijk van mijn stoel
te glijden. Het zou niet te horen zijn, zoals een schaduwbeeld zonder gerucht te maken
van plaats verschuift. En met veel geduld ben ik erin geslaagd onopgemerkt de salon
binnen te sluipen, hetgeen in mijn geval een bijzonder gedurfde onderneming mag
heten.
En hier stond ik dan. Het gaslicht van de leefkamer schemerde door de glazen
dubbele deur naar binnen. De glazen waren elk met een in het glas gegraveerde
tuinvaas versierd, die overdag geen zo'n sterk afgelijnde silhouet bezat. Het gekuch
van grootmoeder scheen van heel ver gekomen. Blindelings wist ik ieder meubel
staan. Aan de vier salonwanden wist ik óf geschilderde portretten óf landschapjes
hangen. Geblinddoekt had ik recht op de piano kunnen afgaan, waar tante Theodora
met gehamerde akkoorden somtijds een huzarenmars op afdreunde. Op de étagère
was ik met gesloten ogen recht kunnen afgaan, er de leuke, broze chinoiserieën vinden
en aanraken zonder onherstelbare schade aan te richten. Doch het was mij om totaal
wat anders te doen. Ik geraakte allengs meer opgewonden. Hetgeen ik me
voorgenomen had te ondernemen moest in de gauwte geschieden. Ik hijgde naar
adem. Mijn hart bonsde in mijn keel. Ik vond de luiken van het poppenhuis gesloten.
Om door een van de vensterruitjes
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naar binnen te turen moest ik op grootmoeders voetbankje staan. Zouden mijn ogen
langzamerhand aan het donker wennen? Binnenin het poppenhuis heerste een sfeer
van de zwartste, onbewegelijke eenzaamheid. Eerst langzamerhand begon de volte
van het donker op te klaren. In hetgeen ik nu te zien kreeg waren dingen te bespeuren
die, voor geen uitleg vatbaar, inmiddels tot stand waren gekomen. In de ruimte van
de kamertjes, in het volume van de meubeltjes was verandering gekomen. Het werden
normaal te betreden kamers, normaal te gebruiken meubels. Individuen met een
normaal menselijke gestalte konden er in thuiskomen, van het een naar het ander
meubel wandelen. Ik begon voor Hermines bangmakerij te vrezen; haar roekeloos
fantaseren kon bewaarheid worden. Genieperig van afgunst, erop uit mij een labyrint
van veronderstellingen in te sturen, had ze met spookverhaaltjes indruk op mij
gemaakt. En om me kwaadaardig te verbluffen dwong ze mij dingen te ontdekken,
te benaderen, waarvan ik het bestaan liever niet had gekend. Zodra ze mijn aarzeling
gewaar werd, kreeg ik onmiddellijk haar spotternij te verduren. Ze wist er zonder
verwijl vinnige, inprikkende woorden voor te vinden: - ik was dan toch maar een
flauw, verwend kereltje in haar ogen, omdat ik het bij mijn ouders veel te welvarend
had. Haar mama, tante Zenobie, had geen zo'n verrassende invallen van tederheid
als mijn mama. Bij mijn ontwaken lag er dikwijls een blozende, opgeblonken appel
op het nachttafeltje naast mijn bed, als een soort van fetisj om de dag opgeruimd te
beginnen. Of op mijn schouder te vinden gelegd, kwam de appel vanzelf in beweging,
tegenaan mijn slaapwarme wang te liggen, waar ik wakker van werd. Hoe was
Hermine daar iets van te weten gekomen? Nooit had ik haar mijn geheim uitgebracht.
Wie had er zich mee ingelaten, wie liet het zich nonchalant ontvallen? Op een keer,
uit logeren op onze campagne, heeft Hermine me gedwongen het dichte struikgewas
samen met haar binnen te dringen. Toen we door niemand nog te zien waren, moest
ik de linten van haar twee vlechten losmaken om ze, na een poos van diep ademhalen,
wederom in een strik te leggen. Vlak bij, op een open plekje van een voorschoot
groot, lagen de veren van een duif verspreid die door een buizerd, een valk, een
sperwer werd neergeveld. Door een horde van bloeddorstige bosmieren was het
overschot, het karkas afgeknaagd tot op het been.
Ik was steeds op mijn ongemak om met Hermine alleen te zijn. Dat werd door
haar aangevoeld en ze genoot ervan als ik te aarzelen stond om aan een van haar
ingevingen te gehoorzamen. Er ging iets geraffineerds van haar uit waartegen mijn
zinnigheid in het verweer moest komen, en tegelijkertijd had ik dat ‘iets’ willen
ervaren. Zij heeft het aangedurfd strak en stijf te beweren: - in het poppenhuis had
ze de schim van een overleden
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bloedverwante zien rondwaren, gloedrood, als een toorts-van-hellevuur. Met
opgestoken armen bad de schim om erbarmen. Maar tevergeefs. Wie van de ‘onzen’
had het kunnen zijn die slecht had geleefd, er moest voor boeten? Wij, kinderen,
werden opgevoed in de leer dat het goede beloond, het kwade gestraft wordt. Naar
het voorbeeld van grootmoeder, van de tantes en mijn mama kwam het eropaan met
een rein geweten te leven om, bij ons verscheiden, de heerlijkheid van het hiernamaals
te verwerven. Aldaar, onophoudelijk in geheiligde vriendschap tezamen, ging ik
onze gehele familie aantreffen, de mij overbekende van voorgister en de mij
onbekende schildknapen van mijn voorgeslacht, die mij in het graf der tijden waren
voorgegaan? Van uit het hiernamaals, konden ze neerblikken op aarde, continenten
en zeeën zien zoals ik er bij mijn leven zag nagebootst op de globe die mijn vader
voor mijn plezier somstijds van de boekenkast haalde? Doch zij zagen méér. Gestadig,
bij het over-en-weer gaan van de slinger, bij iedere tik in de klokkekast, werd ik door
hen gezien en ze wisten wat er uitwendig en inwendig volop met mij aan het gebeuren
was. In mijn hart, in mijn geest te kunnen lezen was in de hemel hun privilegie. Zo
had tante Theodora het mij geleerd opdat ik hypocriet gehoorzaam zou zijn.
Als ik er begon bij na te denken, sloegen er vlammen uit de muren van mijn
slaapvertrek. Welke schrikkelijke, weerzinwekkende dingen konden mijn papa na
zijn overlijden overkomen? Zoveel als ik er maar van wist, blééf hij het uitstellen
zich te ‘bekeren’. Gingen de beulsknechten van Lucifer hem een eeuwigdurende
marteling doen ondergaan, van zodra zijn laatste uur geslagen was, zonder hem een
kans te gunnen morsdood te gaan? Inmiddels ongedeerd, een knus familiekransje,
verbleven onze voorbeeldige bloedverwanten in een gouden hemel, met gekeuvel,
met gezang. Tegen die onredelijke lering kwam mijn kinderverstand in verzet. Indien
de ‘hemelingen’, van zover, van zo heel hoog, mijn aardse gedachtengang konden
volgen: - dan ware het voor hen, geprivilegieerden, een koud kunstje geweest in de
helse vuurzee neer te blikken, de marteling van de vermaledijde zielen waar te nemen.
Met mijn mama, na ons overlijden als we tot de onsterfelijken zullen behoren, in het
verblijf der engelen zijn opgenomen: - zouden we mijn vader kunnen te zien krijgen,
in een walm gehuld van ziedend zwavelzuur en pik, terwijl wij in het aanschijn van
het Opperwezen vertoefden? Indien van ja, konden we gelùkkig zijn? Tante Henriette
noch mama wisten er aannemelijk antwoord op te geven; doch tante Theodora was
er met bitsige vlugheid bij mijn papa ervan te verdenken, dat zijn ketterse verzinsels
mijn verstand op hol brachten.
En, erger nog, in onmin met mijn gerevolteerd geredeneer, durfde Hermine te
beweren dat een kreunende, steunende schim uit het dodenrijk haar ooit
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in het poppenhuis verschenen was, vlammend als een toorts. Afwijzend eerst, en
toch ongerust, nieuwsgierig, in de war gestuurd, hoopte ik me van Hermines bewering
met eigen ogen te mogen overtuigen. Hierom was ik clandestien uit de leefkamer
weggeslopen, veilig alleen in het halve duister van de salon, ofschoon ik het
betwijfelde dat zielen zichtbaarheid verkrijgen.
Door een van de venstertjes, één oog dichtgeknepen om mijn gezicht te scherpen,
heb ik het poppenhuis ingekeken. Wie van de ‘onzen’, gister of langer geleden, had
een misstap begaan, er geen vergiffenis voor gekregen, gedoemd om in der eeuwigheid
in lichterlaaie op de dool te blijven? Leg het nu maar eens uit voor mij: - om haar
straf, om haar boete heb ik die vrouwelijke schim oneindig liefgekregen. Nog aleer
haar te hebben gezien, ertoe gedreven door een gevoel van religieuze barmhartigheid,
had ik haar willen vervoegen, ware dàt mogelijk geweest. Door inwendig snikken
overmand, snerpend gilde het door mijn hoofd: - ‘kom, lieve ziel, keer weer’, alsof
ik dat bovenaardse wonder met menselijke woorden maar voor het zeggen had dat
het ging geschieden. Grote, goed bedoelde wensen blijven steeds onverhoord, had
ik ondervonden. Mijn vertroosting kon haar niet bereiken.
En toch! - Maar, eilaas juist op het moment dat ik een naderende gloed op de
bovenste verdieping van het poppenhuis meende te gaan waarnemen, werd een
vleugel van de dubbele glazen deur der salon achter mij opengedaan. De drukkende
ofschoon noodzakelijke stilte werd door het waarschuwend gepiep van de scharnieren
verstoord. Instinctmatig, een willoze automaat, heb ik achterom gekeken. Ik ben van
het voetbankje afgestapt, zonder te beseffen wat ik deed. De door mij verwachte, de
aangekondigde schim werd verboden mij te verrassen met haar komst. Tegen het
bleke gaslicht van de leefkamer in, stond tante Theodoras postuur zonder geluid te
geven. Bij de eerste aanblik, zonder bewust erbij te denken, helemaal van streek, ben
ik eensklaps kermend op tantes gedaante aangestormd, alsof ze reeds bij haar leven
een naar ziel en wezen tot het hellevuur verdoemde ware geweest, die aan oprecht
medelijden behoefte had. Mijn aangezicht in de vurige plooien van haar kleding
geborgen, had ik het gevoel dat mijn huid verschroeide. Echter was er geen kwestie
van dat tante me bekeurde.
Spontaan, hoe kwam ik ertoe een tante-in-nood vertroosting te bieden, op haar roerloze
verschijning aan te vliegen, mijn gelaat in de plooien van haar kleed te bergen,
ofschoon ze mij niet genegen was? Integendeel. Het door mij begeerde, het
aangekondigde en naderende droombeeld werd door tante Theodora fataal op de
vlucht gedreven.-
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Heb ik alle die terloopse of uitvoerige bedenkingen en gebeurtenissen aan Gregoria
meegedeeld? Over het poppenhuis was ik uitverteld. Te doen alsof ik achter mijn
rug Gregorias mama ignoreerde? Ik heb het volgehouden. Doch de voorgenomen
pointe van mijn verhaal is achterwege gebleven. Ik had er immers voldoende genoegen
aan mevrouw Balthasar te doen verstaan, dat tante Theodoras noodlottige verschijning
in de salon de verwezenlijking van het gedroomde, van het edele, van het eenmalige
onmogelijk maakte. Gregoria betekende voor mij nog zoveel meer dan een
droombeeld. Ze zat voor mij. De gitzwarte, lange haartjes van haar wimpers waren
te lezen, te tellen. Mevrouw Balthasars geroutineerde spionagerage ware er niet bij
machte toe geweest Gregoria om te toveren tot een fantoom die zij, naar gelang van
mama's wispelturig humeur, kon doen verschijnen of verdwijnen. Hoe mag mevrouw
Balthasar zo'n lang aanslepende verloving als de onze dan wel hebben opgevat,
begrepen hebben? Het was een tijd van reine liefdetrance, een voorbereiding op een
halvelings mystieke, een halvelings palpabele genieting van onze persoon, die we
van weerskanten gingen ondervinden, met alles wat we elkaar toewensen en geven
konden.
Gregoria, terwijl ik ophield met van het poppenhuis te vertellen, keek over mijn
schouder heen, haar blik sterk geconcentreerd op iets dat zich thans buiten mijn
gezichtsveld bevond: - het boswachtersportret, de twee faience hondjes ter wederzijde
van de pendule? Doch geen van die beide onbeduidende ‘ietsjes’ had de cerebrale
verstandhouding kunnen verklaren die in haar blik tot uiting kwam. Ik wist mevrouw
Balthasar achter mij staan. Opzettelijk bruusk keek ik achterom. De buffetkast was
dicht. Een paar groene handschoenen lag op een stoel. Uit berekening heb ik ermee
gewacht mevrouw Balthasar, van onder tot boven, met gesimuleerde verwondering
te bezien. Plantureus, zinnelijk vlezig, met een hooggedragen buste in haar rijkelijk
gevulde blouse, hield ze zich als het ware bezig haar eigen zwijgen te beluisteren.
Ofschoon de zomeravondnevel, in de voortuin, bezig is aan het geboren te worden;
ofschoon de landweg onzichtbaar werd, zitten we steeds voor het vensterraam naar
buiten te turen. Geen stemmen in huis, als naar gewoonte, geven nog waarschuwingen
door naar elkaar. Vanop het trapportaal op de etage laat Vincentia naar haar mama
geen rinkelende sleutelbos meer in de huisgang neervallen. In de leefkamer is de
stille maand september thans van heel nabij te gevoelen. Morgen trouw ik met
Gregoria. Geruisloos zijn de Balthasars (de ouders en Vincentia) naar buiten geslopen,
wat ik hen nog nooit heb weten doen. En waar anders dan in het dichtbije dennen-
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bos vinden ze gelegenheid hun melancholie om het aanstaande huwelijk van Gregoria
weg-te-wandelen? Met de onbetreden kamers, met de op slot gedane meubels én
alleen met mij is Gregoria achtergebleven, wat haar nooit voor lang overkomen is.
Het wordt tijd om van elkander afscheid te nemen, doch aan mijn stoel zit ik
onbewegelijk vastgeschroefd, zoals Gregoria aan haar stoel. (Etc... Etc.)
1938

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

10 mei 1662 - 3 juni 1714.
5 mei 1664 - 27 september 1745.
13 oktober 1666 - 1 december 1721.
A.C. Kruseman, Haarlem, 1852.
Rombouts en Van Lerius, ‘De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche
Sint-Lucasgilde’.
Registertje bewaard in het archief van het dominikanerklooster te Gent, onder Nr 13: ‘Catalogus
proffessorum hujus Conventus S. Dominici in Antverpia (1586-1749).’ Meegedeeld door A.M.
Bogaerts o.p.
Jakob Campo Weyerman, ‘De levensbeschrijvingen der Nederlandse Konstschilders en
Konstschilderessen (1729)’.
Joseph de Maistre (1754-1821).
Verzameling van de auteur.
Wat door Stadsarchivaris Dr. Denucé tevergeefs werd ondernomen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

173

De laatste ronde
Een lemma voor Maurice Gilliams*
GILLIAMS, Maurice (Antwerpen (B) 20 VII 1900). Secretaris van de Koninklijke
(Belgische) Academie voor Ned. Taal en Ltk; (passief) redacteur van het N.V.T.
(1945-1967).
Gilliams' eerste poëzie verscheen in door hem zelf gedrukte bundeltjes met zeer
geringe oplage: een beperkte en bewerkte selectie daaruit nam hij op in zijn eerste
verzamelbundel Het verleden van Columbus (1933 en 1938), die op zijn beurt met
tekstwijzigingen werd opgenomen in andere verzamelbundels, waarvan Gedichten
1919-1958 (1965) een laatste, strenge keuze van ruim zestig verzen bevat. Het boek
laat een ontwikkeling zien naar een steeds intenser beleefd vormbesef, dat zijn
hoogtepunt bereikt in enkele gedichten-reeksen, die als compacte beeldcomposities
het artistiek ideaal realiseren dat Gilliams zelf eens ‘een soort pathetiek van de
intelligentie’ heeft genoemd. Na een dozijn vrije verzen uit de periode 1919-1927,
die evenzovele taalplastiekjes zijn waardoor een overwegend weemoedig levensgevoel
wordt gesuggereerd, volgen zes gedichten onder de titel Landelijke solo (1927), die
op schroomvallige wijze een uiterst teder en als het ware huiverig of aarzelend
liefdesgevoel verbeelden. Meer rechtstreeks ‘lyrisch’ zijn de acht titels uit de afdeling
De fles in zee (1927-1929), waaruit een sterk besef van vergankelijkheid en
eenzaamheid (opgeslotenheid in zichzelf) spreekt. Wat de vormgeving betreft, vertoont
deze afdeling een zekere toenadering tot een meer traditionele strofebouw en
rijmverdeling. Dat schijnt nog meer het geval in de in assonerende accentverzen
geschreven cyclus Het Maria-Leven (1930-1931), waarvan de woordkeus soms wat
opzettelijk-archaïsch aandoet. De cyclus bestaat, evenals de gelijknamige bundel
van Rilke, uit 13 gedichten, maar vertoont een strengere innerlijke structuur, die
mede wordt bepaald door het bij Rilke ontbrekende grondthema van de tragische
moeder-zoonverhouding. Zoals blijkt uit Gilliams' ‘journaal’ De man voor het venster,
wortelt dit grondthema in biografische gegevens. De context van het overige oeuvre
maakt het mogelijk de goddelijke zending die de Christusfiguur van zijn moeder
verwijdert, mede te verstaan als symbool voor het eenzaam

*

Dit lemma is ontleend aan het bij Nijgh & Van Ditmar (Den Haag) en Raaklijn (Brugge) te
verschijnen tweedelig Leksikon van de moderne Nederlandse letterkunde, onder redactie van
Martien J.G. de Jong en Paul de Wispelaere.
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smartelijk kunstenaarslot. De hierna volgende korte afdeling Verzen 1936 kondigt
de poëzie aan waarin Gilliams' dichterschap zijn eenzaam hoogtepunt bereikt. Thema's
zijn: de vergankelijkheid, het besef van de voortgang van het leven waarin het
individuele bestaan verdwijnt, het onherroepelijk voorbijzijn van de kindertijd en
van de liefde, en het besef een eindpunt te vertegenwoordigen; zelf geen kinderen
te hebben. De gedichten zijn strofisch van vorm, en vertonen een volgehouden
assonantieschema bij een opsommende syntaxis met vrij veel genitiefvergelijkingen
(‘klokken van october’; ‘torenspits der eenzaamheid’). De Tien gedichten 1939-1954
vervolmaken de onderkoeld verdichtende schrijfwijze, en diepen de smartelijke
thematiek verder uit op generaliserend niveau (o.a. in enkele ‘tweespraken’): het
voornaamwoord wij komt enkele malen voor, en - tegelijk met het verdwijnen van
het thema der gemiste liefde - verschijnt de naam Maria, die herhaaldelijk zal
terugkeren in de afdeling Bronnen der slaaploosheid (1954-1958). Hoofdthema's
van deze merendeels in assonerende sonnetvorm geschreven bundel zijn de smartelijk
ervaren kinderloosheid, het dichterschap, en de gezamenlijke afwachting (namelijk
samen met de geliefde Maria) van het naderend einde. Gilliams' verbeeldend proza
zou men naar thematiek en structuur kunnen onderverdelen in drie groepen. Hij
schreef een tweetal symbolische verhalen, Het verlangen en De man in de mist, met
als hoofdthema's de onvervuldheid en de vergankelijkheid. Vervolgens zijn er twee
grotesk getinte prozastukken over de maatschappelijke waardering van het
kunstenaarschap: In memoriam en Libera nos, Domine, waarvan het laatste een
combinatie vertoont van satirische en science-fictionelementen. Het hoogtepunt van
Gilliams' prozakunst wordt echter gevormd door wat men zijn composities in
autobiografisch herinnerings-proza zou kunnen noemen. Het gaat daarbij
hoofdzakelijk om jeugdherinneringen van een artistieke natuur die zich een late
vertegenwoordiger van een uitstervend patriciërsgeslacht weet. Door deze thematiek
én door zijn van het traditioneel-‘realistische’ verhaalschema afwijkende, op
introspectie en verbeelding gerichte verhaalwijze, lijkt dit proza op Europees niveau
verwant met dat van Proust en Rilke (Malte), terwijl men het t.a.v. Vlaamse
voorgangers alleen zou kunnen vergelijken met sommige experimenterende stukken
van Van de Woestijne (De bestendige aanwezigheid) en Van Ostaijen (Tussen vuur
en water). De eerste bundel, Oefentocht in het luchtledige (1933), bevat prozaschetsen
die minder gericht zijn op uiterlijke actiefeiten dan op scherpe preciesheid in de
weergave van emoties en herinneringsbeelden van een over zijn kinderjaren
vertellende ik-figuur, die zich erfelijk belast weet met een bijna masochistisch beleefd,
afmattend verbeeldingsleven. Gilliams zelf noemt deze bundel een ‘voorstudie’ tot
zijn hoofdwerk Elias of het gevecht met de nachtegalen, waarin zijn pijnlijke
introspectie wordt voortgezet in een zeer oorspronkelijke prozacompositie, die in
haar definitieve redactie (een in de vorm van een afgerond ‘verhaal’ ingekaderde
eerste versie werd door de schrijver verworpen) bestaat uit ‘melodische
verschuivingen’ van suggestief verbeelde verhaalmotieven en zelfanalyses. Een
chronologisch geordende in-
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houdsabstractie leert dat de uiterlijke verhaalstof bestaat uit gebeurtenissen die
plaatsvinden op 19 verschillende dagen uit één levensjaar van een twaalfjarige jongen
die, merendeels tussen volwassenen, op een geïsoleerd landgoed woont. Die
gebeurtenissen zijn echter slechts aanhalingspunten voor niet aan bepaalde tijdstippen
gebonden innerlijke belevenissen die voor de in het presens vertellende, of liever:
hardop denkende ik-figuur van veel groter belang zijn dan de zichtbare werkelijkheid
van alledag. De compositie bestaat uit 38 korte stukken die zijn verdeeld over 7
hoofdstukken; belangrijke thema's zijn: eenzaamheid, vergankelijkheid, droom en
werkelijkheid, isolement en gemeenschap, vrijheid en gebondenheid. De artistieke
natuur wiens innerlijk als kind wordt verbeeld in Elias, herkent de lezer als volwassene
in Winter te Antwerpen (1953), waar hij rechtstreeks schrijvend in de tekst aanwezig
is. De ‘gebeurtenis’ beslaat nu niet langer een chronologisch af te bakenen periode,
maar doet zich voor als een peinzende wandeling van de zojuist uit het ziekenhuis
ontslagen verteller door oud Antwerpen. Een nieuw thema in dit werk is dat der
ontluikende liefde, waarbij de lezer geneigd is de geliefde (= de verpleegster die de
verteller in zijn ziekte bijstond en a.h.w. zijn gestorven moeder vervangt) in verband
te brengen met de Maria-figuur uit Gilliams' latere gedichten.
Het essayistisch proza van Maurice Gilliams bestaat uit overwegingen betreffende
eigen leven en werk, en uit aantekeningen en grotere essays over schrijvers en
beeldende kunstenaars: het verscheen zowel in de vorm van gebundelde
dagboekbladen (bijv. De man voor het venster) als in afzonderlijke studies (bijv. Een
bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul van Ostaijen). Ook dit werk
doet Gilliams kennen als een artiest voor wie het kunstenaarschap niets meer of
minder betekent dan de enige en onvoorwaardelijke inzet van zijn menselijk bestaan,
dat hem dwingt tot het nastreven van de hoogste perfectie in de ‘objectieve
weergave(n) van zeer subjectieve toestand(en)’. In zijn beschouwingen over het werk
van anderen tracht hij min of meer suggererenderwijze de kern (= ‘de idee’) van hun
artistieke (= menselijke) persoonlijkheid te benaderen. Hij gaat daarbij graag uit van
één bepaald werk dat deze ‘idee’ a.h.w. in nuce bevat, en werkt - evenals in zijn
verbeelden proza - met retarderingen in de compositie, zodat een thematische
(‘muzikale’) structuur ontstaat, die hij zelf aanduidt als ‘de kunst van de fuga’.
Gilliams' verzameld werk - dat óók teksten bevat die tevoren praktisch onbereikbaar
waren - verscheen onder de titel Vita brevis (1955-1959) in 4 delen, waarin zorgvuldig
gedateerde proeven der hier besproken genres soms in één en dezelfde band werden
verenigd: een wijze van bundeling die de uniciteit van zijn bewuste
kunstenaars-persoonlijkheid (‘de idee’ Maurice Gilliams!) nog eens benadrukt.

Voornaamste werken:
POEZIE: Eenzame vroegte (1928); De flesch in zee (1929); Het Marialeven (1933);
Het verleden van Columbus (1933, uitgebreid 1938); Tien gedichten (1950); Gedichten
1919-1958 (1964, uitgebreid 1965).
ROMANS en NOVELLEN: Oefentocht in het luchtledige (1933, uitgebreid
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1937); Elias of het gevecht met de nachtegalen (1943; verworpen versie in 1936);
Winter te Antwerpen (1953).
ESSAYS: Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer (1941); De man voor het venster.
Aanteekeningen (1943); Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul
van Ostaijen (1952); De kunst der fuga. Dagboekbladen en essays 1941-1956 (1953);
Emmanuel de Bom 1868-1953 (1958); Wasdom. Variaties op een thema van Jos
Hendrickx (1969).
VERZAMELDE WERKEN: Vita brevis I (z.j. = 1955): Het werk der leerjaren
1921-1924 (= Het verlangen; Drie gedichten; Acht dagboekbladen 1921-1924); Het
verleden van Columbus (= Eenzame vroegte 1920-1927; Landelijke solo; De fles in
zee 1927-1939; Het Maria-leven 1930-1931; Verzen 1936); Oefentocht in het
luchtledige 1924-1927; Tien gedichten 1939-1954. Vita brevis II (z.j. = 1957): Elias
of het gevecht met de nachtegalen 1930-1935; Winter te Antwerpen 1946-1952. Vita
brevis III (1958): De man voor het venster 1932-1940: Inleiding tot de idee Henri
de Braekeleer 1936-1939. Vita brevis IV (1959): Libera nos, Domine 1927; De kunst
der fuga. Dagboekbladen en essays 1941-1956; Een bezoek aan het prinsengraf.
Essay over de dichter Paul van Ostaijen 1951; Bronnen der slaaploosheid.
LITERATUUR: L. Adriaens in Spiegel der letteren XIV, 1972; P. van Aken in Nieuw
Vlaams Tijdschrift 1970; J.L. de Belder in Ons Erfdeel, VII, 1964; J. Bernlef en K.
Schippers in Wat zij bedoelen (interv., 1965); D.A.M. Binnendijk in Zin en tegenzin
(1939) en in Randschrift (1951); M. Buurman in Maatstaf, XX, 1972; P.J. Buynsters
in Spiegel der letteren, VIII, 1965; J. de Ceulaer in Te gast bij Vlaamse auteurs 3
(interv., z.j.); C.J.E. Dinaux in Gegist bestek 2 (1961); P.H. Dubois in Maurice
Gilliams (monogr. over Vl. ltk., 1966); A. van Duinkerken in Vlamingen (1960); J.
Eeckhout in Litteraire profielen VII (1937); J. Florquin in Ten huize van V (interv.,
1969); M. Gijsen in Peripatetisch onderricht I (z.j.); Ed. Hoornik in Tafelronde
(1940); Mark Insingel in Jeugd en cultuur XI, 1965 (2 x) en in Nieuw Vlaams
Tijdschrift 1968; M.J.G. de Jong in Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van
Nederlandse gedichten (1966), en in Ons Erfdeel, XIV, 1970; H. Lampo in De jeugd
als inspiratiebron (1943); R.F. Lissens in Rien que l'homme (1944) en Confrontaties
(1964); P. van Ostaijen in Krities proza I (1929) en in Verzameld Werk. Proza II
(1956); M. Roelants in Schrijvers wat is er van de mens? 1 (1956); A. Roland Holst
e.a. in Maurice Gilliams 1900-1950 (1950); L. Scheer in Dietsche Warande en Belfort
1960; G. Stuiveling in Uren zuid (1960); F.V. Toussaint van Boelaere in Litterair
scheepsjournaal II en III (1939, 1946); J. Vandamme in Komma, IV, 1967; B.F. van
Vlierden in Van In 't wonderjaer tot De verwondering (1969); V. van de Voorde in
Modern al te modern (1931) en Keerend getij (z.j.); Paul de Vree in Sociale
achtergronden van de hedendaagse Vlaamse Roman (1951) en in Maurice Gilliams
(serie ‘ontmoetingen’, 1964); V.E. van Vriesland in Onderzoek en vertoog I (1958);
J. Weisgerber in Tijdschrift v.d. Vrije Universiteit van Brussel 1959, in Formes et
domaines du

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

177
roman flamand (1963) en in Aspecten van de Vlaamse roman (1964); A. Westerlinck
in Dietsche Warande en Belfort 1953; K. van de Woestijne in Verzameld werk V
(1949).
Martien J.G. de Jong

Maurice Gilliams bekroond
Dankbaar ben ik, hier uiting te mogen geven aan mijn hartelijke vreugde over de
bekroning van Maurice Gilliams met de staatsprijs. Niet ingenomen ben ik evenwel
dat dit in de rubriek ‘De laatste ronde’ geschiedt, omdat ik hoop dat Gilliams nog
zeer lang zal blijven werken in de letteren, die zijn roeping zijn.
‘Deze (creatieve) persoonlijkheid is intelligent in hoge mate door haar
formuleringen zonder van die intelligentie bewust gebruik te maken. Zij is sensitief,
ontvankelijk en waarnemend, maar dank zij het feit dat zij dit is en niet door wil of
bewustzijn. Zij is alleen actief in het uiten. Gilliams is een unieke figuur in de Vlaamse
letteren, omdat hij alles wat hij is, zonder inspanning is, zonder dwang en spanning.
Maar hij stijgt boven die natuurlijkheid uit door het vermogen moeiteloos zichzelf
te zijn. Hij is een dichter. Hij weet onmiddellijk het ogenblik te herkennen, en zwijgt
dan. Hij spreekt als een gewoon mens van de gewone dingen van elke dag, en het is
prachtig omdat hij ze ziet met de ogen van een nieuw en onbedorven en
onverouderbaar mens. Hij is verwant met de natuur, omdat hij zonder truc of dubbele
bodem verwant is met de dingen van de natuur en zich daarin thuisvoelt; ook met
die van de eeuwige wetmatigheid der menselijke natuur. Zijn gevoel is het gevoel
dat van alle dichters en van alle tijden is, het zij in proza of poëzie, maar het vindt
een eigen vorm in de traditie van de taal. Daardoor is hij Vlaams en on-Vlaams,
Vlaams en universeel, en behoort tot de grootsten van zijn tijd en van zijn land,
ondanks de pretentieloze eenvoud, die hem ver stelt buiten het conventionele litteraire
milieu. Deze eenvoud blijkt ook uit het ambachtelijke streven, dat in de door hemzelf
met de hand gedrukte particuliere uitgaven van bibliophiele aard en in beperkte
oplage tot uiting kwam.’ Zo ongeveer schreef ik al in 1933 over Maurice Gilliams.
Ik ben over hem blijven schrijven tot twintig jaar later. Intussen schreef ik onder
andere: Hij is niet nuchter en laconiek, maar wel sober en beknopt. De
getourmenteerde excessiefheid (niet van taal of zinsbouw, die zijn integendeel zeer
bedwongen, maar van atmosfeer en beeld, en bovenal van de toon) doet bij wijlen
aan de woeste-landschapachtergronden van Delacroix denken.
‘Gilliams' wereld is een werkelijkheid, naar alle kanten met hardnekkigheid door
de verbeelding geëxploreerd. Maar ook die door de verbeelding verwijde en
getransformeerde wereld blijft werkelijkheidservaring. Overbewust geworden instinct,
met de grootste behoedzaamheid in een fantastische helderheid gefixeerd, wordt als
een vederlicht uitgespannen kantwerk verzichtbaard, nog doorschenen tot ijle klaarte
waar het zwaar en troebel leek. Animale, blinde aandrangen onttrekken zich niet aan
het licht ener zelfbeschouwing, die tot in de uithoeken der psyche doordringt. In dit
kenvermogen wordt der driften volheid overzichtelijk en een-
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voudig, en aangedaan met de kinderlijke aanschouwelijkheid die poëzie is. Het
ontdekken dezer nieuwe realiteit bestaat in het overschrijden van haar gewoonheid:
het avontuur van het bloed is avontuur van de geest geworden, spontaan, afwijkend
en hevig. De nagedachte vervangt er het vóór-overleg.’
‘Tot op zekere hoogte is dit veroorzaakt door een intiem en daardoor begrensd
element in de gevoelswereld waaruit zij voortkwam. Maar dit werk is tegelijk teder
en intensief, muzikaal en van een bedwelmende aardsheid, die toch overal het
zichtbare verdiept en doorlicht.’
Nu is dan Gilliams zo ver, dat hij een staatsprijs krijgt, en hij is allang secretaris
van de Koninklijke Academie. Hij is dus wel erkend, maar niemand kent hem. Zoals
Karel van de Woestijne dichtte:
Gij zult mij allen, allen kennen
Maar 'k zal voor allen duister zijn.

Persoonlijk heb ik Maurice Gilliams (tot mijn spijt) maar een paar keer ontmoet. Dat
was o.a. op een bijeenkomst van de familie Meulenhoff, en hij had zijn vrouw bij
zich. Tot een uitvoerig gesprek is het toen niet gekomen. Hij is een zwijgzaam man,
en zijn bijna pathologische bescheidenheid maakt, dat hij met de ellebogen werkt
om op de achtergrond te blijven. Toch is het een onvergetelijke herinnering. Maurice
Gilliams is een figuur die men nooit kan vergeten. Zwijgzaam, hermetisch afgesloten,
en op een bepaalde manier toch open. Een groot man, die men nooit vergeet, als men
hem eenmaal in zijn werk of in de werkelijkheid heeft ontmoet.
Een mens.
Victor E. van Vriesland

Maurice Gilliams voor het venster
Er zijn speelse dingen, die een mens, als homo ludens, kunnen bezighouden. Ze
bezetten de geest als bij toeval en krijgen daarna een eigen gestalte. Zelfs een bepaalde
betekenis. Tientallen jaren is mij het suggestieve beeld bijgebleven van een jonge
Goethe, die aan zijn zoldervenster stond en uitzag op de markt, honderd meter verder
de straat in. Resultaat van een bezoek-commentaar.
Thans, zo heb ik geconstateerd, kan de toerist, die de vrij handig heropgebouwde
Goethe-woning te Frankfurt a.M. betreedt, zich niet meer voorstellen wat de auteur,
toen, in de verte kan geboeid hebben: een moderne verkeersweg ligt op dezelfde
plaats open, in de diepte, en in 1972 moet je aardig worstelen om er overheen te
komen, net als zou je jezelf te Antwerpen over de Meir wagen waar metrowerken
aan de gang zijn. Maar, wel eigenaardig: de visie op Goethes verstilde levensmoment,
zij verstarde niet. In de geest bleef de ruggestalte-met-de-korte-broek hangen, wellicht
er in bevestigd door de prentbriefkaart naar Johann H.W. Tischbeins aquarel, die je
in illo tempore vlijtig naar huis hebt gezonden en die een authentiek oud venster
weergeeft met het ontluikend genie erin, maar... te Rome gesitueerd. Kijkt Goethe
er over de Piazza del Popolo uit (1788-1790) in de diepte? Hernam hij daar zijn
vensterritueel, en schoof de Frankfurtse commentator twee beelden over elkaar heen,
ten gerieve van de bezoeker?
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onverwacht op een romantische in-
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timist uitkomt van vóór 150 jaar, door de officiële kunstgeschiedenis wel erg
verwaarloosd. Bij het aanschouwen van de door Gaspar David Friedrich in 1818
geschilderde Frau am Fenster, een rugportret: de zwijgzaamheid zelf, treedt je in
‘Wahlverwandtschaft’ met alle vernoemde zielen. Je ervaart de bewogenheid zelfs
als een gelukzaligheid, wanneer op een mooie herfstavond in oktober 1972 een
B.R.T.-commentator van Nederlandsen bloede precies deze vergeten Friedrich naar
leven en werken begrijpend bespreekt in ‘De zeven kunsten’, alleen al omdat de
schilder zijn vrouw, onder de vloedgolf van romantische portret-gelaatschilderij, zó
onwezenlijk heeft durven uitschilderen: enkel met de rug naar onze laat-twintigste
eeuw toe. De lof werd geuit naar aanleiding van de Friedrich-tentoonstelling in de
Tate Gallery te Londen (Zie G. Merken: Das innere Gesicht in Weltkunst, 1972).
Je beseft plots, dat lang vóór die lof Goethe am Fenster met De Braekeleers Man
voor het venster reeds door een onvatbaar fluïdum verbonden waren, en dat de
allereigenste Maurice Gilliams, als tijdgenoot, zijn aandeel toegemeten kreeg in wat
een toevalsspel lijkt, maar dan door inwerking van een boektitel toch zo maar niet
lukraak verzonnen.
Twee eeuwen gesloten gevoelscontinuïteit van Goethe over Tischbein, Friedrich,
De Braekeleer naar Gilliams, waar onderdoor de geschiedenis met al haar vreselijke
implicaties en zelfs de kunsthistorie met al haar scholenruzies stromen, zonder de
gaafheid van de species ‘schouwende mens’ ook maar even te beroeren. Er zijn
constanten die bij hun ontdekking gelukkig maken.
Staan daar niet een paar over de brug leunende, wel verzorgde, weliswaar minuscuul
gehouden poortertjes ons sedert eeuwen te intrigeren bij het Rolin-tafereel van Van
Eyck? Of zij het over Luik of Maastricht hebben, deze-heren-met-de-rug, het is ons
probleem niet en het zal ook Maurice Gilliams niet verontrusten; wel kan hem de
vraag rond het verholen geheim van hun gesprek interesseren. Wat doen zij in functie
van de hele ruimte, waarin zij gesteld staan, de twee nietelingen? Zoals het de vraag
blijft zoveel eeuwen dichter bij ons wat in Goethe en in Friedrichs vrouw omging
en in De Braekeleers ‘Man’?
Aan een en ander dacht ik bij het verzoek, een stille stonde aan Maurice Gilliams
te wijden. In mijn geest rees zijn wezen op, zoals ik de dromer, toevallig, voor het
eerst zag: peinzend, staande voor zijn raam, haast wezenloos denkend, zwevend:
Lange Nieuwstraat. Hij kon mij niet gewaar worden. Ik kon hem niet hinderen. Het
had ook geen belang. Hij keek. Het was de verbeten zwijgzaamheid-zelf. Zijn klare
ogen bleven open de korte tijd, dat ik in hem, ongevoeld, kon lezen. Hij was afwezig
voor de wereld, blijkbaar, maar sterk aanwezig voor zichzelf.
Ik zag een gelaat, dat ik nooit meer zou vergeten, anders dan Jan van Rijswijck
Jr. beproefd heeft Gilliams' wezen voor ons allen toegankelijk te maken. Wij kenden
elkaar nog niet, al wist ik op dit ogenblik welke ‘man’ daar ‘voor het venster’ stond,
kijkend in 's werelds diepte.
Noch de Frankfurtse eigenwijze commentator, noch Van Eyck, noch Tischbein,
noch Friedrich, noch De Braekeleer konden zich, momenteel, de wezenstrekken
voorstellen van ‘hun’ model. Zij staarden op een rug.
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‘Mijn’ man - vermoedelijk zonder getuige in de ruimte achter hem - thuishorend in
de magische cyclus die momenten over eeuwen heen onderling voor mij verbindt,
kreeg ik van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Een voorrecht van het toeval.
Werkelijk.
Ger Schmook

Meester en dienstknaap
De meester tot de dienaar sprak:
Dit is het boek en dit het woord,
de kleur, de zin en dit de toon,
het hart, 't geheim en dit de droom
waarin ik woon.
Toen nam de meester 's dienaars hand
en leidde hem tot bij het raam:
Dit is het land, waarin voortaan
gij, zoals ik, herom kunt gaan
en gij bestendig blijven zult.
Dit land vol rilde bomen staat
rond een wit landhuis (waarin Elias
en speelse knaap en stille dromer was
en van 't verdriet der nachtegalen nooit genas).
En om dit huis, veraf of dichterbij:
een oude toren langs een vestingwal
waarin een dichter jarenlang verkwijnt,
een klein kasteeltje in een wijngaarddal
waarin een dichter eenzaam brieven schrijft,
een droevig graf, nabij een waterval,
waarin een dichter en zijn eeuwigheid.
En ginder ook: een tempeltje van goud
waarin een dichter woont, een mandarijn
die, op zijn beurt, en dichterspijn
en zacht solaas voor u zal zijn
én oponthoud.
Toen zei de knaap: uw boek, uw woord,
uw huis, dit land, uw zin, uw droom
gaven reeds lang mijn hart zijn toon.
Laat mij de trouwe dienaar zijn
die bij u woont.
Sindsdien verblijft hij in het land
der dichters en der eeuwigheid.
De dienaar ik, de meester hij.
J.L. de Belder
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Gilliams als museumbibliothecaris
Ik wist van zijn faam als uitzonderlijk figuur in onze letteren, - zonder ooit iets van
hem gelezen te hebben! -, toen mijn opstel over Henri de Braekeleer in april 1940
persklaar was en zijn essay ‘Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer’ verscheen. Ik
las het, enerzijds opgetogen doch anderzijds niet zonder wrevel, omdat hij de
kunsthistorie al te hooghartig van zich afwimpelde, en schreef toen in voetnoot, toen
mijn opstel, door de oorlogsomstandigheden, niet in de Palet-serie bij Becht te
Amsterdam verscheen, maar in het Jaarboek 1939-1941 van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen: ‘Jammer dat Gilliams, door zekere
kunsthistorische ongerijmdheden, zijn uiterst gevoelige belijdenissen ontsierde.’
Toen ik in 1948 door minister Camille Huysmans tot hoofdconservator van het
Antwerps Museum werd aangesteld en innig bevriend werd met de voortreffelijke
schilderijenrestaurator en ontroe-
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rend goede mens Corneel Bender - ‘den ouden Bender’ zoals we hem onder vrienden
noemden - die Gilliams én diens vader én diens moeder ‘sinds altijd’ kende en gekend
had, kwam het, na maanden, tot de door mij lang begeerde en eindelijk ‘toegestane’
ontmoeting en kennismaking, langs de gevaarlijk-steile, krakende smalle en sombere
trap op de hoogste verdieping van het huis in de Lange Nieuwstraat, waar vader
Gilliams een leven lang zijn drukkerijbedrijf uitgeoefend had.
We hebben elkaar daarna regelmatig, op maandagavonden, ontmoet in het Café
du Nord, op de Grote Markt bij het stadhuis, waar enkele kunstenaars bijeenkwamen:
de nooit uitgebabbelde Walter Vaes, met zijn rode neusdoek met witte bollekens en
zijn zilveren snuifdoos; de aristocratische en dadelijk, bij het opdagen van Walter
Vaes, in volledig stilzwijgen zich verkroppende Hippolyte Daeye; Albert van Dijck,
die vuurrood uitsloeg wanneer ook maar één woord over abstracte kunst gerept werd,
en zijn goedmoedig-milde en onverstoorbare vriend Jos Vinck; Toon Marstboom,
die graag met een air van betweterij uitpakte met de nieuwste kunsttermen waarover
hij al maar door strompelde, en dan Maurice Gilliams, die zich in alles verkneukelde
en zich de vriend van allen wist.
En op een voormiddag van augustus 1955 kwam de oude Bender, met zijn goede,
trouwe ogen, met bevende kin en tranen in zijn hese stem, in mijn bureau en vroeg:
‘Zou er niet iets voor Maurice kunnen gedaan worden, hij zou graag bibliothecaris
van het museum worden nu mevrouw Buschman met pensioen gaat.’ Een ogenblik
zat ik verslagen: ‘Hij heeft geen diploma van kunstgeschiedenis, hoe kan dat dan?
Maar ik probeer het.’ Ik schreef dadelijk naar Richard Declerck, gouverneur van de
provincie Antwerpen, en die belde mij de volgende morgen op: ‘Had ik het vóór u
geweten, dan hadt ge de kans niet gehad het mij te vragen: ik zie deze namiddag
eerste minister Achiel van Acker!’ Een week later kwam de officiële aanstelling.
Nog steeds ben ik er fier en innig gelukkig om een der drie Bruggelingen geweest
te zijn die Maurice Gilliams ‘van de straat’ geholpen hebben. Nooit heeft de fiere
Vlaamse stad iets voor haar prins der hedendaagse Nederlandse letteren gedaan.
Van 1 september 1955 tot 31 december 1960 is Gilliams bibliothecaris van het
Koninklijk Museum van zijn geboortestad geweest. Iedereen was hij er te vriend.
Een warm en weldoend hart voor de velen die hem hun intiemste noden
toevertrouwden. Een onuitputtelijk verteller die velen vaak uren van hun werk afhield!
Maar voor mij blijft hij, - hij, de zoon van een drukker, die zelf zijn eerste
verzenbundels met de hand zette en uitgaf! -, de layout-man én samensteller van vier
voortreffelijke catalogi van onze historisch toch wel zeer belangrijke, retrospectieve
biënnale tentoonstellingen: Henri de Braekeleer (1956), Rik Wouters (1957), Constant
Permeke (1959), Gust de Smet (1961). Onze eerste catalogi: James Ensor (1951),
Henri Evenepoel (1953) en Jacob Smits (1955) waren bescheiden en stuntelig geweest:
ze werden als bijzaak beschouwd. Doch Gilliams wou een imposanter formaat en
vooral een catalogus waarvan het voorkomen de aard van het werk zou weerspiegelen.
Ondanks de schaarse middelen waarover we beschikten, werden het alom gepre-
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zen uitgaven en ontstond een traditie die ook nu nog in het museum in eer wordt
gehouden.
Een grote vreugde beleefde ik in 1972. Sinds 1961 ontmoetten we elkaar maar
zelden. Zijn nieuw ambt van vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse academie
voor Taal- en Letterkunde eiste hem volledig op en zelf zat ik in mijn
museumadministratie volledig ingekapseld. Op 16 november 1971 overleed
onverwacht een van zijn intieme vrienden, zoals hij een kunstenaar van uitzonderlijk
poëtisch gehalte: de Antwerpse tekenaar en graficus Jos Hendrickx. Bij de uitvaart
stelde ik Gilliams voor, een retrospectieve tentoonstelling, de laatste van mijn
ambtstermijn, aan Hendrickx te wijden. En beiden hebben we er ons volledig voor
ingezet: het is zijn mooiste catalogus geworden, waarin ook zijn prachtig essay van
1969 werd opgenomen: ‘Wasdom, variaties op een thema van Jos Hendrickx’.
Op 22 juni 1973 werd door mijn vrienden, met een avondfeestje, in volledige
intimiteit, mijn afscheid van het Museum gevierd. Dat Maurice Gilliams in zijn
toespraak mij toen voor het eerst bij mijn voornaam heeft genoemd en het voortaan
zou blijven doen, is voor mij een aangrijpend moment geweest. Omdat ik weet dat
bij hem zulk besluit uit zijn hart opwelt. Dat hij mij een ‘goede baas’ kon noemen
acht ik mijn enige werkelijk vererende eretitel.
Walther Vanbeselaere

Gilliams zoals ik hem zie en zag
Ik heb Maurice Gilliams voor de eerste maal ontmoet in 1932 ten huize van wijlen
Herman Oosterwijk, destijds directeur van de Nederlandsche Boekhandel. Deze naar
Antwerpen overgekomen Noordbrabander was pas getrouwd en had te Mortsel een
nieuwe woonst betrokken. Daar las Maurice Gilliams zijn Maria-Leven voor.
Die verzen maakten indruk op mij en sterk voelde ik mij aangetrokken tot deze
jonge man, die ik niet ouder schatte dan ik toen zelf was. Al dadelijk ontspon zich
een discussie over poëzie en met name over Karel van de Woestijne.
Met verwondering ervoer ik dat hij in staat was vanuit de eigen psyche naar het
diepst in een ander auteur te tasten. Ik was toen pas afgestudeerd en niet zonder
melancholie vertelde hij me dat zijn wankele gezondheid hem nooit had toegestaan
hogere studies aan te vatten. Misschien vond ik dat toen wel jammer voor zulk een
begaafd en ontwikkeld man. Nu betwijfel ik het of het derven van die vorming wel
een tekort betekende.
Want mijn kennis was een weten, waaraan velen hadden meegewerkt. Ik
beschouwde het kunstwerk als door een brandglas, mijn opleiding, die mijn aanvoeling
grotendeels bepaalde. Zijn kennis was het resultaat van een contact zonder
tussenpersonen, een ongeconditioneerde overgave. Het was geen weten meer van
buitenaf, maar een zichterugvinden in de andere, een scheppend aanvoelen.
Een gesprek met Gilliams passioneerde me. Omdat ik nooit bij hem de indruk had
iets te vernemen dat ik reeds gehoord of gelezen had. Toch waren onze ontmoetingen
altijd vrij toevallig en on-
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ze gesprekken niet altijd hooggestemd. Soms onthutste hij me door zijn originele
visie op wat ik meende te kennen, op Proust of Rilke bijvoorbeeld; dan weer bleek
zijn grote vertrouwdheid met muziek en schilderkunst, waar ik hem nauwelijks kon
volgen.
Andere keren amuseerde hij me kostelijk door zijn grappige imitaties van
celebriteiten of gewoon van gemeenschappelijke bekenden. Hij bezat een talent om
iemands tics, houding en spreekwijze zo onweerstaanbaar uit te beelden, dat men op
de lippen moest bijten als men het origineel in levenden lijve aan het werk zag. Er
is beslist een groot acteur in Gilliams verloren gegaan.
Zekere dag stelde hij me aan zijn ouders voor. ‘En dat is nu Pollebo’, zei hij. Zijn
vader, net zo oud als de mijne, nam me met olijke ogen op. Misschien herkende hij
een imitatie van zijn zoon. Zijn moeder, die me ziekelijk leek en ouder dan de mijne,
keek me afwezig aan. Ik inviteerde Maurice om mee te gaan zwemmen - ik was toen
een verwoed zwemmer - en dadelijk ging hij akkoord, ofschoon het nooit tot een
zwempartij is gekomen. Maar toen deed mevrouw Gilliams mij beloven, dat ik goed
op haar zoon zou passen.
Ach, moeder Gilliams, mijn bescherming heeft hij heus nooit nodig gehad, maar
meer dan eens heb ik zijn beschermende hand in mijn leven bespeurd. Toen reeds.
Misschien had ik wel eens losgelaten dat een leraar niet zoveel verdiende. Want kort
daarop viel er een fikse zakenman bij me binnen, die met de groeten van Gilliams
privé-lessen wou en zelf het bedrag bepaalde.
Daarop vertrok ik naar het buitenland om mijn studies voort te zetten. En terwijl
ik de wereld verkende in de breedte, aan de oppervlakte, had hij ze verkend in de
diepte, in zichzelf. Het resultaat was Elias.
August Van Cauwelaert vroeg me aan dit boek een grondige bespreking te wijden
in Dietsche Warande en Belfort. Misschien was het wel niet bedoeld als vingerwijzing,
maar hij gaf me alvast zijn visie op de schrijver mee. Hij zag hem als een serreplant,
een narcist, een oververfijnd estheet.
Ik, die hem als mens kende, kon hem met die begrippen niet identificeren. Er was
zoveel in hem. Met verwondering vond ik in Elias ook een aangrijpende verwoording
van de wanhopige levenshouding der ‘Décadence’, waarvan ik door mijn studies
nog vol was. Maar men zou hem evengoed een magisch-realist kunnen noemen in
de betekenis van de Duitse schildersschool, die de dagelijkse dingen des levens zo
beklemmend uitbeeldt, dat men het verontrustend mysterie der dingen gewaar wordt.
Of een surrealist, zoals ik wijlen prof. Lauwereys hem in de radio hoorde noemen,
omdat Gilliams achter de bekende, vertrouwde realiteit een andere, beklemmende
onthulde. Wat nog maar eens bewijst hoe moeilijk het is een grote persoonlijkheid
in termen van de literatuurgeschiedenis te omschrijven.
Veel discussieerde ik over hem in die jaren na Elias. Zijn tegenstanders zeiden:
goed, hij is een kunstenaar, maar de essentiële dingen van het leven zijn aan hem
voorbijgegaan. Ik geloof het niet! Ik geloof integendeel dat hij alleen over het
essentiële van het leven geschreven heeft. Ik geloof dat hij een der zeldzamen is, die
aangegrepen werden door het mysterie van het hier-zijn en het zo-zijn. De Duitsers
noemen dat
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‘philosophische Ergriffenheit’ en die vinden wij slechts bij de grootsten.
Ik ben Gilliams dankbaar voor zijn werk, dat ik steeds weer ter hand neem ter
overweging en ter wille van de kunst der uitdrukking. Dankbaar ook ben ik hem voor
zijn aanwezigheid in mijn leven. Want die was er steeds. Soms verkeerde hij bij
vrienden en verwanten en dan hoorde ik van hem. Dan weer liep ik hem tegen het
lijf en dadelijk was er weer contact. Zoals op die keer, toen ik op de hoek van de
Lange Nieuwstraat en de Jezusstraat tegen hem aanbotste. En wat een korte begroeting
had willen zijn van een paar minuten werd een gesprek van een paar uren. Het was
geen gesprek. Het was een ontstellende belijdenis van pijn en bittere levenservaring,
die ik verstild en versteld aanhoorde. En toen hij afscheid nam, zei hij dat het hem
goed had gedaan.
Of, zoals jaren geleden, toen ik tot mijn verwondering als ‘opinionmaker’ werd
uitgenodigd een tocht te maken naar de nieuwe industrieën in Vlaanderen en ik tot
nog groter verwondering naast Gilliams kwam te zitten. Toen vertelde hij me dat
alle verder werk ‘postuum’ zou verschijnen.
En toen ik mijn moeder begraven had! Terugkerend van een bezoek aan haar graf,
verloor ik, even verstrooid, mijn weg tussen al die kruisen. Plots bleef ik stokstijf
staan. Ik zag een zerk waarop gebeiteld stond: Alle dinghe syn mi te inghe. En
daaronder: Maurice Gilliams, 1900. De tweede datum ontbrak, gelukkig.
Dat is nu meer dan een kwarteeuw geleden. Toen mijn vader begraven werd op
een ander kerkhof, kreeg ook mijn moeder een laatste rustplaats naast hem. En het
graf van Gilliams bezocht ik niet meer.
De zerk zal er nu wel verweerd bijstaan, maar de man zelf, al bleven ziekte en
lijden hem zeker niet bespaard, heeft nog niet veel van zijn jeugdig aanzicht ingeboet.
Zijn krullen zijn wat verbleekt, zijn gestalte is iets minder slank. Maar zijn oogopslag
is nog altijd even guitig, zijn stem nog even mals. Ik ontmoet hem maandelijks.
Telkens als ik naar zijn gezondheid informeer zegt hij: niet al te best, net als voor
veertig jaar. Wat wel veranderde, is dat de zwemmer van eertijds hetzelfde moet
zeggen. Och, sinds lang berust ik erin dat ik zijn postuum werk wel nooit zal lezen.
Ik heb trouwens nog altijd niet genoeg van zijn ‘Vita’, dat, hopen wij, helemaal niet
‘brevis’ zal zijn.
Paul Lebeau

Praten met Maurice Gilliams
Het is natuurlijk niet alleen de schuld van het krukkerige literatuuronderwijs, maar
ook van mezelf, dat de naam Maurice Gilliams me in 1950 nog volkomen onbekend
was. Toen kwam ik, als ziek soldaat, in het Militair Hospitaal van Antwerpen in een
bed naast Hugo Raes terecht en hij gaf me Elias of het gevecht met de nachtegalen
te lezen. Het boek was een revelatie voor mij. Voor het eerst ontdekte ik wat schrijven
echt te betekenen heeft, wat men met de taal kan doen.
Maurice Gilliams zelf ontmoette ik pas begin vorig jaar (9 januari) persoonlijk.
Ik had hem om een interview voor een weekblad verzocht. Hij wou, zei hij me
telefonisch, wel graag eens met me
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kennismaken en wat praten, maar ik moest beloven er geen interview van te maken.
Zowat twee uur heb ik, hoofdzakelijk luisterend, bij hem doorgebracht. Ik was het
heel dikwijls niet met hem eens, maar dat belette niet dat het gesprek een belevenis
was. Eigenlijk verrast het me altijd dat iemand die ik slechts ken van boeken, of
schilderijen, of van het televisiescherm, ook echt blijkt te bestaan. En dat geldt
natuurlijk zeker als men bij iemand komt die in wat over hem geschreven wordt
steeds benaderd wordt als een standbeeld, een wat buitentijdse aristocraat, een
alchemist, een asceet, een reeds half in de mythe opgelost iemand.
Hij ontving me erg vriendelijk en wou onmiddellijk weten of ik altijd in Antwerpen
gewoond had. Ja, behalve de ongeveer twee jaar die ik in Brasschaat doorbracht,
wegens astma. Hij vertelde dat hij, toen hij 38 jaar was, zeer erge astma-aanvallen
kreeg, en zelfs een jaar in een hospitaal moest doorbrengen.
Dank zij dit inleidend medisch praatje (mensen die over hun ziekte(n) praten zijn
gewoonlijk minder vervelend dan altijd gezonde mensen) komt het gesprek mooi
vlot en toen ik thuiskwam heb ik een aantal notities gemaakt. Ik vertrouw erop dat
Maurice Gilliams het me niet kwalijk zal nemen als ik enkele van die nota's hier even
overschrijf.
Over de produktiviteit van schrijvers: ‘Elk jaar een boek schrijven betekent nog
niet dat men produktief is. De produktiviteit zit enkel in de kern van het werk. Het
kan voor een schrijver fijn zijn aan woorddiarree te lijden, of erg, maar het zegt niets
over zijn kwaliteit. Er zijn planten die slechts ééns in hun bestaan een bloem dragen,
dieren die slechts éénmaal in hun leven jongen werpen, waarom zou een schrijver
tot herhaald produceren verplicht zijn?’
Over Van Deyssel: ‘Een figuur van Europees formaat, het was zijn noodlot dat
hij moest schrijven in zijn moedertaal, het onbetekenende Nederlands. Dat is een
begrafenis eerste klas. Het was ook het noodlot van Van de Woestijne, waarvan de
gedichten onvertaalbaar zijn.’
Over het engagement: ‘Ik geloof er niet in. Vroeger heette dat
gemeenschapskunst. Ze werd precies door de meest egoïstische mensjes beoefend.
Het is de plicht van elke schrijver aan zichzelf te werken, en enkel op die manier kan
hij een positieve, gunstige invloed uitoefenen op zijn omgeving. Hadewijch was veel
geëngageerder dan Sartre. Zij brandde er aan op, terwijl hij slechts af en toe een trui
aantrekt om op straat met kranten te gaan venten. Dat is hol en oneerlijk.’
Over Vietnam en andere actuele toestanden: ‘Schrijvers beschikken over geen
enkele invloed op die dingen. Wie weet met hoeveel draden Nixon vasthangt aan
hoeveel instanties en invloeden, draden die tot overal in de wereld reiken, inclusief
tot in de Belgische wapenfabrieken te Herstal? Protesteren tegen oorlog en
wantoestanden kan niet met gedichten en romans, maar misschien kan het wel met
pamfletten. (Enthousiast:) Lees het werk van J.P. Coulier, een vreemde Fransman,
doodgeschoten door zijn eigen jachtwachter, een man die niet met inkt maar met
vitriool schreef, en die bijvoorbeeld een ongelooflijk knap en scherp stuk tegen het
jachtrecht schreef, terwijl hij toch niet hebben kon dat iemand op zijn landerijen ook
maar één enkel haasje stroop-
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te. Een pamflet schrijven is heel wat moeilijker dan een roman schrijven.’
Over de eerlijkheid: ‘Is eerlijkheid ook een literaire verdienste? Voltaire was
een leugenaar maar een groot schrijver. Er is niemand die meer bij elkaar gelogen
heeft dan Rousseau, maar hij is ook een groot auteur. Ook de leugen kan authentiek
zijn.’
Over zijn succes: ‘Ik heb me daarover nooit illusies gemaakt, het laat me zo
koud als een vis. Ik zit hier thuis, in een stoel, en dat is mijn realiteit, al de rest is
niets meer dan een droom....’
Over reizen: ‘Ik heb nooit de behoefte gevoeld om te reizen. Vrienden en
familieleden in Amerika hebben me reeds dikwijls gevraagd hen eens te komen
bezoeken, maar ik ga niet, want ik weet dat ik, als ik ooit ga, nooit meer terugkom.
Ik voel me hier niet thuis. Dat kan misschien vreemd klinken voor iemand die zoveel
over Antwerpen geschreven heeft, maar het is waar.’
Over onze cultuur: ‘Wij hebben geen cultuur, wij hebben geen grote kunstenaars,
want er is hier geen gunstig cultureel klimaat. Wij hebben wel veel mensen die erin
slagen in ongelooflijk snelle tijd, binnen de grenzen van wat men de wettelijkheid
noemt, enorme sommen geld te verzamelen en die dan, omdat gronden kopen in
Sardinië nu een nogal riskant bedrijf is geworden, kunst verzamelen, en op hun tafel
in de living de Larousse Médical leggen.’
Maurice Gilliams lijkt op de foto's die ik van hem heb gezien (ook altijd een
verrassing). Hij praatte rustig en ontspannen (‘wat heeft alles wat ik vertel te
betekenen, het verandert toch niets aan de dingen, het groeien van kolen en wortelen
is belangrijker dan wat er gezegd wordt tijdens een occasioneel gesprekje’) maar
altijd, ook en vooral als men het niet met hem eens is, op een boeiende en vooral
authentieke wijze. En dat was eigenlijk nog de grootste verrassing: al pratend met
hem realiseer je je opeens hoe weinig mensen een dergelijke, authentieke indruk
maken.
Fernand Auwera

Tekenend
Voor mij ligt een stukje handschrift en een handtekening van de zeventigjarige
Maurice Gilliams. Ik hoef niet beslagen te zijn in de grafologie om een en ander van
de artiest Maurice Gilliams in zijn handschrift en handtekening te herkennen. Een
naam is uiteraard een referentieel teken, maar de handtekening van Gilliams kun je
best als autonoom teken (als tekening) bekijken. Ik zie erin een wonder evenwicht
van luxueuze sierlijkheid en strenge vormvastheid, van intensiteit en spaarzaamheid,
van roes en rem. Het schilderijtje dat deze handtekening is, weerspiegelt de
krachtlijnen van een oeuvre. Dat oeuvre is niet zo volumineus. Iemand met zo'n
handtekening kan geen veelschrijver zijn. Maar wat hij schreef en vrijgaf, geeft blijk
van een intensiteit en een concentratie, evenals van een ascetische vormperfectie,
die hem tot een uniek fenomeen in de Zuidnederlandse letterkunde maken. Die
handtekening is uniek, uiteraard. Wat hij maakt behoort tot de zeldzame goederen,
zoals goud en platina blondjes. Iedereen weet dat De Kunst der Fuga één van de
meest ma-
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thematisch-abstracte en hermetische composities is van Johann Sebastian Bach.
Iemand met de handtekening van Maurice Gilliams is gemaakt om een boek te
schrijven onder die titel. Van iemand met zo'n handtekening kan men aannemen dat
hij de layout en druk van zijn publikaties zelf heeft verzorgd. Gilliams is uniek door
zijn narcisme, maar eveneens door de uitputtende ascese die hij besteedt aan de fixatie
in de vorm, in zijn geval in een taalvorm, in ons geval hier in een teken-vorm. Een
roman als een sonate, een essaybundel als een kunst der fuga, een handtekening als
een ets: dat is Gilliams. Die tekening doet mij op een vreemde manier denken aan
de ideogrammen van het Chinese schrift. Ook wanneer ik ons schrift niet zou kunnen
lezen en de handtekening voor mij een abstract spel van zwarte rechten en krommen
in een spierwitte ruimte zou zijn, dan nog, meen ik, zou de abstracte poëzie van deze
ets mij bekoren. Zo bekoort mij ook de spaarzame abstractie van zijn oeuvre,
referentieel en autonoom, weigerig en uithalend gelijk zijn signatuur.
Marcel Janssens

Pleidooi bij wijze van laudatio*
In een krant waarvan ik de naam niet kan noemen, omdat ik hem mij niet herinner,
werd enkele weken vóór de toekenning van de staatsprijs ter bekroning van een
schrijverscarrière gesuggereerd dat het nu eindelijk wel eens de beurt zou mogen
zijn aan Louis-Paul Boon, die in België - inderdaad - met officiële prijzen tot dan
toe niet verwend was. En nàdat de prijs was toegekend aan Maurice Gilliams werd
in een krant, waarvan ik de naam niet noem, omdat ik hem mij niet wil herinneren,
betreurd dat de prijs gegaan was naar iemand wiens literair werk geen enkel sociaal
engagement vertoont.
Het zij mij vergund deze beide uitspraken pour le besoin de la cause te combineren
en au sérieux te nemen. Nochtans geeft de eerste bedenking blijk van een gebrek aan
elementaire aritmetische kennis, omdat men zou moeten weten dat iemand die in
1900 geboren werd, twaalf jaar ouder is dan iemand die geboren werd in 1912. De
tweede uitspraak daarentegen, hoewel de literatuur rakelings passerend en behorend
tot het domein van de sinds het Tweede Vaticaans Concilie ietwat gewantrouwde
dogmatiek, roept een probleem op dat voldoende stof tot nadenken biedt om er bij
een gelegenheid als deze enige aandacht aan te besteden. Dat ik dit kan doen in
aanwezigheid van Maurice Gilliams, die ik hier vandaag mag huldigen, én van
Louis-Paul Boon, die niet de staatsprijs voor het gezamenlijk oeuvre, wel - en
waarachtig niet als troostprijs - die voor het verhalend proza kreeg, is slechts een
gelukkige omstandigheid te meer.
Wie, zoals Maurice Gilliams, dichtbundels in een oplage van zeven exempla-

*

Huldetoespraak voor Maurice Gilliams, op 21 november 1972 gehouden in het kasteel van
Ham te Steenokkerzeel bij de plechtige uitreiking van de driejaarlijkse staatsprijs ter bekroning
van een schrijverscarrière aan M. Gilliams en van de driejaarlijkse staatsprijs voor verhalend
proza aan L.-P. Boon.
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ren heeft gepubliceerd - voor zover hier van publiceren sprake mag zijn -, kan er
bezwaarlijk op rekenen dat hij door zijn geschriften bijdraagt tot de lotsverbetering
van de massa of de ontvoogding van het proletariaat. Dat is tenminste, naar ik
aanneem, de bedoeling van de journalist geweest die in zijn krant de bekroning van
Gilliams commentarieerde. Gilliams zelf werd enkele jaren geleden in een interview,
verschenen in De Gids, met een soortgelijke vraag geconfronteerd. Hij antwoordde
daarop het volgende:
Ieder scheppend kunstenaar is door zijn werk een geëngageerd individu.
Terloops wens ik eraan toe te voegen, dat de mystica Hadewijch naar mijn
gevoel zoveel meer geëngageerd is dan de existentialistische auteur-filosoof
Sartre. Hier hebt ge mijn opinie. (...) Het is best mogelijk, en het is te
verwachten, dat sommigen in deze aangelegenheid Sartre boven Hadewijch
stellen; waarom ook niet? Om het nog eens anders te zeggen: als we in
onze appreciatie van de letterkundige en menselijke waarden redelijk
blijven, dan geeft Stijn Streuvels (bijvoorbeeld waar hij over Horieneke,
het maagdeken, schrijft) evengoed van geëngageerdheid blijk als André
Gide, die over de misère van zijn huwelijksleven biecht. Het ene geval is
pikanter dan het andere. Doch qua levendige, innerlijke geëngageerdheid
leggen beide auteurs een respectabel vermogen aan de dag om de roerselen
en kneuzingen van het mensenhart, het lot van het mensenkind op te sporen,
te beleven en te beseffen, en van die belevenis en dat besef in leesbare
lettertekens getuigenis af te leggen. Dàt kan slechts van uit een
geëngageerde, diepe levenszin geschieden. (De Gids, 1965/1-2, p. 59-60.)
Aldus bekeken zijn de geschriften van Maurice Gilliams, zowel zijn poëtische als
zijn prozawerken, de creatieve én de speculatieve, één lange doorlopende poging om
vanuit een innerlijk engagement de roerselen en de kneuzingen van een mensenhart,
het lot van een mensenkind op te sporen, te beleven en te beseffen, en van die
belevenis en dat besef in leesbare lettertekens getuigenis af te leggen. Dat mensenhart
is het hart van Elias, dat mensenkind is de Man voor het Venster. Allen samen zijn
zij Maurice Gilliams, die alleen al daarom een van de authentiekste bijdragen tot de
Nederlandse letteren van onze tijd heeft geleverd.
Maurice Gilliams heeft zijn gekneusde hart uitgeschreven, niet blootgelegd, in
een half dozijn ‘officiële’ dichtbundels - en wie, behalve hijzelf, weet precies in
hoeveel privé gebleven gelegenheidsdrukken? - en in een half dozijn prozawerken.
Het is de bedoeling van deze enkele woorden niet dat ik ze u opsom, noch mijn taak
om ze in dit gezelschap van intimi te analyseren. Het is u allen bekend dat Gilliams
gedichten heeft geschreven die nooit meer uit het collectieve geheugen van de
Nederlandse taalgemeenschap uitgewist zullen worden, en als ik u er één van voorlees,
dan is het opdat, in het licht van zijn zoëven aangehaalde belijdenis, de stem van de
dichter hier voor zichzelf zou getuigen:
En als mijn ogen niemand meer behoren
in het doorregend duister van de grond,
en als mijn handen kiem noch rank verstoren,
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de stilte slaapt bezworen in mijn mond
- zó zal het ook voor mij niet anders wezen
dan lijk het eeuwen lijdzaam werd volbracht:
lieflijk geboren en niet te genezen
van wat het kind in fier verdriet betracht.
En toch weer niets meer zijn aan 't blije einde,
doelloos en dwaas daar krimpen in een kist.
Mijn voeten konden gaan in lief en lijden,
maar 't hart heeft zich van weg vergist.

Met dezelfde authenticiteit heeft Gilliams in zijn prozawerk het cardiogram neergelegd
van een zoekend en onrustig hart, dat met de uiterste middelen die de taal ter
beschikking stelt, de ‘condition humaine’ onder woorden tracht te brengen. Evenmin
als in zijn gedichten is in dit prozawerk enig uitgesproken sociaal ‘engagement’ te
zoeken, zodat zelfs Marnix Gijsen al in zijn essay over De Literatuur in
Zuid-Nederland sedert 1830 meende te moeten noteren: ‘volksch is de koele perfectie
van deze kunst allerminst’. Het verhaal van Elias en Aloysius is niet het verhaal van
Ondineke, dat, behalve verhaal van Ondineke, Valeer-Traleer, Oscarke en zoveel
anderen, óók het verhaal is van ‘de moeizame OPGANG VAN HET SOCIALISME’
en ‘van al wat er op de kapellekensbaan te horen en te zien viel, van tjaar
1800-en-zoveel tot op deze dag’.
Wij staan hier voor twee naar opzet en verwoording diametraal tegengestelde
kunstwerken. Is het ‘Boek over de Kapellekensbaan’, naar Boons eigen getuigenis,
‘een plas, een zee, een chaos’, het verhaal over Elias' gevecht met de nachtegalen is
een waterdruppel onder een microscoop, een kei in een beek, een micro-kosmos.
Tegenover het al-omvattende van Boons wereld staat de uiterste verinnerlijking van
Elias' gemoedsleven; tegenover Boons cascadestijl staat het raffinement van de
Antwerpse edelsmid; tegenover de uitwendige geëngageerdheid van Boon staat het
innerlijk engagement van Gilliams; tegenover Boons waarachtigheid staat Gilliams'
authenticiteit. Waarmee gezegd wil zijn dat hun beider werk in déze hoedanigheid
congrueert.
Het gaat aan het wezen van het literaire kunstwerk, maar evenzéér aan de sociale
functie van de literatuur voorbij, de twee antipodisch geaarde grote schrijvers die
wij vandaag hulde brengen, tegen elkaar uit te spelen met het voor mij goedkope
argument van de aan- of afwezigheid van zogenaamde sociale geengageerdheid. Het
raakt het wezen van het kunstwerk niet, omdat bij de evaluatie van literatuur en van
alle kunst slechts de innerlijke waarachtigheid van de creatie en de ambachtelijke
beheersing van de materie - de taal, de verf, de steen, het brons - in aanmerking
komen, - niet de goede bedoelingen van de schrijver of de vertederde blik van de
zondagsschilder. Wie het werk van Gilliams én van Boon leest, weet na één bladzijde
dat hij te maken heeft met kunstenaars die vanuit een diepe noodzaak en met een
volkomen meesterschap over het taalinstrument gestalte geven aan ‘de roerselen en
kneuzingen van het mensenhart’, ook al slaan die beide harten op het ritme van een
heel andere maat.
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Maar het gaat, zei ik, ook aan de sociale functie van de literatuur voorbij, een auteur
als Gilliams het werk van Boon voor de voeten te gooien en dan met leedvermaak
vast te stellen dat hij struikelt over diens ‘sociaal engagement’. Wanneer de literatuur,
behalve het bestaansrecht dat zij krachtens haar eigen artistieke autonomie bezit, ook
een sociale functie heeft, dan kan die slechts voor de oppervlakkige lezer gelegen
zijn in het behandelen van een zgn. ‘sociaal’ thema of in het inlassen van
maatschappijkritische leuzen en protesten. Met andere woorden, wie het verschil
niet ziet tussen de Bergrede, Max Havelaar, Een poppenhuis, De oogst, Op hoop van
zegen aan de ene kant, en de Vietnam-gedichten van weldoorvoede knusse
schrijvelaars aan de andere kant, dient over literatuur te zwijgen.
Indien de literatuur ook een sociale functie heeft, dan zal die erin bestaan dat zij
de individuele lezer in het diepst van zijn ziel aangrijpt, hem confronteert met
objectieve of psychische realiteiten die hem een schok van herkenning, van sympathie
of afkeer zullen bezorgen, en hem aldus naar een hoger niveau van bewust menselijk
leven doet opstijgen, van waaruit hij zijn positie tegenover zichzelf en tegenover de
hem omringende werkelijkheid beter kan bepalen. Literatuur is zoals middeleeuwse
stadslucht: zij maakt vrij. Zij vergroot en verruimt het bewustzijn, zij verbreedt en
verdiept het inzicht in wat des mensen is. En dat geldt voor Elias evenzeer als voor
Ondineke, voor Hendrik de Braekeleer evenzeer als voor Pieter Daens.
Aldus is deze korte toespraak, mijns ondanks, in plaats van een hulderede een
pleidooi geworden. Ik geloof dat het wel mocht, omdat het een pleidooi is voor een
goede zaak. Het is een pleidooi voor relativering van eenzijdigheden, voor begrip
en voor zoiets als tolerantie, voor de erkenning van een van de weinige waarheden
die er in de literatuur bestaan, namelijk dat er in haar huis vele woningen zijn. Twee
van die woningen worden vandaag door U, mijnheer de minister, met bloemen
gesmukt. Moge het hele huis vervuld zijn van hun geur.
Ludo Simons

Hulde aan Maurice Gilliams*
Gewoonlijk is het zo dat de woorden die wij wilden zeggen onuitgesproken blijven
tot ze degene voor wie ze bestemd waren niet meer kunnen bereiken. Dat te
voorkomen ligt als bedoeling achter deze hulde aan Maurice Gilliams, de dichter en
mens, ook lid van onze Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
sinds vijfentwintig jaar en haar vaste secretaris.
De dichter en mens in dezelfde uitdrukking, omdat er tussen hen geen tegenstelling,
zelfs geen verwijdering bestaat. De kunstenaar spreekt zich uit in de mens, de mens
ging op in de kunstenaar. En wij heten hem dichter, hoewel hij ook verhalen, essays
en studies schreef, vooreerst omdat zijn werk door

*

Tekst van een hulde-adres, door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde in 1972 aangeboden aan Maurice Gilliams, ter gelegenheid van zijn 25-jarig
lidmaatschap.
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een onverbrekelijke eenheid gekenmerkt wordt en ten tweede omdat hij zowel in
zijn proza als in zijn gebonden stijl, in de oude betekenis van het Germaanse woord
een vinder en ver-dichter van waarheid tot schoonheid is.
Hij doet denken aan Hölderlin, omdat dezelfde aandrang en bezieling, zoeken naar
de blijvende betekenis en waarde van het woord, de jonge Vlaming verbindt met de
Duitse meester, die in de stormtijd van de romantiek het gezicht van het klassieke
Hellas in zijn poëzie getoond en door zijn poëzie met een eeuwigheidsaureool
omstraald heeft.
Die geestelijke verwantschap bevestigt de eigenheid van Gilliams' kunst, die aan
niets en niemand dan hemzelf schatplichtig is. Wat leeft in deze tijd en reeds tegen
de tijd in stuwt om toekomst te worden, weegt en beweegt in hem. Wat essentieel is
in zijn werk behoort bij het blijvende uit alle eeuwen. Het is het grondgevoel van het
leven, besef van eigenwaarde dat samengaat met het aanvoelen van een andere
existentie, die zich alleen in verschijnselen en nooit op zichzelf manifesteert. Uit die
werkelijkheidsbeleving is het bewustzijn van een onverhelpbare eenzaamheid
gegroeid, een glimlachende afstandigheid tegenover al wat voorbijgaande en toevallig
is en een huiverende eerbied voor het mysterie dat hem en ons omringt.
Voor wie zo tegenover zichzelf en zijn omwereld staat is de letterkunde een vorm
van godsdienstigheid, een poging om het goddelijke te redden uit de banaliteit en
het onverstand. Moge Gilliams de vinder en dichter nog veel jaren gelukkig zijn,
zoekend naar het geluk van de bestendigheid.
André Demedts
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 3 maart/april 1974
In memoriam Jos de Haes
Op 1 maart overleed plots, ten gevolge van een embolie na een kleine operatie aan
de voet, op drieënvijftigjarige leeftijd, onze redacteur Jos De Haes. Onze verslagenheid
was en is groot. Zijn vriendelijke, beminnelijke en discrete persoon was al onze
redacteurs dierbaar en sommigen onder ons waren door oude, innige vriendschap
aan hem verknocht. Zijn rijke cultuur, zijn uitgebreide literaire kennis en zijn even
rijpe mensenkennis hield hij meestal ook op onze redactievergaderingen, achter
bescheidenheid verscholen.
Jos De Haes heeft in de vijftiger jaren, toen hij zelf met geleidelijk groeiende
duidelijkheid zijn eigen poëtische visie ontdekte, in ons tijdschrift enkele kritische
opstellen geschreven, waarin hij met de sobere verwoording en de scherpe esthetische
intelligentie die hem kenmerkten, zijn standpunt tegenover de poëzie van voorgangers
en tijdgenoten bepaalde. Ook voor latere lezers, die zich voor de ontwikkeling van
de naoorlogse poëzie zullen interesseren, hebben sommige van deze bijdragen
blijvende betekenis. Uit diepe vertrouwdheid met het christelijke denken en met de
Griekse wijsheid en letterkunde - hij vertaalde Pindaros en Sofokles -, uit mediterende
lectuur van moderne filozofen en wijzen (Pascal, de existentialisten, Teilhard de
Chardin e.a.) en uit jarenlange innerlijke omgang met het lijden, bouwde hij een
wereldbeeld op, dat in zijn eigen leven tot in de laatste vezel en in zijn laatste
dichtbundels tot in de laatste silbe, oereigen geest en bloed is geworden. Vooral in
de laatste twee bundels, van de vier die hij liet verschijnen, Gedaanten en Azuren
Holte, geven de oorspronkelijke beeldkracht, de strenge tucht, de volheid van het
woord en de dramatische densiteit van zijn wereldbeeld aan zijn werk een fascinerende
en imponerende kracht, die zich wel een eigen plaats zal beitelen in de geschiedenis.
Wij zijn gelukkig en dankbaar omdat onze vriend Jos door zijn jarenlange
medewerking als dichter en redacteur ons tijdschrift heeft helpen verrijken. Na dit
afscheidswoord drukken wij een gedicht af dat wij een paar weken vóór zijn schielijk
heengaan van hem ontvingen. Dit moet dan, door Gods wil, de laatste prangende
stameling zijn van zijn nu voorgoed gesloten
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mond. Nu hij reeds de zuiverende God moge ontmoet hebben, waarin hij geloofde,
blijft ons in de kilte die ons bevangt, enkel zijn kostbaar werk en de dankbare
herinnering aan de mens met zijn bescheiden goedheid, zijn wijze nederigheid, zijn
onthechting aan zoveel ijdelheden, en vooral aan de vriend met zijn warme
genegenheid.
De Redactie.
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† Jos de Haes / Avondschemering III
Een dwergvleermuis vlerkt zuinig
langs de stal,
de kleine netel bij de beerput
maakt nu haar suiker met de lucht,
en aan de waslijn hangt kamille
met munt, met linde thee te worden.
Wie over Hellas vliegt naar Israël,
tienduizend hoog en in de zon,
ziet bruin Euboia nog van Attika gescheiden.
Hiernumaals,
hiernumaals op het makadam
tikken twee dunne vrouwenhakken
als in de kalk van schouderbladskelet.
Waar ergens vreet de bidsprinkhaanse
nu de kop leeg
van haar zaadlozende haan,
of stoot een diepzeeslak
haar oude ingewanden af voor nieuwe?
Terwijl de fokram van 't kanton
twee lange weiden verder
tegen 't portier beukt van een autowrak,
en alle knagers uit hun holen kruipen,
pelzig, glanzend, warm en kogelrond,
hiernumaals dan
zijn alle vallen gezet,
heeft elke vrouw haar man vermoord,
zal eer het nacht wordt
mijn bloed veranderen,
en weet ik nog vandaag
wie ik niet ben geweest,
hoewel bekend, bij lucht,
bij water, vuur en donkerte bekend.

Januari 1974.
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Frans Depeuter / Wachten op Marleen
Ze werd wakker van een eentonig gebons, heel ver weg, heel diep in de tijd, alsof
iemand met een grote hamer tegen de aarde aan 't kloppen was...
Ze lag in een kamer met een wit plafond en grijswitte wanden waar, vlak vóór het
bed, een kruisbeeld als enige versiering tegen hing. De tafel met de stoelen, de fauteuil,
het nachtkastje, de wastafel met de spiegel erboven...
Ze sloot de ogen en luisterde naar het gedreun van de hamer dat in haar lichaam
weergalmde, en naar de stilte tussen twee slagen in, en probeerde helder te denken
aan gisteren en eergisteren en aan de dagen daarvoor. Maar alles bleef mistig in haar
hoofd...
Zo bleef ze een tijdje liggen, het leek wel of ze op een vijver dreef waar witte
dampen uit opstegen die naar kamfer en ether roken. Als ze met de tong over haar
droge lippen ging, werd ze een zoeterige smaak gewaar. Soms wiegde ze zacht heen
en weer. Nu en dan trok de mist een weinig weg en dan zag ze wazige gestalten
bewegen...
Het was een man in 't wit gekleed, met een masker voor zijn gezicht, en er waren
ook een paar meisjes bij die eveneens witte schorten droegen. Fluisterend zei hij wat
tegen hen. Dan kwam hij op haar af. Een van de meisjes maakte haar arm bloot en
ging met een ijskoud propje watten over haar huid, net in de vouw van de elleboog.
De witte man boog zich voorover en prikte met een naald in haar arm zodat ze een
lichte schreeuw liet en recht wilde veren. Haar lichaam begon zwaarder en zwaarder
te wegen, langzaam voelde ze zich wegzakken terwijl de anderen om haar heen
stonden en geen hand uitstaken om haar te redden. Net voor haar oren vol water
schoten, hoorde ze de man nog iets zeggen dat ze niet woù horen. Ze begon heftig
met het hoofd heen en weer te slaan...
Het gebouw was nog in een diepe rust gedompeld. Alleen dat doffe kloppen onder
haar hield aan.
Het zonlicht reikte tot aan de rand van de tafel. Het moest nog vroeg zijn want op
andere dagen lag de linkerhelft van het tafelblad al vol blikkerend goud, dat herinnerde
ze zich plotseling...
Ze draaide zich op haar linkerzij en nam haar polshorloge van het nacht-
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kastje. Halfdrie?... Ze hield het uurwerk tegen haar rechteroor, schudde ermee, bracht
het opnieuw aan haar oor. Dan bond ze het om haar pols... Ze zou aan Fons vragen
een gaatje bij te maken in het bandje want zo zat het veel te los.
Haar hoofd leek wel te zullen barsten. Achterin, net onder de schedel, veroorzaakte
het hamergeklop helse pijnen die als naalden naar boven toe schoten, tot tussen de
ogen...
Ze hield de adem in... De kadans der hamerslagen ging eveneens vertragen. Ze
luisterde nauwkeuriger en constateerde dan dat haar hart gelijkmatig klopte op het
ritme van de hamer, dat haar bloed bij elke slag door haar lichaam gestuwd werd...
Dat de slagen dezelfde waren als het bonzen van haar hart! Ze luisterde naar haar
eigen leven!
De pijn werd draaglijker nu ze wist waar het geluid vandaan kwam. Ze keek
opnieuw in de kamer rond en stelde vast dat de zon onzichtbaar langzaam over het
tafelblad verder schoof. Zo verblindend wit was het licht dat ze de ogen weer sloot...
Ze wachtte... Ze wist niet op wàt maar had toch stellig de indruk dat ze door iets
beslopen werd en dat ze al jarenlang lag te wachten op dat onbekende dat nog geen
naam had en dat ze ook geen naam durfde te geven... Gescharrel van poten op de
deken. Een licht knappen als van een glas dat barst...
Plotseling hoorde ze een baby huilen. Hààr baby. Katie. Aanhoudend en nijdig...
Katie had haar hulp nodig! Ze durfde zich echter niet te verroeren uit angst voor de
schorpioen die met vooruitgestoken pedipalpen naar haar zat te kijken vlak bij haar
gezicht...
Voorzichtig opende ze de ogen...
De baby bleef huilen. Maar het geluid verzwakte alsof hij door een lange gang
werd weggereden...
Katie moest nog een tijdlang in de couveuse blijven zodat zij het kind niet te zien
kreeg maar wel de godganselijke dag hoorde huilen, en hoewel de zuster zei dat er
nog andere kindjes waren die huilden, toch was er voor haar slechts één huilende
baby, één huilende stem op de hele wereld. Zij kon niet geloven dat ook voor andere
vrouwen dat geschrei hoop én angst betekende, dat nog andere moeders lagen te
luisteren naar die verschrikkelijke stiltes tussen twee huilbuien in... Het was hààr
kind, hààr lijden, hààr geboorte of dood!
Fons had gezegd dat ‘de meid’ het prima stelde en dat zij zich helemaal geen
zorgen moest maken want elke dag werden er duizenden baby's geboren en van die
duizenden waren er honderden die in de couveuse werden gelegd en... Toen hij zag
dat zij hem toch niet geloofde, was hij de kamer
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uit gelopen met de woorden: ‘Wacht even!’ en nog geen kwartier later was hij er
weer met een verpleegster die een soort kinderwagen voortduwde met 'n plastic stolp
eroverheen, en daar lag Katie in te slapen, vredig en blozend, en ze meende zelfs een
glimlach om de lippen van het kind te bespeuren alsof het er zich in verkneukelde
dat het haar had beetgenomen: die glimlach was Katie altijd bijgebleven.
De zon was tot aan de vaas gekropen, midden op de tafel, waar gisteren nog de
bloemen van Chris in gestaan hadden...
Achter de deur hoorde ze een sloffende, vermoeide stap die zich verwijderde en
weer naderbij kwam en voor haar kamer bleef staan. Er kwamen andere voeten door
de gang, er werd onderdrukt gegiecheld en gefluisterd, de stappen stierven weer uit,
in de verte ging een deur open en toe, het werd opnieuw stil. Beklemmend stil. Heel
ver was er het doffe gerommel van vrachtwagenverkeer.
En dan begon de dag. Geklap van deuren. Voetstappen: gejaagd, treuzelend,
slepend, rennend, vermoeid... Stemmen die niet langer gedempt spraken. Gerinkel
van bokalen en glazen. Emmers. Geklop op de deuren... Dan begon het witte eentonige
leven, de witte eentonige dood van elke dag. Het moest zes uur zijn. Ze zette haar
uurwerk gelijk en glimlachte toen ze het getik hoorde...
Haar hart bonsde niet meer zoals daarstraks. Ook de hoofdpijn was zo goed als
verdwenen. Maar haar mond was kurkdroog. Met de vingertoppen voelde ze aan de
gebarsten lippen. Ze leunde op de linkerarm, en met de rechterhand nam ze het glas
water. Het smaakte flets en lauw. Toch nam ze een paar slokken want ook in haar
keel voelde ze een pijnlijke droogte.
Ze keek naar buiten, naar de kastanjebomen voor het venster, naar de lucht
daartussen die blauw was als de lucht van Italië...
Dat was de enige reis die ze ooit gemaakt hadden. Italië! Catolica, aan de riviera
Adriatica. Hotel Christina - vandaar de naam van hun eerste kind. Het hotel was
gelegen in een rustig laantje op een honderdtal meter van de kust. De treinreis was
vermoeiend geweest: pas na uren schommelen was ze ingeslapen en om vijf uur 's
morgens had Fons haar al wakker gemaakt om naar de Zwitserse bergen te kijken;
de toppen glinsterden in de zon, in de dalen lag alles nog vreedzaam te slapen, de
chalets met hun veelkleurige luiken waren ordeloos over de hellingen gezaaid tussen
de groene sparren en berken... Maar steeds opnieuw dwaalde haar blik af naar die
zuivere, witte hoogte waar misschien nog nooit iemand een voet gezet had. Haar
oren suisden van geluk. Fons zei dat ze moest geeuwen en dat had geholpen. Fons
wist op alles raad...
God, wat was de tijd voorbijgevlogen. Dat was nu al meer dan negen jaar
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geleden! Later zei Fons soms schertsend dat hij die reis maar voor één ding betreurde:
toen hij terugkwam, had hij ‘de bron’ nog niet ontdekt... Ook zij kon er nu om lachen
maar toén had hun onervarenheid haar soms tot wanhoop gebracht. Het feit dat ze
‘zuiver’ had willen blijven tijdens de verloving, had het hun ook achteraf niet
gemakkelijker gemaakt. En toch was er aan die naïveteit iets moois geweest... Toch
had er over die tijd een sfeer van diepe, eerbiedige vreugde gehangen die ze later
nergens meer teruggevonden had.
Er scheerde een zwaluw tussen de boomkruinen door. Hij dook in de schaduw en
schoot met glinsterende buik weer te voorschijn. Ze volgde hem met de ogen zo lang
ze kon...
Ze waren nu in de kamer naast de hare bezig. Ze hoorde water uit het kraantje
stromen en stemmen die door de tussenwand gedempt werden en er waren ook de
vertrouwde geluiden van voorwerpen die op een metalen blad werden neergelegd of
gezet...
Straks zou Fons weer komen! Met de kinderen. Gisteren had hij beloofd dat hij
Chris en Katie mee zou brengen. In de lade van het nachtkastje zocht ze de zilveren
handspiegel die ze van hem gekregen had toen ze elkaar een paar maanden kenden.
Ze schrok van zichzelf. Zware balken onder de ogen, gebarsten lippen, een dorre
verwarde haarbos, een grauwe huid... Zo mocht hij haar zeker niet zien! Zo had hij
haar nooit gekend... Hij moest de tijd krijgen om te vergeten hoe ze eenmaal geweest
was...
Er werd op de deur geklopt en twee verpleegsters kwamen binnen. De zwarte met
het ronde, rode kopje en een slanke met platinablond haar, die ze nog niet gezien
had. De eerste vroeg of ze goed geslapen had maar voordat ze kon antwoorden, had
ze de thermometer al in haar mond gestoken; hij smaakte naar alcohol. De blonde
zei niets, keek haar alleen maar aan en het leek of er angst blonk in haar ogen. De
ander had de kamer alweer verlaten en bracht het miniatuurtuintje binnen dat haar
moeder meegebracht had. Ondertussen verving het blonde meisje het fletse water in
het glas door helder, sprankelend spuitwater. Ook schikte ze het hoofdkussen achter
haar rug zodat ze rechtop kon zitten.
God, wat voelde ze zich zwak. Alles duizelde voor haar ogen. De tafel en de
wastafel en het bed deinden op en neer. Het zweet brak haar uit...
Het zwartje haastte zich om haar weer plat te leggen.
‘Gaat het niet, mevrouwtje?’
Ze glimlachte met tranen in de ogen. De verpleegster nam de thermometer weg,
sloeg hem af en maakte een aantekening op het diagram aan het voeteind van het
bed.
‘Zo zal het ook wel gaan. Blijf maar rustig liggen... An, steek eens een
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handje toe.’
Ze hielpen haar nachtkleed uittrekken. Op haar vraag of ze nog koorts had,
antwoordde het zwartje dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, alles was perfect.
Haar armen en schouders en hals en gezicht werden met koud water gewassen. Het
zwartje vroeg of ze vandaag haar baby-doll niet zou dragen. ‘Het zal warm worden’,
zei ze, ‘en die baby-doll staat je schattig, mevrouw.’ Even moest ze op de rand van
het bed gaan zitten om zich het broekje te laten aantrekken. Het zwartje knielde voor
haar neer...
‘An gaat volgende week trouwen’, fluisterde ze op het ogenblik dat haar kameraad
in het w.c.-hokje was. ‘De geluksvogel... Zo! Lig je nu goed?’
Ze knikte en vroeg haar toiletgerei.
‘Kom, ik zal je eens twintig jaar jonger maken, mevrouwtje.’ Handig bracht het
meisje wat rouge aan op de lippen en wat covercream op en rond de neus, ze verfriste
haar hals en voorhoofd met eau de cologne, poederde haar gezicht en borstelde de
haren zo goed als het ging. Toen de andere verpleegster de tandenborstel bracht,
schudde het zwartje het hoofd en zei dat het niet mocht van de dokter. Telkens als
ze de laatste maanden haar tanden had gepoetst, was ze beginnen te bloeden...
‘Kijk maar eens!... Herken je jezelf nog?’
De verpleegster zei dat ze nu niet meer mocht wenen want mijnheer kwam vandaag,
het was zondag, en de kinderen misschien ook... Ze wees naar de foto's die op het
nachttafeltje stonden. ‘Je hebt mooie kinderen, mevrouw. En een erg mooie man...’
Ze giechelde. ‘Vind je niet, An? Jij kunt er wat van weten.’
Dan werd ze weer ernstiger: ‘Je hebt alles om gelukkig te zijn... Binnen een paar
dagen ben je weer thuis.’
Ze glimlachte flauwtjes en knikte.
‘Hoe heten ze, mevrouw?’
Chris en Katie hadden blond haar zoals An; als de zon erop scheen leek hun hoofd
met goud bedekt. Over hen had ze helemaal niet te klagen. Ach ja, ze waren wel
wispelturig en uitgelaten, vooral bij regenachtig weer, maar welk kind was dat niet?
En welke jongen zou durven zweren dat hij nooit zijn zus geplaagd had? En ze moest
nog altijd het eerste meisje zien dat nooit eens pruilde of nukkig was. En als Chris
nu en dan eens vloekte, och, ook dat kon geen kwaad, evenmin als de
leugentjes-om-bestwil van zijn zusje...
Glimlachend bleef ze naar het plafond liggen staren. Ze hoorde niet eens dat het
zwartje zei dat ze maar moest bellen als ze wat nodig had, ze zag hen niet eens de
kamer verlaten. Zij dacht aan de kinderen, aan hun thuis, aan Fons... Wanneer iemand
tijdens hun verlovingstijd vroeg hoeveel kleine
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Fonskes en Marleentjes ze zouden kopen, had hij altijd lachend gezegd: ‘Een autobus
vol!’ Fons was erg gesteld op kinderen. Soms dacht ze dat hij het meende van die
autobus. Later zei hij wel eens dat ze een jaar verloren hadden met hun
onbeholpenheid maar om die achterstand in te halen zou hij wel een tweeling
fabriceren.
Zo'n vaart had het echter niet gelopen. Reeds na de geboorte van Chris had de
dokter, die Fons' enthousiasme had leren kennen, hen gewaarschuwd dat ze het
kalmpjes aan moesten doen. Ze had er een veel te zwak gestel voor. Hij had Fons op
het hart gedrukt dat hij zijn vrouw moest ontzien, dat ze zich niet te moe mocht
maken en dat ze zeker een paar jaar moesten wachten voor een tweede kind.
Ze hadden het geprobeerd met periodieke onthouding en het gevolg was dat een
paar maanden later ‘de Russen weer niet doorgebroken waren’ zoals hij altijd zei.
Ze glimlachte weer als ze dacht aan die gekke uitdrukkingen van haar man. Geleerd
was hij niet, maar wel snugger en spiritueel, hoewel die spiritualiteit door sommige
van haar collega's als boersheid werd beschouwd. Zij kenden Fons echter niet zoals
zij hem kende. Zij konden niet vermoeden wat voor een edel hart achter die ruwe
bast verscholen zat. Zij wisten niet dat zijn enige bedoeling was de tegenslagen wat
draaglijker te maken met een snuifje humor.
O nee, hij was er de man niet naar om flauw te doen, ook niet tegen haar. Nog
nooit had hij bloemen gekocht voor haar omdat, zo zei hij, bloemen op een al te
goedkope manier leugens kunnen verbergen. Zelfs de eerste keer dat ze elkaar op de
kermis ontmoetten, had hij geen galante gebaren en mooie woorden nodig gehad om
haar aan 't verstand te brengen dat zij hem beviel. ‘Ik betaal je een glas’, had hij
gezegd; ‘het is te nemen of te laten.’ Zij had het genomen en had er nog geen seconde
spijt van gehad. ‘Je bent een knap meisje, weet je dat?’ had hij nog gezegd, en: ‘Ik
heb er al heel wat lelijker gezien dan jij’: dat waren zijn enige complimenten geweest.
Toen hij haar dromerig naar de dansende paren had zien staren, had hij haar gezegd:
‘Ik dans gelijk een aap’, en hij had nog een glas besteld en eraan toegevoegd dat zij
gerust mocht gaan dansen als zij dat wenste maar dat hij haar geen blauwe tenen zou
bezorgen, dat nooit! Achteraf had ze het hem toch geleerd, maar meer dan een mars
en een stuntelige tango (een-twee een-twee een) zou zij nooit uit zijn knieën kunnen
krijgen, zei hij...
Verdikke, daar had je die waterlanders weer! Ze wist dat ze nu niet mocht gaan
huilen want dan zouden de kinderen het zien en Fons zou haar met een opgezwollen
gezicht aantreffen en voor hem moest ze mooi zijn. Dàt
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was haar enige taak, had hij al zo vaak herhaald: mooi en lief zijn en kindjes kopen
en goed kunnen koken, want lekker eten deed hij graag, vooral kaassoullfé en
eiergerechten en op saté was hij gewoon dol.
Ze wendde het hoofd naar het venster omdat ze plotseling tot het besef kwam dat
ze lag te starogen. Er vloog een zwart insekt door de kamer; het tikte hard tegen het
glas, bleef daar een poosje versuft liggen en vloog dan opnieuw het vertrek in...
Eigenlijk was alles veel eenvoudiger geweest als het niet goed gegaan had tussen
hen beiden. Ze keek naar het kruisbeeld... Waarom moest dit juist hén overkomen?
Waar hadden Fons en de kinderen zo iets verdiend? Het kiekje op het nachttafeltje
was genomen op het communiefeest van Chris, een paar maanden geleden. Nu
begreep ze waarom Fons erop had aangedrongen dat Chris niet zou wachten om
samen met Katie zijn eerste communie te doen. Hij had gezegd dat het om haar
moeder en zijn ouders ging die al een jaartje ouder werden en het misschien niet
meer zouden meemaken als het feest werd uitgesteld. En zij had het geloofd zoals
ze alles geloofde wat Fons zei.
‘Je hoeft niet bang te zijn’, had hij haar getroost toen ze zich de avond voor het
vertrek naar het hospitaal huilend aan zijn borst had gedrukt, ‘binnen een week of
twee ben je weer de oude.’
De week was al een maand geworden en nog altijd viel er geen verbetering te
bespeuren in haar toestand. Nee, ze wist het zeker: hier zou ze niet meer vandaan
gaan, in deze witte kamer zou ze sterven... Ze hoopte dat het zou gebeuren als er
niemand bij haar was, Fons ook niet, opdat niemand haar vertwijfeling zou kennen
op het kritieke moment. Want dat stond vast: de angst die ze al die tijd had onderdrukt,
zou uit haar losbarsten als een storm wanneer het ogenblik daar was.
Er was ook een kleurenfoto van haar en Fons. Ze lag bleekjes in een ligstoel in de
tuin en Fons zat op de armleuning en had haar hand op zijn dij gelegd en keek naar
haar terwijl zij recht in de lens keek alsof ze daarin iets verschrikkelijks zag; ze zag
er helemaal niet ontspannen uit. Hij was sportief gekleed, met een licht polohemd
waartegen zijn gebruinde huid nog beter afstak; de linnen broek spande strak om de
dij waarop haar hand lag, het andere been bengelde nonchalant naast de stoel. Ze
had erop gestaan dié foto en geen andere mee te nemen omdat ze zo, zelfs tijdens
haar slaap, de aandacht van Fons op zich gevestigd wist. En zolang hij bij haar was,
kon er niets gebeuren!...
Dat had hij haar tenminste altijd voorgehouden. ‘Marleen’, had hij die dag gezegd,
toen ze voor Katie weg moest, ‘je moet aan mij denken en in mij geloven en op mij
vertrouwen, hélemaal... Zolang je dat doet, kàn er niets
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gebeuren’... Zelfs toen na de moeilijke bevalling het bloeden een week lang met
tussenpozen aanhield en toen bleek dat Katie in de couveuse moest blijven omdat er
wat aan de hand was met haar bloed, hadden zijn grappen haar geloof en levenslust
wakker gehouden...
Er werd geklopt. De zuster kwam binnen en wenste haar een goedemorgen. Zonder
wat te vragen zette ze de radio aan die ook met de kapel verbonden was, en weldra
hoorde ze de vlakke stem van de aalmoezenier op zangerige toon het confiteor
bidden...
‘Het is zondag, mevrouw. Wenst u Ons Heer te ontvangen?’
Ze schudde het hoofd. Ze zag het strenge gezicht van de non nog verstrakken.
Zolang ze hier was, had ze niet gebiecht of gecommuniceerd. Ze zag niet in wat voor
zin het had nu nog een wonder te verwachten van Iemand die haar al jaren had kunnen
helpen en het niet gedaan had. Ofwel is God Liefde, dacht ze, en dan haalt hij mij
hier weg omwille van Fons en de kinderen; ofwel is Hij een sadist en dan geloof ik
liever niet in Hem. Ze had er al met de aalmoezenier over gepraat en die had
geprobeerd haar met allerlei goedkope leuzen, zoals ‘lijden loutert’ en ‘hoe groter
de pijn, des te groter de verdienste’, te overtuigen van haar ongelijk.
De non raadpleegde de koortsgrafiek en zei dan dat ze het venster op een kier zou
zetten om de kamer te verluchten.
‘Na de mis kun je ontbijten.’
Het klonk als een straf. Honger had ze niet, maar de autoritaire toon waarop de
non het zei, bracht haar gemoed in opstand. Ze zweeg echter want ze wist dat het
toch niet zou baten; daar ze helemaal aangewezen was op deze vrouw die toezicht
uitoefende in deze vleugel van het hospitaal, was het misschien beter haar niet kregelig
te maken.
Het tochtte lichtjes toen de deur openging...
Ook de gang hing vol liturgische muziek. Waarschijnlijk hadden de verpleegsters
de opdracht gekregen uit de kamers weg te blijven zolang de dienst duurde want er
was heel wat minder geloop achter de deur. Of misschien waren ze met het
morgenmaal bezig of zelfs aan 't ontbijten of zaten ze met zijn allen in de kapel...
Het was alleszins uitzonderlijk stil, net zoals de andere zondagen. Ach, in feite kon
ze evengoed proberen de mis te volgen; dat zou haar wat verstrooien...
En tijdlang spande ze zich in om naar de harmoniummuziek en het gezang en de
gebeden te luisteren maar de holle, onechte woorden maakten haar zo wrevelig dat
ze de radio weer afzette en opnieuw naar buiten keek, naar de blauw-blauwe hemel
en naar de kruinen der bomen waarvan de bladeren amper bewogen werden door een
lichte wind en naar het zonlicht dat schuin naar binnen viel...
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Catolica, met zijn bloemperken en fonteintjes, met zijn door palmbomen en cipressen
overschaduwde lanen, met zijn albergo's en cafetaria's waar 's avonds de terrassen
volgepropt zaten met vreemdelingen uit alle landen, met zijn lekkere ijsjes en
reuzepompelmoezen, met zijn strand en de ontelbare veelkleurige badhokjes en
strandstoelen en parasols, en met zijn zeilen roeiboten en zijn donkere playboys, met
zijn lemone en birrha en vino, met zijn eindeloze blauwe zee en...
Fons had een Assimil-boek gekocht, ‘Italiaans zonder moeite’, en een drietal weken
had hij avond na avond dat vreemde taaltje zitten te brabbelen, zo van ‘andiamo al
giardino publico’ en ‘molto bene, molto bene’, maar veel had het niet gebaat want
toen hij op een avond een inlichting vroeg, stond de agent er zo maar wat bij te lachen
en een groepje jongelui kwam om hen heen staan en ze lachten mee en vertelden
elkaar wellicht allerlei gekke dingen over die twee vreemdelingen zodat Fons het
opgaf en zei dat het de hoogste tijd werd dat ze hier allemaal Vlaams gingen leren,
die domkoppen, en toen hadden zij gelachen en de agent hoofdschuddend laten staan.
Het was haar eerste en enige reis geweest. De daaropvolgende zomer liep ze met een
buikje rond van een zestal maanden en Fons zei dat het te gevaarlijk was nu nog
lange tijd van huis weg te zijn. Nu en dan hadden ze een eendaagse trip gemaakt naar
de dierentuin of naar de kust of naar de Ardennen en tijdens een weekend waren ze
naar Parijs geweest (maar op de Eiffeltoren had ze zich niet gewaagd)... En dan was
Chris geboren. En het jaar daarop Katie... En langzaam was de aftakeling begonnen...
‘Je zùlt gaan!’ had Fons kordaat gezegd toen men haar een betrekking ad interim
kwam aanbieden aan de kleuterschool. In het begin had ze wel moeite gehad om zich
aan te passen want in plaats van twee duwde men zo maar dertig kinderen onder haar
vleugels. Kleine vinnige kereltjes die al vol kattekwaad zaten, bedeesde meisjes die
met wonderlijke ogen naar haar zaten te luisteren, peuters die de hele dag op de grens
van een huilbui leefden, jongens die vloekten als grote mensen... Ze had haar handen
vol met die dertig kleuters waarvan ze nu eens de snottebel moest afvegen, dan weer
het broekje moest reinigen of de tranen moest stelpen of de handen moest wassen
als ze zich met waterverf gesmost hadden...
Hoelang had ze in de school gestaan? Want na die interim was er een andere
gekomen; het was telkens als een juf moest bevallen en haar collega's hadden haar
schertsend verteld dat je, zo je het goed aan boord legde, bijna een heel jaar van je
wedde kon genieten zonder te werken... Vier jaar? Vijf... Vijf jaar! want Chris die
er nu bijna acht was, was toen pas drie geworden. Ook Katie had ze mee naar school
genomen: het kind speelde in de zandbak terwijl zij zich met de kleuters bezighield,
en als het huilde,
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nam ze het op de schoot en suste het in slaap en legde het dan op een kussen achteraan
in de klas... Het was een zware maar heerlijke tijd geweest waarin ze zichzelf had
voelen herleven, ze had zich jonger voelen worden tussen al die kleuters, ze tobde
niet meer en Fons zei dat ze elke dag mooier werd...
Haar ogen vielen bijna dicht van zo lang naar het licht te kijken. De zon spatte op
de wand vóór haar uiteen in donkere vlekken die in elkaar vloeiden, zich weer
lostrokken en allerlei grillige vormen aannamen. Zelfs als ze de ogen sloot, bleef
alles trillen en bewegen. Net zoals je door een microscoop naar wriemelende
micro-organismen staart. Eens had de specialist haar toegestaan haar eigen bloed te
bekijken door zo'n instrument. Ze had ontelbare witte lichaampjes bemerkt en hier
en daar ietwat grotere rode of purperachtige vormpjes die wel leken te vechten tegen
het witte leger dat ze omringde. Ze had gevraagd of zij dan eigenlijk wit bloed had,
waarop de dokter lachend gezegd had: ‘Zal ik je vinger afsnijden? Dan zie je het...’
In het begin had de behandelende arts gezegd dat de milt ontstoken en in omvang
toegenomen was. Ze had vaak pijnen gevoeld in haar armen en benen, ze was vlug
vermoeid, het eten smaakte niet meer zoals vroeger. Regelmatig moest ze haar buik
laten bestralen en dat veroorzaakte een merkbare verbetering. Ook injecties had ze
gekregen, met grote naalden die diep in haar rug drongen zodat Fons haar moest
vasthouden omwille van de onmenselijke pijn. Het aantal keren dat men monsters
genomen had van haar bloed, haar beenmerg, de miltafscheiding kon ze niet meer
tellen. Op alle plaatsen was haar lichaam doorprikt en doorstoken: Fons had haar
soms lachend ‘mijn speldenkussen’ genoemd. En nu, een maand of wat geleden, toen
haar tandvlees was beginnen te bloeden en er zich rode vlekken vormden onder haar
huid, had men een bloedtransfusie op haar toegepast. Ook haar faecaliën hadden de
laatste week een bruinrode kleur gekregen.
Wat er juist gaande was in haar, besefte ze nog niet ten volle, maar wel wist ze
dat het om iets heel ernstigs ging, een kwestie van leven of dood. Het gebeurde dat
ze 's nachts gillend wakker schrok, met het angstzweet over haar hele lichaam, en
dat ze een hele tijd heftig met het hoofd lag te schudden om de nachtmerrie die steeds
weer haar slaap kwam verstoren, kwijt te raken: de vijver met de witte dampen, de
dokter die met een enorme injectiespuit op haar afkwam, de ijskoude vlek op haar
arm, het prikken van de naald, het bloed dat in de glazen buis gezogen werd waarop
ze duidelijk de cijfers 1 tot 7 kon aflezen, haar lichaam dat lomer en zwaarder werd
en langzaam weg begon te zakken in het zwarte water terwijl de
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dokter iets zei dat ze niet wou horen, dat ze nooit zou willen horen of aanvaarden...
Ze voelde zich zo ellendig-moe, zo muf en voos dat ze graag eens een week aan
een stuk had willen slapen... Soms, als ze 's avonds het licht uitknipte, verlangde ze
ernaar nooit meer wakker te worden, alles te vergeten, te vergeten dat ze geleefd en
bemind had en dat er morgen nog een dag zou komen vol angst en hoop, vol kwellende
twijfel. Op andere keren - vooral nadat ze onder invloed van bloedplaatjes of een
antibioticum voelde dat haar krachten weer toenamen - was haar levenswil zo sterk
dat ze aan het neuriën ging, maar die bevliegingen werden zeldzamer en zeldzamer.
Toen ze het ontbijt kwamen brengen, was ze opnieuw ingedommeld.
‘Lekkere chocolade, mevrouw’, glunderde het zwartje. ‘Lekkere broodjes met jam
of kaas.’
Ze rolde het metalen tafeltje met opklapbaar blad bij het bed, vouwde een kraakwit
tafelkleedje, met rode bloemmotieven bestikt, open en zette daar het eten op.
‘Laat het je smaken, mevrouw.’
Het meisje was erg bijdehand en lief, vond ze. Ze was altijd even voorkomend
jegens haar en steeds even opgewekt en gedienstig.
‘Ik heet Marleen’, zei ze plotseling.
Het zwartje bleef bij de deur staan en zei dat haar vriendinnen haar Greetje
noemden; ‘maar voor de zusters is het Margareta’, voegde ze er plechtig aan toe.
Ze deed de deur verder open.
‘Smakelijk,... Marleen.’
‘Dank je, Greetje’, antwoordde de vrouw. ‘Tot straks...’
‘Vanmiddag heb ik vrij... Maar voordat ik wegga, loop ik nog wel even aan...
Daag! Weldra zul je gezelschap hebben.’
De deur werd geruisloos gesloten. Het was bijna acht uur. Van halfnegen af werden
de bezoekers toegelaten... Ze glimlachte. Plotseling had ze trek in het eten. De
chocolade geurde heerlijk; ook de broodjes zagen er appetijtelijk uit, zo lekker
croquant.
Bij de eerste hap begon haar tandvlees te bloeden. De warme melk beet in haar
keel als waren het glasscherven die ze inslikte... Ze schoof de tafel weg en begon
zacht te wenen, met haar gezicht in het hoofdkussen.
Toen ze wat bedaard was en de ogen opende, keek ze vlak in het gezicht van haar
kinderen. De zon strooide bladgoud over hun hoofd. Ze speelden in de tuin, Chris
met een eigengemaakt vliegtuig, Katie met een jokari. De jongen riep dat mama eens
moest kijken. Eigenlijk had ze aldoor gekeken maar het leek wel of hij besefte dat
ze hem niet zàg, dat ze niet in de tuin
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bij hen was maar in een andere werkelijkheid die door haar voorgevoelens en angst
werd opgebouwd. De jongen rende over het tuinpad en het vliegtuigje zweefde achter
hem aan, iets hoger dan zijn hoofd, de schroefjes draaiden en Chris keek al rennend
naar het kleine wonder dat hij verwezenlijkt had en riep: ‘Het vliegt! Het vliegt!’ en
viel tegelijk languit op de grond en als hij rechtkwam, zat zijn gezicht vol zand en
woedend wees hij naar het jokaritouw, deed zijn mond open en proestte het dan uit...
Chris leerde goed op school; hij was steeds bij de eerste tien van de klas. Met Katie
zou het niet zo vlot verlopen, had Fons altijd gemeend: ze had te weinig wilskracht
en gaf het te vlug op als het wat inspanning kostte. Maar dit tekort aan wilskracht
vergoedde ze ruimschoots door haar lieftalligheid. Katie zei altijd dat ze later
verpleegster zou worden om haar mams te verzorgen, dan zou ze nooit meer ziek
zijn en beslist honderd jaar worden...
Hoog in de lucht vloog er een vlucht duiven, met glinsterende vleugels... Nooit
had ze zoveel duiven bijeen gezien als op het San-Marcoplein. Ze hadden een Vespa
‘Grand Sport’ gehuurd en raasden tegen 80 km per uur langs de kust, onder een
schroeiende zon - dat voelden ze pas toen Fons bij een benzinestation stopte om bij
te tanken. De kurkeik- en cipreswouden langs het binnenland noodden tot rust en
slaap... Rimini, Ravenna, over de lange weg die de lagune van Commachio afsnijdt
met links en rechts het heldere water van de Adriatische zee, Adria - waar ze even
verpoosden en een fles Valpolicella kraakten -, Padua... En dan Venetië!
Ze hadden een gondeltocht gemaakt langs het Canal Grande en de talrijke palazzi
bewonderd en de gondelier die, aan hun geluk wellicht, gemerkt had dat ze op
huwelijksreis waren, had een liedje gezongen waarin er sprake was van ‘amore’ en
‘argento’ en ‘felicia’, en hij had haar zelfs op de achterplecht laten staan en de
gondelriem laten hanteren terwijl Fons een kiekje maakte...
Op de Piazza San Marco waren ze tussen de ontelbare duiven gaan staan en hadden
wafelkruimels gestrooid voor de eeuwig hongerige vogels en toen had Fons plotseling
in zijn handen geklapt en de tientallen duiven die kleppend opgestegen waren, hadden
haar met zich meegenomen, hoger nog dan de koepels van de basiliek... Maar Fons
had haar teruggeroepen en zijn arm om haar heen geslagen en haar te midden van
dat neerdwarrelend geluk gekust en gekust en nog gekust...
Om terug bij het vertrekpunt te komen had de gondelier op speciale aanvraag van
Fons zeer smalle kanaaltjes gekozen waar het water en de huizen roken naar
vunzigheid en ontbinding, waar ratten over de afgebrokkelde trappen liepen, want
Fons had gezegd dat ze ook de andere kant van de
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medaille niet uit het oog mochten verliezen. Alsof hij toen al...
Ze probeerde haar angst te onderdrukken door haar gedachten op wat anders te
zetten. Op Katie bij voorbeeld, op Chris... Doch ook voor sentimentaliteit moest ze
zich hoeden. De laatste maanden had ze er zich al te vaak op betrapt dat ze met een
speeltuig of een kledingstuk of een boek van de kinderen in haar handen stond te
dromen als was het een herinnering die ze vasthield.
Het enige doeltreffende middel om die weekheid tegen te gaan, was koel en scherp
de dood voor ogen roepen als een fysisch proces, zonder toeschouwers, zonder
gevoelens, zonder andere problemen dan het fysisch sterven zelf.
Ze lag te soezen in de broeihete kamer toen er nogmaals op de deur werd geklopt.
Het was de dokter met de blonde verpleegster. Hij was een grijzende man vol ervaring,
die zelfs de meest fatale ziekte bleek te behandelen met een beroepsmatige nuchterheid
die de patiënt in 't begin enigszins wantrouwig stemde, maar achteraf een kalmerende
invloed op haar had uitgeoefend. Zonder haar een blik te gunnen bromde hij een
goedemorgen en vroeg hoe ze zich voelde. De verpleegster hield hem de koortsgrafiek
voor.
‘Je hebt niet gegeten?’ constateerde hij.
Ze zei dat er bloed uit haar mond kwam als ze at en dat ze de indruk had dat haar
hele keel gekwetst was. Ze moest haar mond ver opendoen en naar het licht kijken;
met een spatel drukte hij haar tong naar onder. Dan beval hij de verpleegster haar te
laten urineren. Het bekken werd onder haar zitvlak geschoven en weldra hoorde ze
het water op de bodem kletteren; ze bloosde... Toen ze gedaan had, goot het meisje
een staal in een flesje over, de rest werd in het w.c. gestort. De dokter sloeg de deken
achteruit en zei dat ze zich wat moest oplichten. Zorgvuldig onderzocht hij de
miltstreek.
‘Spruw’, zei hij. ‘Voorlopig alleen vloeibaar voedsel, juffrouw’, wendde hij zich
tot de verpleegster. ‘Koud en ongesuikerd.’
Terwijl hij zijn handen waste, voegde hij eraan toe dat ze nog een injectie moest
krijgen met cortison en dat ze ook mercaptopurinetabletten moest blijven innemen.
Zonder haar vrees aan te jagen, zonder haar valse hoop te geven verdween hij met
een ‘tot morgen, mevrouw’. De verpleegster bleef nog even in de kamer om alles te
noteren wat de dokter gezegd had, en ging dan ook de gang in...
Vijf vóór halfnegen. Weldra zouden de bezoekers binnenstromen. Marleen gooide
nog een laatste blik in de handspiegel, borstelde nog eens over een weerbarstig
haartoefje en ging dan rechtop in het bed zitten. Ze voelde zich
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nog ijl en loom maar dwong zich om overeind te blijven en na een tijdje leek haar
lichaam zich aan te passen aan de toestand. De kinderen mochten haar niet zo
hulpeloos zien, ze mochten niet vermoeden hoe ernstig het met haar was. Dat zij het
wist, was al meer dan genoeg. En ook Fons zou wel op de hoogte gebracht zijn hoewel
hij daar niets van liet blijken.
Plotseling dacht ze weer aan de school, aan de pret die ze met de kleuters gemaakt
had, aan hun flikkerende oogjes wanneer ze aan 't vertellen ging, aan hun ongewilde
hardvochtigheid soms en aan hun openhartigheid jegens haar, aan de gekke vragen
die ze soms stelden, aan hun ongebreidelde verbeelding... Ja, ze had vijf heerlijke
jaren doorgebracht te midden van die kleintjes. Haar collega's waren wel niet steeds
even aanminnig tegenover elkaar en sommigen van hen probeerden opzettelijk de
sfeer te verpesten, maar och... met grote mensen zou je eeuwig last hebben, besloot
ze. Kinderen waren zoveel spontaner, zoveel vrijmoediger ook. Ze herinnerde zich
nog best die kleine jongen, - hoe heette hij weer? - die haar gevraagd had waarom
ze huilde terwijl zij er nog zo op gelet had niets te laten blijken tegenover hen. Toen
was ze om de aandacht af te leiden heel hard beginnen te hoesten tot de hele klas het
uitgeschaterd had van de pret... Ach, ze had haar hele leven met die kleuters willen
doorbrengen...
Haar hele leven... Waar was haar leven eigenlijk begonnen? vroeg ze zich af. Bij
haar geboorte? Nee, daar had ze zelf geen deel aan genomen, ze was geboren
geworden, dat was alles... Met haar eerste of plechtige communie? In het licht van
haar huidige verbittering en ongeloof - was het werkelijk ongeloof? - beschouwde
ze deze gebeurtenissen thans als frauduleuze ersatz... Toen ze voor het eerst door
een jongen gekust werd? Dat was al iéts, maar toch niet het begin, veeleer een
voorspel... Toen ze haar diploma van kleuteronderwijzeres behaalde? Ja, ook dat had
wat te betekenen maar het was toch allemaal gericht op dat ene grote gebeuren dat
aan alles een andere dimensie zou geven: het ogenblik waarop ze haar ja-woord aan
Fons gegeven had en waarop Fons zich bereid verklaard had haar tot vrouw te nemen.
De band die toen gelegd was, zou zelfs niet door de dood verbroken worden, dat wist
ze stellig en het troostte haar een beetje...
Plotseling stroomde de stilte vol stemmen en stappen... Kinderen holden door de
gang, moeders uitten onderdrukte verwijten, mannen zwegen en trokken haastig een
laatste keer aan hun sigaret... Ze kende het beeld zo goed, van toen ze vroeger nu en
dan zelf een zieke had bezocht in een hospitaal.
Hé, hoorde ze daar Katie niet kleppen met haar helle snaterende stemmetje?... Ze
voelde met haar hand langs d'r haar. Ze maakte de lippen nat
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en oefende de glimlach waarmee ze hen begroeten zou.
...En dan ging de deur open. De blonde verpleegster kwam binnen met een ruikertje
rozen. Vlak daarachter kwamen de kinderen, ze vlogen haar dadelijk om de hals en
begonnen door elkaar allerlei vragen te stellen en allerlei dingen te vertellen waar
ze kop noch staart aan kon krijgen... En dan kwam Fons. De verpleegster deed water
in de vaas en schikte de bloemen. Toen ze naar buiten ging, glimlachte ze tegen Fons
die haar nakeek - hij liet zijn blikken van boven tot onder gaan - tot ze geheel
verdwenen was...
Hij heeft me nog altijd geen zoen gegeven, dacht Marleen.
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Johan Daisne / Danken
In deze tijden van opstandigheid,
die bruut met het verleden willen breken,
die alles beter weten, maar geen teken
of taal begrijpen van de eeuwigheid in deze tijd, eenzaam maar niet alleen,
gevoel ik me geroepen om te danken,
met een bedeesd geluid van blijde klanken,
voor dit bestaan en zijn duizend-en-één
schone geschenk: een vader en een moeder,
het oude huis, het lief, de vrouw, het kind,
de buurman en de tuin, het stuifmeelpoeder
waarmee de lent altijd opnieuw begint de boeken, de muziek, de wetenschap,
de schutsengel in dagen moe en slap,
de moed, de arbeid en de beterschap,
en van dat alles de betekenis:
dat dit bestaan een zinrijk wonder is.
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Gerard Verbeke / Gabriel Marcel op weg naar de ‘Vlakte van de
Waarheid’
G. Marcel overleed te Parijs op 8 oktober 1973. Hij was vierentachtig
jaar oud.
In de mythe van de Phaedrus beschrijft Plato hoe de zielen ten koste van moeite en
inspanning opklimmen naar de ‘Vlakte van de Waarheid’. De last die zij bij deze
tocht ondervinden komt voort uit het samengesteld karakter van hun wezen, vertolkt
onder de symbolische vorm van een tweespan: één van de paarden is edel en schoon,
het is van goede afkomst en draagt in zich het verlangen om naar het hogere op te
stijgen. Het andere daarentegen is met boosheid behept, het is bezwaard en drukt de
mensen naar omlaag, naar de aarde toe. Deze tweeslachtige natuur van de ziel maakt
het moeilijk de vele hinderpalen te overwinnen die zich op haar tocht voordoen: vele
zielen verliezen hun veren en storten neer op de aarde. Andere daarentegen zijn wel
in staat, voor kortere of langere duur, zich te verheffen tot het aanschouwen van de
ware werkelijkheid en zich te versterken met het geestelijk voedsel dat zij daar vinden.
En Plato voegt eraan toe: ‘De reden nu waarom de ziel zich zo beijvert om te zien
waar zich de Vlakte der Waarheid bevindt, is deze: dat juist gindse beemden het
passende voedsel leveren voor het beste deel der ziel, en dat ook de natuur der
vederen, waaraan de ziel haar lichtheid dankt, zich daarmee voedt.’ (Phaedrus, 248
b - c, vert. De Win)
Deze merkwaardige passus van Plato is op treffende wijze toepasselijk op G.
Marcel: hij was een pelgrim, altijd op weg, steeds verder vragend, een onverzadigbare
zoeker die vanuit een diep verlangen naar waarheid peilt naar nieuwe inzichten. De
titel van een van zijn boeken is de welsprekende uitdrukking van zijn levenstocht:
Marcel was inderdaad een Homo Viator, op reis en op zoek naar onbekende regionen,
naar onontgonnen gebieden. Van hem kan men zeggen naar het woord van J.H.
Newman: ‘To be at ease, is to be unsafe’; Marcel was nooit gevestigd in een definitief
bereikte waarheid: hij was naar zijn diepste wezen een onrustige die geen vrede
neemt met overgeleverde zekerheden, maar steeds verder tracht door te dringen in
de verborgenheid van mens en wereld. Bij de aanvang van een van de opstellen in
Les hommes contre l'humain (p. 33) schrijft hij: ‘Men zal het nooit genoeg kunnen
zeggen: de crisis die de westerse mens vandaag de dag doormaakt is een metafysische
crisis; er is wellicht geen slechtere be-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

213
goocheling dan zij die erin bestaat zich in te beelden dat een of andere sociale of
institutionele vernieuwing zou kunnen volstaan om een onrust te stillen die uit de
diepste lagen van ons wezen voortspruit.’
Deze onrust komt bij Marcel reeds tot uitdrukking in de tocht die hij heeft afgelegd
op godsdienstig gebied. Geboren te Parijs op 7 december 1889, stamde hij uit een
agnostisch milieu. Zijn vader, die tal van belangrijke functies bekleedde in het
maatschappelijk leven (onder meer als Directeur van de ‘Beaux-Arts’, van de
‘Bibliothèque Nationale’ en van de Nationale Musea) behoorde tot de generatie die
sterk onder de invloed stond van denkers zoals Taine, Spencer en Renan: in zijn
opvatting behoorde het katholicisme definitief tot het verleden. Wellicht kan men
op hem toepassen wat Marcel schrijft over de rationalist in zijn Remarques sur
l'irréligion contemporaine (p. 268): voor een rationalist is een astronoom die christen
is een anomalie en een ergernis: als astronoom behoort hij tot het wetenschappelijk
niveau van de 20ste eeuw, als christen is hij een onvolwassene en hoort eerder thuis
in het klimaat van de 13de eeuw. Zijn moeder heeft Marcel nauwelijks gekend: zij
stierf toen hij pas vier jaar oud was. De vader hertrouwde met de zuster van zijn
eerste vrouw; ook zij was aanvankelijk niet gelovig, zij behoorde tot een joodse
familie en ging later over tot een liberaal getint protestantisme. Marcel groeide op
in dit gecultiveerd agnostisch milieu zonder enige religieuze vorming te ontvangen;
hij werd ook niet gedoopt. Het reeds vermeide boek Les hommes contre l'humain
heeft hij aan de gedachtenis van zijn vader opgedragen: ‘A mon ami Max Picard et
en mémoire de mon père, qui fut un homme libre et qui, il y a un demi-siècle vit
venir ces temps affreux.’ Het boek werd gepubliceerd in 1951. De uitdrukking die
Marcel gebruikt met betrekking tot zijn vader (qui fut un homme libre) moet begrepen
worden in het licht van zijn opvatting over de vooruitschrijdende macht van de
techniek als een processus van verslaving en ontmenselijking.
Marcel werd opgenomen in de katholieke Kerk en gedoopt op 23 maart 1929: hij
was veertig jaar oud, de akmè van het leven. De onmiddellijke aanleiding tot deze
overgang was een brief van François Mauriac; Marcel had een recensie geschreven
over Dieu et Mammon; daarop richtte Mauriac een brief aan Marcel, die eindigde
met de volgende vraag: ‘Maar waarom toch bent U niet één van de onzen?’ Hoezeer
deze persoonlijke, onmiddellijk tot hem gerichte uitnodiging Marcel heeft beroerd,
vernemen wij uit zijn dagboek op datum van 5 maart 1929: de woorden die hij daar
neerschrijft getuigen van een diepe bewogenheid, een onuitsprekelijke ervaring: ‘Je
ne doute plus. Miraculeux bonheur, ce matin. J'ai fait pour la première fois clairement
l'expérience de la grâce. Ces mots sont effrayants, mais c'est
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cela.’ (Etre et Avoir, p. 17).
Het is nochtans duidelijk dat de bekommernis om de zin van het geloof reeds lang
tevoren aanwezig was bij Marcel en dat een soort verlangend zoeken hem ook na
zijn toetreden tot de Kerk blijft bezielen.
Nadat hij voor zijn diploma van hogere studie een verhandeling had gemaakt over
‘Les idées métaphysiques de Coleridge dans leurs rapports avec la philosophie de
Schelling’, wilde hij een doctoraatsthesis voorbereiden over de verschillende niveaus
van intelligibiliteit en meer bepaald over de intelligibiliteit van het geloof. In zijn
studie Réflexions sur la foi (Etre et Avoir, p. 296-318) spreekt hij over de lange,
kronkelende weg die hij heeft afgelegd om eindelijk te belanden in het vaderhuis
van het geloof: dat deze tocht lang en moeizaam is geweest, daarover heeft hij geen
spijt, omdat deze ervaring hem toelaat beter anderen te begrijpen die eveneens op
zoek zijn naar waarheid en inzicht. Marcel legt er de nadruk op dat zijn overgang
naar het katholiek geloof allerminst een wanhoopsdaad is geweest op een moment
van ontmoediging en vertwijfeling: ‘Je puis affirmer, par exemple, que la foi est née
chez moi à un moment où j'étais dans un état d'équilibre moral exceptionnel, où je
me sentais même exceptionellement heureux.’ (p. 303). Anderzijds is het ook duidelijk
dat deze belangrijke stap niet het resultaat is geweest van een abstract
redeneringsproces: hij dient eerder verklaard te worden vanuit een intense persoonlijke
ervaring, die wellicht een tweevoudig aspect vertoont: een onvoldaanheid ten aanzien
van de verschillende vormen van ongeloof die hij in zijn omgeving ontmoette, en
een steeds klaarder bewustwording van de diepste aspiraties van zijn wezen. Voor
hem is de ongelovige iemand die niet in staat is te luisteren naar een inwendige stem,
naar een roepstem die opstijgt uit ons diepste zelf (Réflexions sur la foi, p. 311).
Marcel is ervan overtuigd dat het moderne leven de mensen ertoe aanzet deze
innerlijke stem niet meer te beluisteren; in de mate dat de mens in onze huidige
maatschappij ontmenselijkt wordt, wordt ook zijn aandacht afgeleid van dit inwendige
verlangen: de mens wordt zelfvoldaan, de onrust verkwijnt.
Na zijn bekering tot het christelijk geloof getuigt Marcel dat hij zich niet beschouwt
als iemand die zonder meer het doel van zijn tocht heeft bereikt, hij klaagt er over
dat sommige delen van hemzelf nog niet werden bestraald door het bijna horizontale
licht van de nieuwe dageraad, sommige regionen van zijn bestaan waren nog niet
gekerstend. Hij schrijft: ‘Je ne puis me considérer comme arrivé.’ (Etre et Avoir, p.
297). De tocht gaat verder.
In zijn Remarques sur l'irréligion contemporaine bespreekt Marcel de oorzaken
van het toenemende ongeloof in deze tijd. Hij vermeldt een drietal
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factoren die dit verschijnsel moeten verklaren: allereerst het rationalisme, waarvan
L. Brunschvicg als de voornaamste vertegenwoordiger wordt beschouwd. Volgens
het rationalisme zijn tal van christelijke geloofspunten onaanvaardbaar: men acht
het onverenigbaar met de geest van deze tijd nog verder te geloven aan mirakels, aan
de menswording van Christus en aan de verrijzenis. In zijn boek Le progrès de la
conscience stelt Brunschvicg de zogenaamde ‘Esprit’ gelijk aan God: het gaat hier
echter allerminst om een persoonlijke of transcendente God. Volgens Marcel is deze
Geest niets anders dan een ontmenselijkte geest, een geest die ontdaan werd van elke
kracht, van elke aanwezigheid, van alle levenswaarde. Een verdere oorzaak van de
ongelovigheid is de techniek, omdat zij leidt tot een totale verarming van het inwendig
leven. Volgens Marcel is deze Geest niets anders dan een ontmenselijkte menselijke
geest, een geest die ontdaan werd van elke kracht, van elke aanwezigheid van alle
levenswaarde. Een verdere oorzaak van de ongelovigheid is de techniek, omdat zij
leidt tot een totale verarming van het inwendig leven. Volgens Marcel staat de
godsdienstige houding diametraal tegenover de techniek: in de godsdienst gaat het
er niet om, de brute werkelijkheid te beheersen en om te vormen; godsdienst is in
hoofdzaak aanbidding en contemplatie, niet als een passieve houding, maar als een
openheid en een beschikbaarheid. Door de techniek wordt de geestelijke dimensie
van de mens meer en meer uitgeschakeld, de waarde van de aanbiddende houding
wordt ontkend, het bewustzijn van opgenomen te worden in de mysterieuze diepte
van het zijn gaat teloor. De derde oorzaak van de hedendaagse ongelovigheid houdt
verband met hetgeen ‘vitalisme’ wordt genoemd. Men stelt zich voortdurend de vraag
welke waarde voor het leven de verschillende punten van het geloof inhouden: zo
komt men tot het besluit dat bijv. de Drievuldigheidsleer geen enkel belang heeft
voor de uitbouw van het bestaan. Over 't algemeen zouden de dogma's van het
christelijk geloof van alle levenswaarde ontbloot zijn. Ook tegenover deze houding
staat Marcel zeer kritisch en hij vraagt zich af wat de vermelde ‘levenswaarde’ juist
betekent en hoe zij wordt verantwoord. Wel gaat hij er mede akkoord dat het geloof
moet vertolkt worden in een taal die aangepast is aan het tijdsklimaat. Zo meent hij
dat de formules die Thomas van Aquino aanwendt om de geloofsinhoud te vertolken,
hoe waarheidsgetrouw ze ook zijn, niet meer universeel kunnen worden gebruikt.
Anderzijds waarschuwt hij tegen een vervlakking van de christelijke leer en een
herleiding ervan tot een gesublimeerde filantropie: ‘Je crois que ceux qui avec une
entière candeur estiment que le christianisme doit être d'abord et avant tout social,
que c'est avant tout une doctrine d'entr'aide, une sorte de philantropie sublimée,
commettent une grave et dangereuse erreur.’ (p.
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295). Dat Marcel deze tekst heeft neergeschreven in 1930, bewijst met welke
fijnzinnigheid hij de verborgen tendensen van zijn tijd wist aan te voelen.
Ook op filosofisch gebied is Marcel een onrustige zoeker geweest, een pelgrim
die steeds onderweg was naar het land van het absolute. Zijn filosofie is er een die
voortdurend in wording is: zij is de trouwe neerslag van een bezinning die elke dag
verder vooruitschrijdt, die nooit afgerond is noch voltooid. Men kan niet spreken
over ‘het wijsgerig systeem’ van G. Marcel: een systeem is zo geconstrueerd dat alle
delen er hun plaats krijgen en dat het geheel een coherente structuur vertoont. De
filosofie van Marcel is eerder een ‘onvoltooide symfonie’, met dien verstande dat
de onvoltooidheid niet toevallig is, maar tot het wezen van dit denken behoort. Deze
wijsbegeerte zou een totaal ander uitzicht vertonen, indien men haar met
welomschreven categorieën in een systeem poogde vast te leggen: dergelijke
onderneming is trouwens bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Oorspronkelijk was
het Journal métaphysique bedoeld als een bundeling van verspreide nota's die later
zouden dienen voor een systematisch werk: dat werk heeft Marcel nooit geschreven,
en het zou in strijd geweest zijn met het meest wezenlijke van zijn denken, indien
hij het had willen doen. De vorm waarin een filosofie zich vertolkt is niet toevallig:
dat de ene filosoof dialogen schrijft, de andere brieven en een derde monumentale
tractaten, staat in nauw verband met de aard zelf van de wijsgerige reflexie. De
filosofie van Marcel is in hoofdzaak die van een dagboek: dergelijke uitdrukkingsvorm
vertoont een uitgesproken persoonlijk en tijdsgebonden karakter; het is de neerslag
van het vooruitschrijdend zoeken van een onrustige geest. Marcel was steeds een
bewonderaar van Schelling, maar stond afkerig tegenover de groots opgevatte
systemen van Spinoza, Fichte en Hegel; zijn filosofie is niet alleen onsystematisch,
zij is anti-systematisch. Hij is ervan overtuigd dat in de systematisch opgebouwde
stelsels het concrete ik niet voldoende tot zijn recht komt, daar waar in zijn visie de
existentiële ervaring van het concrete subject de constante voedingsbodem dient te
zijn van het wijsgerig denken.
Daarbij komt nog dat voor Marcel de filosofie onvermijdelijk onvoltooid moet
blijven, daar zij zich niet bezighoudt met ‘problemen’, maar gericht is op de
verheldering van het zijnsmysterie. Een probleem ligt buiten mij, ik kan het
ontmoeten, ik kan het zelfs omvatten en herleiden. Waar het gaat over een probleem
is het onderscheid tussen mijzelf en het andere volkomen van toepassing.
Daartegenover staat het mysterie: ‘un mystère est quelque chose en quoi je suis
moi-même engagé.’ (Etre et Avoir, p. 169); het onderscheid tussen het ‘in mij’ en
het ‘vóór mij’ heeft hier geen enkele
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betekenis meer. Een mysterie kan niet benaderd worden met de hulp van een bepaalde
techniek; daarom moet men er zich voor hoeden een mysterie te herleiden tot een
probleem, wat wel meer in de filosofie voorkomt. Zo is het helemaal ten onrechte
dat men spreekt over ‘het probleem van het kwaad’. Indien Marcel in deze context
de term ‘mysterie’ gebruikt, bedoelt hij daarmede niet dat het zou gaan om iets dat
onkenbaar is: integendeel, de erkenning van het mysterie is een akt van de geest die
essentieel positief is (Etre et Avoir, p. 170). Deze wordt door Marcel ‘recueillement’
genoemd: de geest treedt niet naar buiten om zijn voorwerp te ontmoeten, hij is ook
niet opgesloten binnen de grenzen van een beperkt ik, waarmede hij zonder meer
zou samenvallen; het is eigen aan een wezen dat in staat is tot ‘recueillement’ niet
samen te vallen met zichzelf, stelling te kunnen nemen tegenover zijn bestaan, hetgeen
tot uitdrukking komt in de zelfmoord, de wanhoop en het verraad onder al zijn vormen
(des négations effectives de l'être). Daarom moet de concrete benadering van het
ontologisch mysterie niet gezocht worden in het logische denken, in een
objectiverende gerichtheid: zij bestaat zoals trouw, hoop en liefde.
In het verwezenlijken van deze houdingen wordt de mens voortdurend
geconfronteerd met de bekoring tot verloochening, tot zelfbeslotenheid, tot innerlijke
verharding. Daartegenover betekenen de trouw, de hoop en de liefde een overwinning
en overschrijding, zij zijn ontvankelijkheid en aanvaarding. Een dergelijke houding
sluit ook in dat men openstaat voor een openbaring, voor een liefdevolle boodschap
van God aan de mens. Daarom ook moet het christen-zijn niet verloochend worden
bij diegene die het ontologisch mysterie benadert: deze componente maakt deel uit
van de concrete situatie van de filosoof-christen. In een dergelijke visie heeft het
bewijs voor het Godsbestaan vanzelfsprekend geen heuristische betekenis, het is de
reflexieve recuperatie van een voorwijsgerig geloofsgegeven. (Etre et Avoir, p. 175)
In het licht van het vorige is het belangrijk hoe een van de hoofdmotieven in het
werk van Marcel het thema is van de liefde en de trouw, zowel in zijn wijsgerige
geschriften als in zijn dramatisch oeuvre. De liefde en de trouw hebben niet alleen
een psychologisch-ethische waarde, zij bezitten allereerst een ontologische betekenis:
zij zijn de concrete benadering van het zijnsmysterie. In de toneelwerken handelt de
auteur vooral over de onoverkomelijke hinderpalen die de menselijke verhoudingen
in de weg staan: pijnlijke misverstanden, ontelbare vormen van egoïsme, allerlei
mislukkingen in de toenadering tot de andere. De personages die Marcel op het toneel
brengt zijn uitermate scherpzinnig, zij zijn als het ware het slachtoffer van hun
doorzicht, omdat zij de illusies doorbreken en met de
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naakte, veelal pijnlijke werkelijkheid worden geconfronteerd. Zoals duidelijk tot
uiting komt in Un homme de Dieu staat de mens voor de uitzichtloze moeilijkheid
om zichzelf in de diepte te doorpeilen, om zich te geven aan de anderen en ze
waarachtig te ontmoeten, om zichzelf in alle oprechtheid en eerlijkheid open te stellen
voor God. Blijft de liefde dan steeds een hopeloze poging? ‘Deux destinées ne
peuvent-elles se lier l'une à l'autre en pleine clarté?’ Deze vraag, die wordt gesteld
in Le quatuor en fa dièze, zou volgens het dramatisch werk van Marcel eerder negatief
moeten beantwoord worden.
Kenmerkend is de uitdrukking ‘en toute clarté’: zij betekent de afwijzing van elke
vorm van zelfbedrog en begoocheling. Vanaf zijn prilste jeugd was Marcel geboeid
door de muziek van Bach; hijzelf maakte ook muzikale composities. In de muziek
meende hij een soort supra-verbale communie onder de mensen te kunnen ontdekken:
‘Ce moi profond, est-ce que ce n'est pas la musique même? Une belle mélodie,
n'est-ce pas notre plus haute vérité?’ (Le quatuor en fa dièze, p. 29).
Niettegenstaande deze pessimistische toon die in de dramatische werken doorklinkt,
neemt Marcel toch beslist stelling tegen de objectivistische visie op de andere die
bij Sartre aanwezig is: de objectiverende blik van de andere die dodend is voor de
subjectiviteit, dergelijke gedachte komt bij onze auteur niet voor. Aansluitend bij
Nygren maakt hij een onderscheid tussen Eros en Agapè (Les hommes contre l'humain,
p. 166): de Eros in zijn romantische betekenis verwijst naar een zekere fusie of
vereenzelviging met de andere, hetzij rechtstreeks hetzij in een hogere eenheid; de
Agapè daarentegen overschrijdt de versmelting en kan enkel verwezenlijkt worden
in een wereld van zelfstandige zijnden, in een wereld van personen. De hoogste vorm
van eenheid komt pas tot stand tussen wezens die bewust zijn van hun onderscheid,
en die elkaar liefhebben in hun verscheidenheid; men eerbiedigt en bemint de andere
zoals hij is, zonder zijn persoonlijke waarde en zelfstandigheid aan te tasten of te
willen reduceren. De liefde, als onderscheiden van de begeerte, is in de ogen van
Marcel het meest fundamentele ontologisch gegeven, meer fundamenteel dus dan
een abstracte, logische rationele benadering van het zijnsmysterie: ‘L'amour... est à
mes yeux ce qu'on pourrait appeler la donnée ontologique essentielle; et je pense, je
le dirai en passant, que l'ontologie ne sortira de l'ornière scolastique qu'à condition
de prendre elle-même une pleine conscience de cette priorité absolue.’ (Etre et Avoir,
p. 244). Langs logische categorieën kan men volgens Marcel het alles omvangende
zijnsmysterie niet verhelderen: het wordt ervaren en ontsluierd in de waarachtige
liefde, openheid en trouw tegenover de andere. De liefde is openbaring van het zijn:
zij is immers
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niet gericht op een idee, een voorstelling of een begrip, maar op de werkelijkheid
van de andere. De idealistische stellingname in verband met het gesloten bewustzijn
(le cogito fermé) wordt radicaal overschreden, het co-esse is immers openheid op
het zijn van de andere.
De liefde betekent ook dat het centrum wordt verplaatst van mijzelf naar de andere:
de zelfbeslotenheid van het subject wordt overwonnen, daar de liefde steeds insluit
een treden buiten zichzelf en een ontmoeting met de andere. Verder is de liefde
eveneens de negatie van de statische essentie, van de gescleroseerde vorm: zij is
stuwing, dynamisme en ontwikkeling; zij is een voortdurende bewogenheid naar
nieuwe horizonten, wars van elke stilstand en verstarring. Aldus is de liefde toegang
tot het zijnsmysterie als een constante epifanie, een openbaring van het waarachtige
zijn.
Volgens Marcel is er ook een enge samenhang tussen liefde en hoop; ‘L'espérance
est toujours liée à une communion, si intérieure qu'elle puisse être.’ (Homo Viator,
p. 78). In dezelfde context wordt zelfs de vraag gesteld of eenzaamheid en wanhoop
niet volledig samenvallen. Vandaar de acute kwestie die wordt gesteld in Esquisse
d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance, of de mens ertoe
veroordeeld is om steeds eenzaam en verlaten te zijn; is de verlatenheid wel het
laatste woord en is de mens ertoe genoopt in alleenheid te leven en te sterven? Is het
soms een illusie van de mens te menen dat hij deze eenzaamheid kan overschrijden?
Ook deze vraagstelling houdt weer verband met de filosofie van Sartre, aan wie
Marcel verwijt dat hij enerzijds de mens ophemelt en verheft tot een kartikaturale
aseitas, iemand die zichzelf helemaal maakt tot wat hij is, iemand die de schepper
is van zijn waarden, terwijl anderzijds de mens wordt verlaagd tot een soort afval
van een kosmos die trouwens als dusdanig ondenkbaar is (Les hommes contre
l'humain, p. 54). De thema's van ‘délaissement, abandon, désespoir’, die in de filosofie
van Sartre de uitdrukking moeten zijn van het menselijk bestaan, worden bij Marcel
vervangen door liefde, trouw en hoop. Van het ogenblik dat ik mij verlies in de
afgrond van een ‘Toi Absolu’, van de Oneindige Andere die mij uit het niets tot het
bestaan geroepen heeft, kan ik mij niet meer prijsgeven aan gevoelens van wanhoop
(Homo Viator, p. 63). Voor Marcel betekent de hoop uiteindelijk de extrapolatie naar
een tijdloze eeuwigheid van een liefdevolle ervaring die de mens in waarachtige
beschikbaarheid heeft beleefd en die voor hem de waarborg en de voorsmaak biedt
van een leven zonder einde (Homo Viator, p. 90-91).
De geestelijke erfenis die Marcel ons nalaat, vertoont de rijkdom, maar ook de
armoede die onvermijdelijk verbonden zijn met een niet-systematische wijsbegeerte:
wat hij ons biedt is een ensemble van oorspronkelijke
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filosofische intuïties die vanuit zijn concrete bestaansbeleving zijn gegroeid; deze
inzichten zijn als heldere flitsen in de omvangende duisternis die de zoekende mens
beklemt. Hij biedt ons echter niet de systematische coherentie van een globale visie
op mens en wereld. Op zijn tocht naar de Vlakte van de Waarheid heeft hij
herhaaldelijk het schouwspel van de authentische werkelijkheid bereikt en de
weerstand van de irrationele machten overwonnen. Hij was een pelgrim, een
permanente zoeker; en daar zijn filosofie zozeer verbonden is met zijn persoonlijke
levenservaring, mist zij wellicht de universele geldingskracht die het resultaat is van
een coherente hermeneutiek. Tegenover het atheïstisch existentialisme was echter
zijn boodschap van liefde, trouw en hoop, gegroeid vanuit een christelijke
bestaansbeleving, een getuigenis dat velen heeft bezield en dat ook in de toekomst
zal doorklinken als een diepmenselijke geloofsbelijdenis in de Waarheid.
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Walter Haesaert / Langzaam naar het zand
Het zand liep heerlijk in die dagen.
Er bleef geen taal, geen woord als hinder
in mijn stilte. Ik was de weg
naar wat ik uit je spreken wist, maar
niemand kende dit onwennig licht.
Als van een vreemde oogst was ik de zaaier.
Er stond een ladder als een lach
- je kon de ladder horen - in de kruin van elke
toverspreuk die wij gebruikten.
Oeverloos begeerden wij de vruchten,
maakten elkaar weer vlugger tot elkaar.
En dan zei ik mijn lippen beven.
Misschien was het mijn stem die aarzelend
de eerste schreeuw terugnam toen ik
als stuiptrek uit de aarde kwam.
Het zand liep langzaam
naar het zand, de korrels
werden cirkel.
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Gilbert Degroote / ‘Zotheid’ bij Erasmus en rederijkers
In het jaarboek van De Fonteine 1969-1970 - besproken door Ludo Simons in DWB,
juni 1973 - schreef D. Coigneau Beschouwingen over de refreinen in het zotte uit de
bundel van Jan van Steyvoort. Hij heeft het er o.m. ook over Erasmus en wat hij
noemt diens ‘invloed’, over de benaming ‘Erasmiaans’, over De Lof der Zotheid. Dit
in verband met rederijkers uit de 16de eeuw. Hierbij veroorloof ik me enkele
aantekeningen.
Het spreekt vanzelf dat men onze literatuur in de 16de eeuw niet kan benaderen
zonder een figuur als Erasmus erbij te betrekken. Er zijn reeds vroeg in die eeuw
niet alleen de talrijke, meestal anonieme vertalingen uit het oeuvre van de
Rotterdammer, maar ook bewerkingen door bekende rederijkers. Er zijn raakpunten
tussen het werk van de humanist en bepaalde stukken van rederijkers. Een
gelijkaardige geestelijke ontmoeting treft men ook aan in onze schilderkunst van die
tijd. Dat alles behoort bovendien tot een ruimere Erasmiaanse geestessfeer die in
verscheidene Westeuropese landen, met eigen schakeringen, voorkomt.
Sedert Pierre Bayle zijn nog steeds degelijk artikel over Erasmus publiceerde in
zijn Dictionnaire historique et critique (1702) tot G. Faludy, Erasmus of Rotterdam
(1970) en James D. Tracy, Erasmus, the Growth of a Mind (1972) zijn er tientallen
biografieën over de humanist verschenen. Niet minder essays over de veelzijdige
betekenis, groei en invloed van de Erasmiaanse gedachte en het humanisme. Erasmus'
geest was fijn, subtiel. Hij was geen systematicus. Op zijn moeilijk te doorgronden
persoonlijkheid werd herhaaldelijk gewezen. Het is bekend dat bijv. M. Luther van
hem zegde dat hij een aal was, die niemand kon vatten..., dat hij een ‘vir duplex’
was. J.D. Tracy besluit zijn doorwrochte studie: ‘But the finest thing to be said for
Erasmus is that he continued all his life to grow.’
Voor de auteur van gemelde Beschouwingen zijn er blijkbaar geen problemen wat
de gecompliceerde Rotterdammer betreft. Hij hanteert vrij zware woorden en
begrippen om de humanist tegenover eenvoudige rederijkers te plaatsen. Die zijn er
ongetwijfeld op gericht a priori een standpunt in te nemen waaruit men wel moet
afleiden: enige binding tussen Erasmus en rederijkers is vrijwel uitgesloten, dat ging
allemaal boven hun petje.
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Hij heeft het daarbij o.m. over ‘de levensstijl’ van Erasmus, die zij zeker niet konden
navolgen, ‘het harmonisch samengaan van het redelijke en zedelijke in en door een
bezield christelijk humanisme’, over ‘de ware boodschap van deze prediker der rede’
waarvoor ze zeker geen begrip konden hebben. Terloops moet er op gewezen worden,
dat men de betekenis van iemand met zulk een veelomvattende activiteit als Erasmus,
die bovendien een ironiserend temperament had als Lucianus en Thomas More,
ruimer dient te zien en anders te nuanceren dan als een ‘prediker der rede’.
Rederijkers waren veelal schrijvers met zin voor het anekdotische, het detail, voor
een bepaald aspect van bijv. zulk een veelzijdige figuur als Erasmus. Een synthetische
of diepere benadering van het wezen van de humanist zal men bij hen niet vinden.
Uiteraard kwamen er onder hen voor die, net als zovelen in de 16de eeuw, gevoelig
waren voor concrete elementen uit zijn werk. Ik denk in dit verband o.a. aan zijn
behandeling van het toen actuele probleem van het stervensmoment. Aan zijn drang
naar de zuivere bronnen van het geloof, waarvan het biblicisme en het paulinisme
een treffende uitdrukking vormden. Aan zijn verdraagzaamheid en vredelievendheid.
Aan zijn kritiek op kerkelijke misstanden. Aan praktische gegevens voor een gelukkig
huwelijksleven, die door J. van den Dale en J.B. Houwaert aan Erasmus' colloquium
Uxor Mempsigamos werden ontleend. Aan verscheidene gedeelten uit zijn omvangrijk
oeuvre, die door rederijkers werden vertaald of nagevolgd: een viertal colloquia dat
door C. Crul werd vertaald, een traktaat als Lingua dat door C. van Ghistele in het
Nederlands werd overgebracht, een tafelspel van J.B. Houwaert, dat een plagiaat
bleek te zijn van een colloquium van Erasmus in de bewerking van C. Crul, een
navolging in Nederlandse verzen door de wellicht beroemdste rederijker, M. de
Castelein, van Erasmus' Expostulatio Jesu. Dit laatste een vondst van J.C. Arens.
Dit alles vertegenwoordigt bij rederijkers een geheel, een sfeer van belangstelling
voor Erasmus en diens werk. Verscheidene van mijn bijdragen hierover bracht ik
indertijd samen - vanzelfsprekend hier en daar aangevuld en aangepast - onder de
titel: In Erasmus' lichtkring. Verder meende ik nog in diezelfde sfeer o.m. te mogen
situeren: het vermelden door rderijkers van Erasmus' naam of van werken van hem
als de Stultitiae Laus of de Moria. Ook aanknopingspunten tussen dit laatste werk
en elementen in bepaalde refreinen.
De auteur van gemelde Beschouwingen maakt deze laatste gegevens los uit die
context. Dat brengt o.a. mee dat hij verkeerde accenten legt zowel wat Erasmus als
wat vertegenwoordigers van onze 16de-eeuwse rederijkerij betreft.
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Meer in het bijzonder tracht hij aan te tonen dat er weinig of geen verband bestaat
tussen Erasmus' Stultitiae Laus (of Moriae Encomium) en de visie van rederijkers
op de zotheid. Die zotheid vond men al in de middeleeuwen, zegt hij. Dat spreekt
vanzelf. Ze is van alle tijden. We kennen ze bijv. al uit de bijbel en de klassieke
Oudheid. Op welk tijdstip is de mens er zich van bewust geweest dat het niet allemaal
wijzen zijn die hij in het gewone leven ontmoet. We weten dat er reeds in de 15de
eeuw, toen het idee van de zot populair schijnt te zijn geworden, lijsten werden
samengesteld die opsommingen van bijv. tweeëndertig tot ongeveer zestig soorten
zotheden bevatten. Maar niemand heeft in het eerste decennium van de 16de eeuw
zoals Erasmus de zotheid, door een figuur als Stultitia, in zoveel tekenende
bijzonderheden op een algemeen menselijk niveau werkelijk doen leven. Uitschakeling
van de boeiende Stultitia, de uitbeelding van de zotheid door rederijkers zonder meer
doen aansluiten bij de middeleeuwen wijst op een even extreme houding als die van
F.H.K. Kossmann, die schreef dat de rederijkers van het begin der 16de eeuw
overwegend Erasmianen waren. Ook hier zal de middenweg weer eens de juiste
blijken te zijn.
De ‘Zotheid’ was in de late middeleeuwen een visie op mens en wereld. Ze was
het sleutelwoord in een semantisch veld dat een groot aantal termen omvatte als:
ijdelheid, dwaasheid, pretentie, onbezonnenheid, hypocrisie, valse schijn, bijgeloof,
allerlei afwijkingen van wat men gewoonlijk als de normal gedragslijn beschouwt,
enz. Ook de zakelijke burger-rederijker heeft zich, op zijn manier, op dat veld
bewogen, waarbij de glimlach van de Stultitia van de grote Rotterdammer niet
helemaal weg te denken is. Ais bewijs hiervan moge bijv. gelden dat rederijkers zijn
naam en de Stultitiae Laus in dit opzicht vermelden of er toespelingen op maken.
Dat gebeurt niet zeer vaak en niet onberedeneerd.
Zo schrijft de auteur van de bovenvernoemde Beschouwingen ten onrechte dat zij
die naam te pas en te onpas aanhalen. Een of ander van de meestal bijbelse of klassieke
namen, die tot hun vaste poëtische taal behoren, kan al eens te onpas door hen vermeld
worden. Het komt anderzijds voor dat bijv. Anna Bijns, ‘een vroom, goed klopje
maar een tamelijk slechte dichteres’ zoals Bakhuizen van den Brink haar
geringschattend noemde, een krachtig refrein wijdt aan twee tijdgenoten, met name
reformator Maarten Luther en de beruchte boef Maarten van Rossum, waarbij de
laatste Maarten, volgens haar, de beste was van de twee. Zelden of nooit echter komen
namen van beroemde geleerden uit de vroege 16de eeuw bij hen voor, evenmin de
naam van een ander bekend humanist dan Erasmus. Een grootheid uit de sfeer van
de zotheid als S. Brant, schrijver van het moralise-
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rende en van christelijke geest doordrongen Narrenschip zal men - voor zover we
dat nu kunnen nagaan - niet bij hen aantreffen. De schepper van de vrije en speelse
Stultitia en precies het werk waarvan zij de hoofdfiguur is, worden enkele keren,
zeker niet lichtvaardig, in rederijkerskringen vernoemd. De Rotterdammer bekleedt
in dat opzicht een uitzonderingspositie. Dat bewijst andermaal dat rederijkers door
hem en de Stultitia werkelijk zijn geboeid geweest. Er is derhalve geen enkele
aanleiding om die rederijkers welke Erasmus of werk van hem vermelden, voor te
stellen als een soort naïevelingen die eigenlijk niet goed wisten over wie zij het
hadden of erop gebrand waren eens te pronken met een beroemdheid.
Zo schreef de drukker-rederijker J. Fruytiers in een op zichzelf Erasmiaans-getint
stuk, dat J. van den Berghe in het Leenhof der gilden Erasmus' Moria ‘rustig volgt’.
Hij deed dat op overigens genoegzame gronden, zoals ik elders heb uiteengezet. Als
ik in zulk een verband het epitheton ‘Erasmiaans’ gebruik, wordt daar enkel mee
bedoeld, dat iets herinnert aan de humanist, dat er aanknopingspunten zijn met hem.
Waar J. van den Berghe in zijn Leenhof bovendien uitgaat van de algemene
vaststelling dat ‘elk tot den oren in de ijdelheid steekt’ denken we aan de woorden
van Erasmus' Stultitia: ‘Wanneer de Prediker uitroept: “O ijdelheid der ijdelheden,
alles is ijdelheid”, meent gij, dat hij dan iets anders bedoelt dan de stelling, die ik
hier verdedigde, nl. dat het leven der mensheid niets anders is dan het speeltoneel
der zotheid?’ (hoofdst. 63). Zo was ook voor Jan het sociale leven van zijn tijd een
dergelijk speeltoneel. En was de ijdelheid voor hem een term uit het semantische
veld waarvan zotheid het sleutelwoord was. Van Erasmiaanse invloed (vgl. In
Erasmus' lichtkring) heb ik niet gesproken wat betreft de twee refreinen: Alle zotten
dragen geen bellen en Die keije verborgen onder die blesse bloot, zoals schrijver
beweert. De typerende stokregel Alle zotten dragen geen bellen breng ik nog steeds
in vergelijking met bepaalde uitingen van Stultitia in De Lof der Zotheid. Uit die
regel spreekt immers scherpe aandacht voor de zo diep geankerde zotheid in de
mensheid, waarbij de dichter oog heeft voor verholen onevenwichtigheid, dat hij de
mening toegedaan is dat er heel wat meer zotten zijn dan men wel zou denken. Hij
drukte het minder positief uit dan Stultitia die de onbeperkt lovende uitspraak van
Cicero aanhaalt: ‘Alles is vol zotten’. Het lijkt bijna een variante op het gezegde van
de Prediker, dat door Stultitia eveneens herhaaldelijk wordt vermeld: ‘het aantal
zotten kan men niet tellen’.
Het was niet mijn bedoeling - en dat is schrijver helemaal ontgaan - het refrein:
Die keije verborgen onder die blesse bloot te verklaren. In Erasmus' lichtkring had
ik enkel aangestipt, zoals vroeger ook Luc Indestege,
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dat Erasmus' Moria hier met name door de anonieme dichter wordt vermeld en dat
hij, zoals Erasmus in zijn meesterwerk, wijst op de dwaasheid als onmisbaar element
om gelukkig te zijn.
Wat de opvatting betreft van de zgn. verspreiding der zotheid in de middeleeuwen.
Dat betekent nog niet, zoals schrijver het voorstelt, dat rederijkers enkel en alleen
hierbij aansluiten. Bepaald typisch voor Erasmus is wel het denkbeeld dat de zotheid
algemeen en noodzakelijk is en gelukkiger maakt dan kennis en wijsheid. Het is
trouwens een grondstelling van Stultitia. Schrijver beroept zich op een citaat uit
Varende Luyden van D.Th. Enklaar. Deze had, volgens hem, daar geschreven dat
‘het denkbeeld, dat de wereld vol zotten is, in de Middeleeuwen zeer verbreid was’.
Intussen gaf D.Th. Enklaar van die grote verspreiding geen directe voorbeelden.
Wel had hij het over het bekende gezegde van de Prediker: ‘Stultorum numerus est
infinitus’, dat als devies op het zegel van Mème Folle te Dijon voorkwam en op de
vlag van het zottengilde te Amiens prijkte. Wat zeker niet bewijst dat de retoricale
wijsheid over de zotheid uitsluitend in het kader van de voortzetting der middeleeuwen
gesitueerd worden. Bovendien is schrijver wat te haastig geweest in het weergeven
van de volledige gedachte van die auteur. Zo haastig zelfs dat de tweede helft van
die gedachte in zijn pen is gebleven. D.Th. Enklaar getuigde immers niet alleen dat
bewust denkbeeld in de middeleeuwen zeer verbreid was, maar hij liet daar
onmiddellijk op volgen: ‘Langs Erasmus' allegorie [d.i. De Lof der Zotheid] reikt
het tot in de Renaissance.’ Zulk een sereen getuigenis, dat voor ons verband niet
onbelangrijk is, mag hier zeker niet achterwege blijven. Het onderstreept m.i. maar
al te duidelijk ook de betekenis van de Stultitia Laus om de aloude wijsheid, dat de
wereld vol zotten is, over te brengen naar de 16de eeuw, ook de tijd van de rederijkers.
De Stultitiae Laus, die hen niet minder kon boeien dan gelijk welke andere voorstelling
der zotheid in de middeleeuwen.
Niet minder belangrijk dan wat D.Th. Enklaar hierover zegde, is de lofrede van
Stultitia zelf. We kunnen bijv. in de nog steeds degelijke vertaling van J.B. Kan,
waaruit we hierboven al citeerden, lezen dat Stultitia onder de getuigenissen om haar
stelling toe te lichten, dat de zotheid overal aan te treffen is, de lof aanhaalt waarmee
Cicero over haar spreekt, nl.: ‘Stultorum sunt plena omnia’, d.w.z. alles is vol zotten
(hoofdst. 62). Verder zegt ze in hetzelfde verband: ‘De Prediker schreef in zijn eerste
hoofdstuk: Der zotten aantal is eindeloos. Als hij hun aantal eindeloos noemt, schijnt
hij dan niet hieronder alle mensen zonder uitzondering te verstaan, behalve enige
zeer weinige die misschien niemand heeft kunnen ontdekken?’ In dit hoofdstuk
worden de Prediker met dezelfde gedachte en Cicero met
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dezelfde uitdrukking betreffende de zotheid andermaal in het betoog van Stultitia
betrokken. In de hoofdstukken 62 en 63 wordt deze kerngedachte overigens met
varianten uit bijbel en Oudheid omspeeld. Waar vond men toen, in zulk een levendige
vorm, zoveel gezegden samen als in de mond van Stultitia om haar thesis te staven
dat het aantal zotten werkelijk eindeloos is?
Erasmus hanteert dit denkbeeld bovendien niet uitsluitend als een globale of
synthetische formule, maar hij heeft het eerst belangwekkend geïndividualiseerd in
gestalten uit de voornaamste levensgebieden en instellingen. Waarom zou hij door
het idee van de algemene verspreiding van de zotheid en nog meer door de
gedetailleerde uitbeelding in zijn satire van typen geen aantrekking hebben uitgeoefend
op bepaalde rederijkers, zoals ik vroeger reeds schreef? Alleen al een getuigenis als
dit op het rederijkersfeest te Rotterdam in 1561 lijkt me in dit opzicht bijzonder
typerend:
Erasmus heeft die zotten zeer wel genoteerd, ja geglorificeerd, haar grote,
vrome ende heerlijke daden...
Dit is de visie van nuchtere rederijkers op Erasmus' voorstelling van de zotheid. Het
is duidelijk dat hun aandacht vooral door de satirische revue van de typen in de
Stultitiae Laus is getroffen geweest. Geen wonder dat zij, waar de auteur van
genoemde Beschouwingen als volgt De Lof der Zotheid omschrijft: ‘Erasmus' ideale
synthese van aardse en geestelijke krachten tot één menselijk-levende harmonie’ van
deze synthese, volgens hem, niet veel hebben begrepen.
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Emiel Willekens / Gedicht
Middenin de nacht ontwaakt
middenin de nacht zonder reden
en in zijn bedje rechtop
met grote ogen en zonder reden
en zonder een woord weer in slaap
klein bloedwarm lichaam
in mijn armen
klein lijfje over mijn schoot
en rondom donker de dingen
hoog en heilig en stil
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Kroniek
Maurits Engelborghs / Patrick White: Nobelprijs voor literatuur
1973
Zoals D.H. Lawrence bijvoorbeeld behoort Patrick White tot de soort zéér persoonlijke
auteurs bij wie leven en werk nauw met elkaar verbonden zijn, zodat een korte
biografische schets zeker niet irrelevant is.
Patrick White stamt uit een Engelse familie die sedert 1826 in Australië gevestigd
is. Zijn ouders waren welstellend en terwijl ze toevallig voor een paar jaar in Europa
verbleven werd Patrick in Londen geboren. Dat was in 1912. Zes maanden later
namen ze hem mee terug naar Australië waar zijn vader een schapenfokkerij had.
Toen Patrick dertien was werd hij, zoals toen de gewoonte was, terug naar Engeland
gestuurd voor zijn studie. Hij bracht vier ellendige jaren door in Cheltenham College
en keerde toen weer naar Australië om er een paar jaar te werken als ‘jackeroo’ - dit
is een Australisch woord voor een leerjongen in een schapenfokkerij. Van toen had
hij zich al aan het romanschrijven gezet, maar zonder veel succes. In 1932 ging hij
opnieuw naar Engeland en studeerde Frans en Duits in King's College, Cambridge.
Hij promoveerde in 1935 en ging tot 1939 in Londen wonen, maar hij was ook
geregeld op reis, in Europa en in Amerika. In 1935 was intussen een bundeltje
gedichten verschenen, A Ploughman, and other Poems, en in 1939 kwam dan eindelijk
de eerste roman, Happy Valley, gebaseerd op zijn ervaring als ‘jackeroo’. In feite
was het de vierde roman die hij schreef.
Die ganse jeugdperiode, in tijd en loyauteit zo duidelijk verdeeld tussen Europa
en Australië, heeft hij zelf geresumeerd in een belangrijk autobiografisch essay, ‘The
Prodigal Son’, dat in april 1958 in het tijdschrift Australian Letters verschenen is:
‘Brought up to believe in the maxim: Only the British can be right, I did
accept this during the earlier part of my life. Ironed out in an English public
school, and finished off at King's, Cambridge, it was not until 1939, after
wandering by myself through most of Western Europe, and finally most
of the United States, that I began to grow up and think my own thoughts.
The War did the rest.’ (Australian Letters, I, 3 (april 1958), p. 37)
Die oorlog bracht White voor een groot deel door in de spionagediensten
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van de R.A.F., hoofdzakelijk in het Midden-Oosten en in Griekenland. In 1941 was
ook zijn tweede roman The Living and the Dead verschenen. White was een tijdje
geneigd om in Griekenland te blijven wonen, waar de losse levenssfeer en het klimaat
hem geweldig aantrokken, maar uiteindelijk veranderde hij toch van gedachte en
keerde nog maar eens terug naar Engeland. Toen kon ook Londen hem niet meer
bekoren:
‘Demobilisation in England left me with the alternative of remaining in
what I felt to be an actual and spiritual graveyard, with the prospect of
ceasing to be artist and turning instead into the most sterile of beings, a
London intellectual, or of returning home, to the stimulus of time
remembered.’ (Australian Letters, ibid., p. 38)
Hij koos - wijselijk, kunnen we nu wel zeggen - het tweede alternatief en keerde
terug naar Australië, naar, zoals hij het zelf treffend formuleert, ‘the stimulus of time
remembered’. Met een Griekse vriend en partner, Manoli Lascaris, kocht hij een
oude boerderij in Castle Hill, 25 mijl buiten Sydney, en begon er groenten, bloemen,
honden en geiten te kweken. Dit leven bleek nochtans te hard te zijn voor hem - hij
lijdt namelijk sedert zijn jeugd al aan astma - en hij is genoodzaakt geweest de
boerderij op te geven. Hij woont nu in een welstellende wijk in de buurt van
Centennial Park, dichtbij het centrum van Sydney.
En de ganse tijd is hij natuurlijk blijven schrijven. Happy Valley van 1939 en The
Living and the Dead van 1941 heb ik al vernoemd. Maar dat was beginnerswerk in
vergelijking met wat na de oorlog kwam.
***

De roman The Aunt's Story verscheen in 1948, maar hij was in Engeland geschreven
voordat White opnieuw naar Australië vertrok. De drie delen van het boek spelen
zich respectievelijk af in Australië, Zuid-Frankrijk en de Verenigde Staten. Het boek
wordt gekenmerkt door een intense concentratie op één enkel hoofdpersonage,
Theodora Goodman: zij is de tante van de titel. Ze is een oude vrijster die na de dood
van haar moeder meer en meer vereenzaamd geraakt. Ze gaat meer en meer aan
zichzelf twijfelen, probeert aan zichzelf te ontsnappen. Ze gaat gemakkelijker om
met dingen dan met mensen, dingen worden reëler dan personen (behalve kinderen
dan, zoals bijv. vooral haar nichtje Lou, met wie de banden zeer innig en verrijkend
zijn). Haar toestand bereikt een punt waarop ze zeggen kan: ‘Only chairs and tables
are sane’ (dit is in het tweede deel). We maken in haar m.a.w. de geschiedenis mee
van een geestelijke desintegratie. Maar van in het begin is daar toch een verontrustende
maar betekenisvolle paradox
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ingebouwd. Haar zogenaamde krankzinnigheid is namelijk niet een gewoon
ontsnappen in de irrealiteit. In zekere zin brengt haar toestand haar dichter bij een
diepere werkelijkheid die de gewone mens ontgaat. Theodora Goodman wordt in
feite pas echt zichzelf als ze zichzelf totaal verliest in een nederige anonimiteit. Het
zou me niet verwonderen als hier een Lawrentiaanse invloed aanwezig was. In een
recent interview in The Listener (25 okt. 1973) heeft White trouwens toegegeven: ‘I
suppose I was influenced by Lawrence.’ Zeer subtiel wijst de roman ook op de
werkelijkheid in elke illusie en op de illusie in alle werkelijkheid. Hij is niet zonder
een paar ernstige zwakheden: sommige gedeelten zijn te theoretisch uitgewerkt, en
hij vervalt ook wel eens in vervelende herhalingen. Maar één ding is zeker: door de
gedurfde presentatie van een zo paradoxaal personage als Theodora Goodman heeft
White hier de grenzen tussen wat normaal en abnormaal lijkt op indrukwekkende en
pregnante wijze verlegd. Ik kan zeer goed begrijpen dat hij het boek nog altijd zijn
lievelingsroman noemt. Als personage viel Theodora Goodman zeer duidelijk buiten
de gewone maat en ik heb de indruk dat White daarom in zijn volgende roman
welbewust een greep heeft gedaan in het leven van een paar doodgewone Australiërs
(voor zover zoiets bestaat). The Tree of Man verscheen in 1956, dus acht jaar na The
Aunt's Story en het is in Australië geschreven. Australië is trouwens ook centraal in
het boek en het is in zeker opzicht wel te zien als White's poging om zich te verzoenen
met het harde, verwarrende frustrerende land dat hij grotendeels toch vrijwillig
geaccepteerd had. Niet voor niets spreekt hij over
‘The Great Australian Emptiness, in which the mind is the least of
possessions, in which the rich man is the important man, in which the
schoolmaster and the journalist rule what intellectual roost there is, in
which beautiful youths and girls stare at life through blind blue eyes, in
which human teeth fall like autumn leaves, the buttocks of cars grow hourly
glassier, food means cake and steak, muscles prevail, and the march of
material ugliness does not raise a quiver from the average nerves.
(Australian Letters, I, 3, p. 38)
Vleiend is dit zeker niet voor een land dat wellicht niet bepaald mooi is, misschien
zelfs niet erg inspirerend in de conventionele zin van het woord, maar het is zijn land
en hij is er tot op heden trouw aan gebleven. Waaróm heeft hij in het recente interview
in The Listener van 25 okt. nog eens duidelijk gemaakt op zijn
kenschetsend-ontnuchterende manier: ‘There are very few distractions. I get on with
my work.... Landscape, I suppose, I love. I find a lot of the people very irritating a
lot of the time, but I suppose I would wherever I lived.’ Meer bepaald met betrekking
tot The
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Tree of Man gaat hij in Australian Letters verder:
‘Because the void I had to fill was so immense, I wanted to try to suggest
in this book every possible aspect of life, through the lives of an ordinary
man and woman. But at the same time I wanted to discover the
extraordinary behind the ordinary, the mystery and the poetry wich alone
could make bearable the lives of such people, and incidentally, my own
life since my return.’ (ibid., p. 39)
De ‘ordinary man and woman’ waarover hij het in dit citaat heeft zijn een koppel
pioniers, Stan en Amy Parker. Samen ontginnen ze een stuk van het woeste land. De
relatie tussen beiden benadert het Lawrentiaanse ideaal van innige verbondenheid
gepaard met respect voor elkaars mysterie. The Tree of Man gaat eigenlijk om de
ongewoonheid van gewone mensen en White heeft zich daardoor een moeilijke
opgave gesteld, omdat dit soort onderwerp altijd een innerlijke contradictie vertoont
die waarschijnlijkheidsproblemen schept: hoe binnendringen in het diepste wezen
van simpele mensen die zelf niet de taalmiddelen bezitten om het diepste van zichzelf
te openbaren? White heeft die problemen op voortreffelijke wijze opgelost en The
Tree of Man is een roman geworden met bepaald epische allures. Dit ligt niet enkel
aan de sterke representativiteit van de Parkers en de buitengewone hardheid van het
land, waarin dagelijks leven zwaar en louterend lijden betekent, maar ook aan de
weidsheid van het landschap die bijzonder goed tot haar recht komt en die a.h.w. de
horizon van het ganse boek verruimt. The Tree of Man werd nog geen succes, maar
de roman werd ten minste toch opgemerkt: hij werd met interesse besproken door
de ernstige kritiek.
Het volgend jaar al, in 1957, kwam Voss en meteen een ruimere erkenning. Voss
is Whites boek dat het dichtst de historische roman benadert: het is geïnspireerd door
een expeditie die een Duitser, Ludwig Leichhardt, in Australië ondernam in het jaar
1848. Hoofdpersonage in de roman is Voss, opnieuw een man met een uitzonderlijk
karakter, extreem vooral in de onweerstaanbare sterkte van zijn wil en ambitie. Het
boek bevat drie delen. In een eerste komt Voss naar Australië om er een expeditie
van oost naar west, dwars door het Australische continent te leiden. Zijn doel is
(zonder dat hij dat zelf altijd duidelijk beseft) niet alleen nieuwe gebieden te ontdekken
maar ze ook te onderwerpen aan zijn ijzeren wil. Eerst belandt hij in Sydney, waar
hij financiële steun zoekt voor zijn project. Die vindt hij vooral bij de familie Bonner
en hij treft er ook Laura Trevelyan, een weesmeisje dat door de familie opgenomen
is. Hij werft de leden aan van zijn expeditie. Eén van hen is Judd, een oud-gevangene,
die later in het verhaal een belangrijke rol krijgt. Er zijn ook een aantal inboorlingen.
Het
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tweede deel beschrijft de eigenlijke expeditie, die in een catastrofe eindigt: Voss
wordt door de weerspannige inboorlingen van kant gemaakt. Het derde deel beschrijft
vooral het officiële onderzoek dat ophelderingen moet brengen over de mislukking.
De expeditie speelt in de roman eigenlijk een dubbele rol: naast de uiterlijke exploratie
van een continent dient ze ook tot innerlijke exploratie van een uitzonderlijk mens:
het lijden op de tocht en de frustraties van een liefde op afstand brengen Voss
onvermijdelijk tot zelfontdekking. Zijn relatie met Laura Trevelyan krijgt in dit
verband bijzonder belang. De vluchtige ontmoeting in Sydney heeft tot een zeer rijke
wederzijdse liefde geleid die tot op het einde standhoudt, hoewel beide partners
elkaar niet meer terugzien en de ganse rijping van hun relaties in een, trouwens zeer
revelerende, correspondentie moet gebeuren. Voss, die duidelijk centrum van de
expeditie en van het boek is, wordt vanuit drie contrasterende gezichtspunten bekeken,
wat aanzienlijk bijdraagt tot het bijzonder veelzijdige karakter van zijn figuur. Hij
ziet vooreerst zichzelf als een soort Übermensch. Judd daarentegen wordt vooral
getroffen en gerevolteerd door zijn duivelse wil. Laura Trevelyan is de enige die
hem als gewoon mens kan zien en hun relatie draagt veel bij tot de polyvalentie en
de emotionele rijkdom van het boek. Een ander aspect van het boek dat vooral in het
licht van de latere ontwikkeling in Whites oeuvre belang krijgt is dat een aantal
details in het leven en vooral bij de dood van Voss aan Christus herinneren.
In de volgende roman, Riders in the Chariot, van 1961, is de christelijke symboliek
nog veel sterker uitgewerkt. Hij is, wat de centrale personages betreft, ook meer
complex. De ‘chariot’ van de titel verwijst naar de apocalyptische vurige wagen van
de profeet Ezekiël en de ‘riders’ zijn in dit geval vier personages met een meer dan
gewone visie op de werkelijkheid. Het boek is gesitueerd in Sarsaparilla, een fictieve
voorstad van Sydney, en naast de hoofdpersonages komt er ook een groot aantal
figuranten in voor. Het eerste hoofdpersonage is Mary Hare, een excentrieke oude
vrijster die heel alleen in een prachtig maar bizar en nu volledig verwaarloosd huis
woont. Mordecai Himmelfarb, het tweede personage van het viertal, is een Duitse
jood. Hij is uit Nazi-Duitsland, waar hij universiteitsprofessor was, weggevlucht en
heeft er zijn vrouw in de steek gelaten. Om deze lafheid uit te boeten weigert hij in
Australië een academische betrekking te aanvaarden en hij werkt er als gewoon
werkman in een fabriek voor fietslampen. Het derde personage is Mrs Godbold, een
simpele maar ingoede wasvrouw, die met haar hoop kinderen en een dronkaard van
een echtgenoot in een soort hut woont: een toonbeeld van geduld en zelfopoffering.
Het vierde personage is de even eenvoudige Alf Dubbo, een inboorling die
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schilder geworden is. Hij werd verleid door een geestelijke, maar wordt later in zijn
schildercarrière geholpen door diens zuster. Elk van deze personages staat in direct
contact met en heeft daardoor een bijzonder inzicht in een bepaald aspect van de
wereld. Miss Hare is nauw verbonden met de natuurlijke wereld van dieren en planten
(het is duidelijk dat ze herinnert aan de heldin van The Aunt's Story). Door haar
ongecompliceerde goedheid verwijst Mrs Godbold naar de rechten van de ethische
wereld. De schilder Alf Dubbo brengt een inleiding in de artistieke wereld. Mordecai
Himmelfarb suggereert door zijn ganse carrière de extradimensie van de religieuze
wereld.
Himmelfarb is ongetwijfeld de belangrijkste figuur van de vier en het is wel spijtig
dat één der zwakheden van het boek juist in hem gesitueerd is. Er komt namelijk een
moment waarop hij door zijn dronken werkmakkers, zogezegd voor de grap,
gekruisigd wordt. De christelijke symboliek is in deze episode zo expliciet verwerkt
dat ze meteen artificieel aandoet. Maar dit is één van de weinige vlekjes op een anders
bijzonder veelzijdig boek.
In 1964 verscheen een bundel met elf ‘short stories’. De titel The Burnt Ones is
wel zeer passend want in de meeste van deze verhalen gaat het om mensen die
inderdaad ‘verbrand’ zijn, diep-getekend door het leven. Interessant werk is dit wel
- al wat White schrijft is interessant omdat alles zo duidelijk de stempel van een
sterke en rijke persoonlijkheid draagt - maar het is toch evident dat hij in de ‘short
story’ ruimte mist om zich uit te leven. Ook de Four Plays die hij in 1965 publiceerde
kunnen geen ogenblik zijn romans doen vergeten, en dat beseft hij nu zelf ook wel,
want toen de interviewer Patricia Brent hem onlangs nog de vraag stelde: ‘You are
not still a playwright manqué?’, antwoordde hij zonder aarzelen: ‘No, I have no
desire to write a play, because it has to be filtered through so many people. I'd rather
do what I can do myself.’ (The Listener, 25 oktober 1973, p. 545). En wat hij doen
kan is in de allereerste plaats: romans schrijven. In 1966 verscheen zijn zevende
roman The Solid Mandala. Een mandala is een oosters symbool van het heelal,
gewoonlijk in de vorm van een cirkel die rond een vierkant getekend is. Hij dient als
hulpmiddel bij de meditatie en wijst door zijn vorm op de complementaire kwaliteiten
en aspecten die zowel in het heelal als in de menselijke natuur een zekere eenheid
vormen. Daardoor vormt de mandala ook de sleutel tot de ganse symboliek die aan
de grond van het boek ligt. Hoofdpersonages zijn twee tweelingbroers, Arthur en
Waldo Brown die elkaar zozeer aanvullen dat ze ook als twee aspecten van één enkele
persoonlijkheid te interpreteren zijn. Arthur is zwakzinnig. Er is geen toekomst voor
hem, hij is gedoemd om in de schaduw van zijn broer te leven. Hij loopt gedurig met
enkele knikkers in zijn
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zakken, waarin hij zijn ‘solid mandalas’ ziet. Waldo is de begaafde, verstandige helft
van het paar, de belofte. Maar naarmate hun leven vordert wordt de paradox die hen
verbindt duidelijker. Arthur, het in conventionele termen zwakke element, gaat meer
en meer een positieve rol spelen. Zijn simpele liefde voor zijn broer en buren maken
van hem uiteindelijk toch een waardevol mens. Waldo wordt met al zijn gaven
algemeenmenselijk gezien toch de mislukkeling. Zijn kleinmenselijke haat voor zijn
broer heeft tot gevolg dat zijn levensrol in laatste instantie zeer negatief wordt,
ondanks zijn superieure gaven. Het ganse thema, met zijn dubbele
interpretatiemogelijkheid van twee persoonlijkheden of twee aspecten van een zelfde
persoon biedt een grote rijkdom aan allerlei implicaties. Een zwak punt van het boek
is dat er passages in voorkomen waarin het complementaire karakter van de twee
broers te sterk beklemtoond wordt. De geabstraheerde onvolledigheid van hun
persoonlijkheid staat dan te strak op het papier en daardoor komt hun integriteit als
persoon te sterk in het gedrang. Toch komt men licht onder de blijvende indruk van
de dwingende visie die het ganse boek beheerst.
In zijn volgende roman, die vier jaar later, in 1970, verscheen, is dit nog veel meer
het geval. The Vivisector is een bijzonder ambitieus werk van 650 bladzijden,
geïnspireerd door de in 1917 geboren Australische schilder Sidney Nolan. White
geeft toe (in het geciteerde interview in The Listener) dat hij altijd zeer sterk door
de schilderkunst aangetrokken is en deze roman bood hem de kans om in een
uitzonderlijk gedetailleerde biografie van een schilder het ontstaan, de groei en de
ondergang van een artistieke persoonlijkheid te beschrijven. Hurtle Duffield wordt
op de voet gevolgd, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Hij wordt als kind door
zijn arme ouders afgestaan aan een schatrijke familie, die hem een solide opvoeding
bezorgt, maar voor de rest zijn er in zijn jeugd zeer weinig aanwijzingen voor de
weg die hij later zal kiezen. Als jonge man ontdekt hij dan tamelijk onverwacht zijn
schildersroeping en het grootste gedeelte van het boek is gewijd aan de beschrijving
van de carrière die hij moeizaam maar verbeten opbouwt en aan de studie ook van
de vier merkwaardige vrouwen die hem inspireren. Op het einde van zijn leven vindt
hij dan eindelijk de erkenning die hij eigenlijk nooit gezocht maar altijd verdiend
had. Kort daarna wordt hij door een beroerte getroffen en dat is het begin van het
einde, hoewel hij tot het laatste ogenblik vecht om voort te kunnen werken. Het ganse
boek draait dus rond die uitzonderlijk-sterke hoofdfiguur, de intrige is zéér eenvoudig,
het ganse tijdsschema verloopt netjes lineair: die kant van het boek is gewoon
traditioneel. Het boek haalt zijn grote waarde veeleer uit de evocatie van de geweldige
stuwkracht in dit artistieke leven. Zo menselijk
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is Duffield, maar zo bovenmenselijk ook in zijn creatieve obsessie, dat al het
menselijke dat de artistieke roeping in de weg staat moet wijken. Door zijn visionaire
kwaliteiten brengt het boek ons dicht bij het mysterie van de, of alleszins toch van
een artistieke creativiteit. Zijn opzet is nochtans intrinsiek bijzonder moeilijk: de
transpositie namelijk van elementen uit een bij uitstek visueel medium als de
schilderkunst naar het veel meer abstract-symbolische medium van de taal. Er is bij
mijn weten tot hiertoe maar één Engelse auteur die een gelijkaardig opzet tot een
goed einde gebracht heeft: dat is Joyce Cary in zijn meesterwerk The Horse's Mouth.
De uitzonderlijke waarde daarvan komt pas ten volle tot haar recht als men bedenkt
aan welk vulgarisatieproces Somerset Maugham de artistieke persoonlijkheid van
Gauguin onderwerpt in The Moon and Sixpence. Hoe totaal verschillend Cary en
White voor de rest ook zijn, The Vivisector is in intentie en verwezenlijking
gemakkelijk met The Horse's Mouth te vergelijken. White ontsnapt minder dan Cary
aan melodrama en pretentie, maar zijn Hurtle Duffield blijft toch een onvergetelijk
personage. Zijn artistieke bezetenheid herinnert ook wel enigszins aan Goldings
Dean Jocelin in The Spire. De voorstelling van Duffield als ‘vivisector’ is gedurfd
maar grotendeels geslaagd. Zoals God (ook hier wordt het parallellisme wel wat te
expliciet aangeduid) kijkt hij voortdurend onder de oppervlakte van zijn mensen en
zijn ambitie is altijd niet enkel de uiterlijke verschijningsvorm van zijn onderwerpen,
maar hun ziel te schilderen: een hele opgave, niet alleen voor de schilder, maar vooral
voor de schrijver die deze schilder aanvaardbaar wil maken. Dat White daar zo goed
in slaagde is hier zijn grote verdienste. De analyses die hij hier brengt van schilderijen
en hun genese, zijn weergave van de weg afgelegd tussen concrete personen en hun
voorstelling op het doek zijn indrukwekkend.
Begin september 1973 is dan een nieuwe roman verschenen van meer dan 600
bladzijden: The Eye of the Storm. Er is weer maar één enkel hoofdpersonage dat (als
het oog van de storm?) volledig centraal staat: Elizabeth Hunter, de weduwe van een
rijke schapenboer. Eén van de teksten die White bij het begin van zijn boek citeert,
is van David Campbell:
‘Men and boughs break;
Praise life while you walk and wake;
It is only lent.’

Elizabeth Hunter is meer dan 80 jaar oud en de tijd is voor haar gekomen om dat
‘geleende leven’ terug af te staan. Haar hele leven lang heeft ze van haar charme
geprofiteerd om al de mensen in haar omgeving die het ongeluk hadden om van haar
te houden uit te buiten. Nu is het uur van de afrekening gekomen, maar hardnekkig
blijft ze alwie haar omringt domi-
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neren: de verpleegsters, de dienstboden en ook haar twee kinderen. Zoon en dochter
zijn eigenlijk even egoïstisch als zij zelf en in feite wachten ze slechts hun moeders
dood af om zo vlug mogelijk over de erfenis te kunnen beschikken. In detailwerk is
het boek briljant, maar ook structureel is het interessant: vermits het begint met de
oude dame op haar sterfbed is de rest vrijwel geheel uit flashbacks opgebouwd. Het
geheel vormt een sterk satirisch beeld van een rijke familie waarvan de enige
stuwkracht geld is. Het is een harde, lelijke wereld die White hier beschrijft en het
boek zou wellicht té eenzijdig negatief zijn als er niet een paar ondergeschikte
personages waren om door hun meer dan gewone gevoelens en liefde en zelfopoffering
een straaltje licht te werpen in deze sombere omgeving. Briljante passages zijn er
zoals altijd: White kan, zoals weinig anderen op dit ogenblik, de essentie van een
leven vatten in een paragraaf of in één enkele zin. Maar er zijn hier en daar tekens
van een groeiend wantrouwen in de mens en dat is wel enigszins verontrustend, ook
voor zijn werk uiteindelijk. Misschien kan de toekenning van de Nobelprijs hieraan
wat verhelpen.
Het werk van Patrick White kan men moeilijk populair noemen, zelfs niet in zijn
vaderland. Ik geloof ook niet dat hij ooit populariteit gezocht heeft. Hij is heel zeker
een moeilijk auteur, ook moeilijk te beoordelen; bijna het type van de schrijver die
zo hoog mikt dat hij niet anders kan dan de perfectie missen. Elke roman van hem
is een waagstuk, een uitdaging aan zijn lezers, aan zijn medium en aan zichzelf. Hij
is een rasecht schrijver die geen compromissen aanneemt en die gekenmerkt wordt
door zijn absolute toewijding aan zijn artistieke roeping, juist zoals de ‘vivisector’
die hij zelf gecreëerd heeft. Australië is duidelijk centraal in zijn werk, Australië als
indrukwekkend fysisch landschap en als verwarrend landschap van de geest. Lang
voordat er van enige Nobelprijs sprake was had hij dit continent voorgoed op de
literaire wereldkaart gebracht. Wat in zijn werk steeds treft is de obsessieve intensiteit
van zijn visie. Geregeld offert hij de eisen van een enge esthetica op aan de dwang
van zijn visie. Zijn krampachtige, gefolterde stijl geeft meer dan eens de indruk dat
de auteur nog zoveel meer in zich heeft dan wat hij op papier krijgt. Daardoor lijkt
hij wel in een constante worsteling met woorden gewikkeld. Alleen in zijn later werk
komen enige kentekenen van een groeiende eenvoud en vlotheid. Zijn personages
zijn in de meeste gevallen verwrongen mensen, door het leven getekend, op het randje
van het normale of er duidelijk over zelfs, en hun beeld wordt met oneindig geduld
en een merkwaardige zin voor detail opgebouwd. Het zijn allemaal mensen onder
druk: gedreven door inwendige stuwingen of meegesleept door ongewone uitwendige
omstandigheden. Tot Whites zwakheden behoort dat hij wel eens nodeloos duister
wordt: daar-
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door schijnt hij diepte te willen suggereren waar er per slot van rekening geen is. Als
hij niet oplet laat hij zich verleiden tot melodrama en een ietwat holle retoriek. Maar
dit zijn dan telkens toch maar schaduwzijden van zijn zeer grote kwaliteiten. Hij is
ongetwijfeld een zeer begaafd en toegewijd, een groot auteur en de Nobelprijs die
hij ontvangen heeft is ten volle verdiend. Nu krijgt hij wellicht de algemene
internationale erkenning die hij anders wel nooit had moeten verwachten.
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Kroniek
Andre Demedts / Steekkaart der vitalisten
René Verbeeck, Liefdeliedjes voor Saraï en andere Gedichten
(Heideland-Orbis, 1973).
Toch enkelen onder de dichters van De Tijdstroomgroep weerstaan de innerlijke
verstening die de bronnen van de poëzie verstopt. Wat leidt al niet van dichten af,
alledaagse beslommeringen, gemis van geldingsdrang, afkeer voor vertrouwelijkheden,
twijfel aan zichzelf? Met zijn vieren geven zij nog geregeld hun verzenbundels uit:
Buckinx, De Vree, Verbeeck en Vercammen. Met het opeentassen van de jaren zijn
de trekken van ieders persoonlijkheid scherper in gezicht en werk gesneden: Buckinx
is de ondervrager van de dood, De Vree een speler met woord en letterbeeld,
Vercammen de belijder van de aardse toereikendheid geworden. Verbeeck bleef wat
hij reeds veertig jaar geleden was, de opgetogen minnaar voor wie lichaam en ziel
niet elkaars belagers zijn, zoals Van de Woestijne het doorleden en doorstreden heeft,
maar wezensvormen van dezelfde persoonlijkheid. Hoewel de naam God en
zinspelingen op een godsdienstig geloof zelden in zijn poëzie voorkomen, mag men
hem een religieus dichter noemen.
Dat blijkt opnieuw uit zijn jongste verzenbundel Liefdeliedjes voor Saraï en andere
Gedichten. Vluchtend voor een hongersnood trok Abraham met Saraï naar Egypte,
waar zij om haar schoonheid opgelicht en naar het paleis van de farao gebracht werd.
Daarop sloeg God de koning en de zijnen met vele plagen, totdat de farao beval
Abraham met Saraï en al wat hij bezat buiten Egypte te leiden. Rond dat thema van
de heilige onverbreekbaarheid van het huwelijk heeft Verbeeck, zoals Vondel in zijn
beroemde reizang der burghzaten uit Gysbrecht van Aemstel, een reeks van achttien
gedichten geschreven. Maar de zestien Andere Gedichten, die erop volgen, wijken
niet ver af van die meer tot een eenheid samen gegroeide ontboezemingen van liefde
en trouw. Het onderwerp verschilt, niet de menselijke benadering en evenmin de
literaire verwoording.
Waar Verbeeck Die van Brabant karakteriseert, heeft hij, zij het onbewust of met
helder doorzicht, veel van zichzelf bloot gelegd:
‘Die van Brabant bijten diep
in de vruchten van het leven
...
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scherpe veroveraars, zo dringen zij
hun zware grond in en hun tarwevrouwen
...
zij noemen zich kinderen van de dag
(bedrieger die de dood bant uit zijn licht!) (30)

Ook Verbeeck voelt zich Brabander, geboren te Wilsele op 18 april 1904, door
afkomst en aard, een vitalist die met de grond der dingen verbonden bleef en als
diepste geluk de huwelijksliefde mocht ervaren. Altijd opnieuw heeft hij het herhaald
dat zijn vrouw alles voor hem is, de luchter die zijn kamer verlicht, de muren en het
dak van zijn huis, de pijler die het gebouw schoort en draagt, terwijl hij zich zelf ziet
als de vloer onder haar voeten. Zo is het altijd geweest, ook ‘toen nog het denken in
het voelen zat’. Zijn ziel ‘is op het lijf verliefd’. Liefde is meer dan Platonische
vriendschap, meer dan een bovenzinnelijke geneigdheid tot elkander. ‘Liefde: wondere
spijs samen dit brood te mogen eten’. Alle zintuigen zijn erbij betrokken. ‘Trouwe
honden zijn mijn ogen die volgen u overal’; haar omringt ‘de geur van wilde kruiden’;
hij wil ‘een lied zijn met lippen en tanden’.
Vitalisme en sensualisme verenigd. Verbeeck spreekt enigszins als de god Pan die
uit de literatuur van de eerste vijftig jaar van deze eeuw zo beslist op de voorgrond
is getreden bij Hamsun, Gide, Hemingway en de Montherlant, om het bij de grootsten
te laten, alsof hem niets of niemand de voet dwars zetten of deren kon. Het burgerlijk
fatsoen met zijn geboden en verboden, voorschriften en reglementen wees hij af; hij
gehoorzaamde slechts aan de opwellende levenskracht, geleid door zijn machtswil
en stelde zijn actes gratuits als een schepper die spelend nieuwe werkelijkheden, inen vergezichten, levenshoudingen en wereldbeschouwingen tot stand bracht. Niet
alleen kunstenaar was hij terzelfder tijd een baner van andere wegen, profeet van de
vrijheid en bewerker van een nooit te remmen vooruitgang. Is het een toeval dat juist
in zo'n periode van wereldoorlogen, revoluties, concentratie- en uitroeiingskampen,
ontelbare slachtoffers van werkongevallen en verkeersdoden de letterkunde het leven
als hoogste waarde uitgeroepen heeft? Niet op de manier van de doctrinairen of
maatschappijcritici van vroeger en vandaag de dag, dat zijn doorgaans de
tweederangs-figuren in de woordkunst, maar als voorspellers en leiders van een
nieuwe mensheid. Vanwaar komt de gemeenschappelijke bezieling, die in een bepaald
tijdsgewricht de meest begaafden meesleept? Een reactie op wat gebeurt? Dat niet
alleen, want in dit geval is de boodschap van het vitalisme al de rampen van de eeuw
voorafgegaan.
Merkwaardig blijft al evenzeer dat het triomfalisme van de vitalisten geen
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stand kan houden. Markens gröde liep uit op Paa gjenrodde Stier, Les Onze devant
la Porte dorée vroegen om Encore un Instant de Bonheur, The old Man and the Sea
hield niets meer dan het besef van zijn levensmislukking over. Alleen Gide kon zich
redden, hij die zo gaarne en dikwijls velerlei rollen gespeeld had, in een atheïstisch
stoïcisme. De dood is meer dan het leven dat zij uitdooft en vandaar dat vitalisme,
buiten de uren van vervoering, zo vaak door twijfel en angst aangevreten wordt. Die
uren van beproeving worden talrijker naarmate de levenskracht terugebt.
‘Ik ben bang dat ik noch in de duur
noch daarna in de schaduwen van het Dal
den weg naar het hart des levens
meer vinden zal...’1

was Marmans klacht. Verbeeck waar hij het heeft over Die van Brabant vertolkt het
op eigen wijze:
‘maar uit de putten die zij graven
diep in de zinnen
stijgt altijd, altijd dorst omhoog,
daarom bijten die van Brabant
zo gretig in de vruchten van het leven
en zijn zij doende luid en druk.
- angst, ja angst houdt ze allen overeind.’

Ook daarin voelt de dichter zich huns gelijke. ‘Ach, ik heb het altijd geproefd,’ bekent
hij, ‘diep in de kus der gelieven zit de smaak van het afscheid.’ Soms vlaagt onder
zijn schedel ‘de droefheid van de profeten en kwelt mij de vraag als de bergen zo
oud: waarheen? waarheen?’ De gedachte wordt beeld, van zijn
persoonlijkheidsbeleving uit gezien en daardoor oorspronkelijk, waar en schoon,
waar het bij de meesten die hun metaforen alleen maar verzinnen om modern te
schijnen, maakwerk en slechte literatuur wordt. ‘Gestremd is de melk der blijheid’,
stelt hij vast. Maar onmiddellijk daarop weet hij ‘Achter het oude voorhoofd van de
avond is er een poort voor mij alleen bestemd.’
Hij vraagt zijn vrouw hem te helpen ‘in het gevecht’, het laatste volgens Marsman
waar het op aankomt. Dan heeft hij het al uitgesproken in de liefdesgedichten uit de
aanvang van zijn bundel: ‘Ik ben besmet met eeuwig-
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heid’. In het sluitstuk Quasi in extrema Pagina, wil hij zich bevrijden van sensualisme,
vitalisme en angst door geloof in een hiernamaals waar het leven bestendigd wordt:
‘opdat amen dan kan zeggen tot zijn schepper
de man die d'aarde tot zich nemen zal
wiens eeuwigheid ontsproot
uit de buik van de vrouw
en die geloven wil en hoopt
t'ontslapen in zijn kiem.’

Dat godsdienstige element is bij Verbeeck ook gedurende het hoogtij van lichamelijke
liefde en levensverheerlijking altijd aanwezig geweest. Het heeft aan zijn poëzie het
accent van waarachtigheid geschonken, waarzonder geen waardevolle kunst denkbaar
is. Als een boom is zijn dichtkunst gegroeid door alle seizoenen van de jaren heen,
met het besef van een einde reeds in de lente en de verwachting van een eeuwig zijn
nu het winter wordt.

Eindnoten:
1 Porta nigra, Utrecht, 1934, blz. 25.
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Kroniek
Willy Spillebeen / De dichter Clem Schouwenaars
- Gedichten 1956-1970, Een ring van granaat (1972), Nijgh & Van Ditmar
/ 's-Gravenhage en Standaard Uitgeverij / Antwerpen.
- Een zachte Saraceen (1973), Colibrant / Deurle.
Het uitbrengen van verzamelbundels poëzie, door een Nederlandse en een Vlaamse
uitgeverij en in Vlaanderen mee verspreid door het Davidsfonds, Vermeylenfonds
en Willemsfonds, is een initiatief dat toe te juichen is. Over de keuze van de eerste
vier dichters (Willem M. Roggeman, Clem Schouwenaars, Hans van de Waarsenburg
en Marcel van Maele) kan natuurlijk geboomd worden. Maar wanneer het experiment
met deze toch niet zo toegankelijke dichters slaagt - en het ziet ernaar uit dat dit het
geval is, aangezien de reeks wordt voortgezet - zal de opvatting dat de poëzie geen
lezers meer zou hebben, wel even moeten herzien worden.
Clem Schouwenaars (1932) deed voor zijn verzamelbundel een keuze uit acht
bundels, resultaat van veertien jaar poëtische bedrijvigheid (1956-1970). ‘Dag en
Nacht 1967-1969’ en ‘Dagboekbladen 1970’ verschijnen hier voor het eerst. ‘Leda
of het herleven’ (1970) werd niet in de verzamelbundel opgenomen. ‘Een zachte
saraceen’ (1973) is pas onlangs verschenen. Aanvankelijk was Schouwenaars' gedicht
wazig en omfloerst. Met de nieuwe beeldspraak van de Vijftigers en het levensgevoel
van de Vormendichters, nl. weemoed, melancholie, verlangen, gaf de dichter uiting
aan zijn levensonmacht door evasiepogingen uit de werkelijkheid en sporadisch ook
twijfels en vertwijfeling. De beeldspraak was bij de tijd, de sfeer duidelijk romantisch
en de taalbehandeling herhaaldelijk impressionistisch-sensitivistisch. Schouwenaars
is eigenlijk een volbloed romanticus. Hij schrijft de werkelijkheid van zijn en het
verleden, nl. oorlog, bunkers en puin, van zich af: ‘ik weet na vele woorden / dat
mijn geslacht was van granaten / en het zaad vernietiging’ (28) of ‘maar ik die zonder
moeder / wilde zijn en zonder voorgeslacht’ (27). Aldoor onderneemt hij pogingen
om aan de werkelijkheid en de tijd te ontkomen: ‘want wij zijn niet / van wereld en
wijzerplaat’ (21). Hij wil de wijk nemen naar een droomwereld, die nergens vast
omlijnd is, veeleer wazig, lyrisch, meer auditief dan visueel - vandaar de functie van
de muziek bij het evoceren van zijn wereld - en die ook herhaaldelijk metafysisch
aandoet. In Schouwenaars' eerste bundels is het evasieve nadrukkelijk aanwezig. Het
wordt o.a. door de motiefwoorden of -beelden zee, schip, zeil, zwaan, vogels en
muziek aangegeven. Te-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

244
gelijk evenwel zal de dichter twijfelen aan de zin van zijn ‘odyssea’ zonder vast doel.
Totdat hij die odyssea gaat maken naar de onbereikbare want absolute geliefde en
zijn droomwereld (in ‘De vrouwelijke verzen’ (1960)) samenvalt met de vrouw.
Evenwel is hij aldoor een verliezer (cfr. ook Mark Dangin, een al even
romantisch-evasieve leeftijdgenoot die eveneens de vrouw centraal stelt en van wie
de jongste bundel ‘Ik, de grote verliezer’ (1972) heet): ‘een dichter zijnde mocht ik
/ slechts mijzelf geloven / maar ik heb geluisterd / naar de woorden eeuwigheid / de
meest menselijke vreugde / en die ging mij verloren / want ik ben orfeus de
goedgelovige / de eerlijke de man / die bijgevolg verliezen moest.’ (51). Herhaaldelijk
ook speelt in de confrontatie met de ‘eeuwigheid’ (d.i. het ideële waarvoor de vrouw
eigenlijk ook symbool is) het besef van leegte mee, de zelfbegoocheling: ‘aan deze
grens (van leven en dood W.S.) blijft ons alleen / een duiksprong in de melkweg /
in een schijnrijk - zonder spijt / en offervaardig.’ Navenant met Schouwenaars'
onbepaalde, aarzelende droomwereld naast en zelfs voorbij de werkelijkheid is de
verwoording: lyrisch, vaag en verijld. Erg veel substantie dient men achter deze
verzen niet te zoeken. Ook het weglaten van de interpunctie doet de nauwelijks
experimentele teksten nog meer verijlen en voortstromen op de klanken.
Vanaf ‘Etudes voor de rechterhand’ (1964) wendt Schouwenaars hoofdletters en
interpunctie aan. Zijn gedicht wordt strenger, klassiek van bouw - al schreef hij
vroeger al vrij strofische gedichten, zelfs terzinen en een (rijmloos) sonnet. Men kan
er terecht een poging in zien om uit die ijle droomsfeer los te komen. Zijn gedicht
wordt meer sprekend en heel wat directer. Het evasief-romantische temperament is
uiteraard onveranderd, maar het lyrische en verijlde maakt plaats voor een agressieve
toon van moeizaam veroverde zelfzekerheid: ‘Ik verover de rechtmatigheid te haten
/ de taal van mijn vader, te scheppen / een groenlands geluid of barrevoetse / vrouwen
met een meeuw op iedere heup.’ (93). Enerzijds is er de scherpe afwijzing van het
verleden, die ook, maar minder hard, aanwezig was in vorig werk; anderzijds de
affirmatie van de auditief ingestelde dichterschepper. De dichter bevestigt zichzelf
in zijn lichaam: ‘Ik wil schrijven het verbijsterend / gedicht van mijn lichaam’ (100)
en in de vrouw(en): ‘Met jou een zilveren schepping, / een begin, een eerste wezen
wil ik / om te heten mogelijk / mijn hazewind-de-leden spannend, / mijn gezang, /
mijn skandinaafse maan, / mijn bruid.’ Op die wijze verandert hij de wereld tot ideale
wereld. Maar hij beseft tevens dat dit alles evasie blijft, omdat het allemaal slechts
schrijvenderwijs gebeurt.
Schouwenaars evolueerde duidelijk naar een strengere vorm, het in zichzelf besloten
gedicht. Typisch hiervoor is de bundel ‘Frescobaldi’ (1966),
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gestileerde sonnetten. Het esthetiseren is toegenomen, de dichter wendt de
werkelijkheid uitsluitend aan als poëtisch materiaal: ‘Want wijzer / dan zijn aarde is
een boom / en bomen worden woorden / in hun bloesems, worden adem / in de
schaduw van gebladerte.’ (177) Werkelijkheid wordt verbeeld, geësthetiseerd, een
soort bewuste roesbeleving waarin erotiek, poëzie en besef van eigen lichamelijkheid
samenklinken. Ook pijn en desillusie worden ingeschakeld. Autobiografische
elementen duiken reeds even op. Weer speelt de evasie een belangrijke rol, men kan
zelfs stellen dat Schouwenaars in deze bundel (en ook elders) vlucht d.i. zich inkapselt
in de esthetiek. Daarnaar verwijst trouwens de naam Frescobaldi, klankrijke naam
én van een Italiaans dichter én van een Italiaans componist en organist.
Schouwenaars' ‘odyssea’ naar de droomwereld van de poëzie verzinnebeeld door
de ideale vrouw gebeurde tot nu toe los van de eigen werkelijkheid, als schrijfsituatie.
Het plotselinge inschakelen van autobiografische elementen, schuchter in
‘Frescobaldi’ maar nadien heel overvloedig, wijst op een samenvallen van leven met
schrijven. Het ziet ernaar uit dat de dichter de ideale droomwereld belichaamd vindt
in één vrouw (Lutgart in de cyclus ‘En niet sterven’ (151), Leda in de bundel ‘Leda
of het herleven’ (1970) en Livia in de sterk autobiografische roman ‘De seizoenen’
(1972)). In ‘Dag en nacht’, de onuitgegeven bundel van 1967-1969, treft dan ineens
de parlando-vorm. De lyrische dichter heeft nu de behoefte aan te spreken en zich
uit te spreken: ‘Ik geloof dat ik moet spreken / dat ik niet zwijgen mag’ (134) en
verder: ‘Voortaan schrijf ik / gedichten openhartig als mijn hart, / die geen vergulde
schutting zijn / voor menselijke kwetsbaarheid, / die niet sluieren in trotse raadsels
/ het machteloos reiken naar volkomenheid, / ik schrijf voortaan / gedichten die mijn
kinderen zijn / naakt en eerlijk, / die enkel van zichzelf getuigen zijn / zonder
overmoed of schaamte.’ (135). Het vroeger sterk geësthetiseerde gedicht zal voortaan
louter belijdenis worden. De vlucht naar de ‘volkomenheid’ en de versluiering in
esthetiek is (voorlopig) voorbij. Poëzie is naakte levensbelijdenis en -bevestiging,
ook verantwoording van eigen leven. ‘Dag en nacht’ bevat grotendeels gelukkige
liefdesgedichten. ‘Genezen’ is er een sleutelwoord van: de liefste redt hem uit
eenzaamheid, duisternis, twijfels en zelfs vertwijfeling; ze redt hem ook uit die hang
naar het volmaakte; ze leert hem de werkelijkheid te waarderen. Maar liefde brengt
ook verdriet mee o.a. bij een afscheid. Hierover schrijft Schouwenaars de aangrijpende
cyclus ‘En niet sterven’ (151), verslag van een terugreis vanuit Kortrijk naar
Antwerpen na een bezoek aan Lutgart. De werkelijkheidservaring in de diverse steden
waar de dichter voorbijrijdt wordt vermengd met zijn gemoeds-
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toestand en bestendig, op de duur obsederend, wordt geaffirmeerd: ‘Maar ik zal niet
sterven.’ Verbeten geloof in de liefde redt uit de wanhoop en de dood. Wanneer
evenwel deze (toch weer als ideaal ervaren) liefde ophoudt, wordt de vroegere dichter
van het verlangen de dichter van het heimwee en de weemoed. Een dichter van de
herinnering die hij wil ‘herleven’. Daarmee zijn we aangeland bij Schouwenaars'
niet in de verzamelbundel opgenomen ‘Leda of het herleven’, waarin hij zijn hele
verleden afwijst, behalve zijn verleden met ‘Leda’.
De bundel van 1973 ‘Een zachte saraceen’ lijkt wel een remake te zijn van ‘Leda
of het herleven’. In minder directe, minder belijdende zin dan. Ook in deze bundel
staat de liefde als ‘herleven’ centraal. De titel verwijst naar de levenssituatie van de
dichter, die evenwel in de bundel zelf in tegenstelling met zijn vroegere gedichten,
nergens in de ik-persoon schrijft. Hij objectiveert zichzelf a.h.w.: hij is ‘een zachte
Saraceen’, iemand die niet thuis hoort waar hij verblijft - vroeger, in ‘Frescobaldi’
schreef hij ‘mijn broeder dit lichaam, mijn saraceen’ (119): hij heeft ook zelfzekerheid
t.a.v. het eigen lichaam moeten veroveren. De titel kan dan ook als volgt
geinterpreteerd worden: de dichter voelt zich in de werkelijkheid als een ‘vreemd
lichaam’, zoals ook de Saracenen vreemd waren in de christenheid van de vroege
middeleeuwen. Evenwel is het belangrijk iets meer te weten over de schrijfsituatie
(en levenssituatie) van de dichter toen hij deze bundel schreef: Schouwenaars heeft
een vol jaar vrij geïsoleerd, als een vreemdeling, een Saraceen, geleefd in de vlakke
landbouwstreek van Veurne-Ambacht. Over dit jaar handelt trouwens zijn knappe
roman ‘De seizoenen’, waarin allusies worden gemaakt op de gedichten uit ‘Een
zachte saraceen’. De dichter refereert daar naar de muziek, inzonderheid naar Bach.
De zevenregelige gedichten zijn streng beheerst geschreven, met een extreme aandacht
voor hun klankwaarde. Weer esthetiseert en sublimeert de dichter de werkelijkheid.
Maar in deze bundel is het esthetiseren en sublimeren geen doel, zoals het dit m.i.
wel was in ‘Frescobaldi’; het is een middel om de toch heel persoonlijke problematiek
van een romantische, ideale d.i. geidealiseerde liefde, uit zich weg te schrijven en te
objectiveren, d.w.z. te relativeren. Dit is dan m.i. het grote verschil tussen beide
uitermate geesthetiseerde bundels.
Qua structuur is ‘Een zachte saraceen’ beslist harmonieus. Alles staat in het teken
van het getal zeven: zeven cyclussen van elk zeven gedichten en ieder gedicht bestaat
uit zeven verzen. Vol-lediger kan het niet: het leven van de zachte saraceen is nu
ledig, zoals het vroeger vol was. Daarom keert hij in tot zichzelf, tot zijn herinneringen
en vult a.h.w. op deze wijze zijn ledig leven met de gedichten weer in. De gedichten
zelf zijn sterk ge-
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construeerd, zonder ergens gesloten of stroef aan te doen. Het zijn muzikale kleinoden,
waarin de klanken tegenklanken oproepen; soms ook zijn het meer plastische,
vormgave gedichten, die meer evoceren dan beschrijven. Door de gecondenseerde
schrijfwijze doen de gedichten wel wat archaïserend aan. De ideeën zelf komen
slechts op de tweede plaats. Dit is o.a. het grote verschil met het meesterwerk van
Adriaan Roland Holst ‘Een winter aan zee’, waaraan Schouwenaars' cyclisch gedicht
in meer dan een opzicht doet denken. Daar is vooreerst de gelijkaardige
woordbehandeling én evocatie d.m.v. beeldspraak. Daar is eveneens een identieke
én persoonlijke aanvangssituatie: het terugverlangen naar een geliefde. Schouwenaars
esthetiseert en objectiveert deze situatie, zonder ze echt te verruimen; Roland Holst
esthetiseert en objectiveert eveneens, maar de vrouw wordt een meerduidend symbool
en het geheel is een visie op de westerse cultuur, het typische cultuurpessimisme van
deze dichter. Zowel Adriaan Roland Holst als Clem Schouwenaars zijn dichters van
het verlangen. Roland Holst ontkomt aan het tekort (of het verlies) in een visie op
het elysium en bevestigt daardoor de droom die de mens verre overstijgt;
Schouwenaars daarentegen ontkomt aan het tekort door alles opnieuw te beleven,
als droom, maar brengt daardoor het hele gebeuren niet buiten de eigen situatie. Hij
wordt de elegische dichter van het persoonlijke terugverlangen.
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Kroniek
Marcel Janssens / Aangetekend schrijven
Uit een werkcollege aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is onder leiding van
Prof. Margaretha H. Schenkeveld een nieuwe publikatie over Gerrit Achterberg
gegroeid: Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht, Amsterdam,
Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1973, 142 blz. Het boek bevat de neerslag der
besprekingen in de derdejaarswerkgroep. Een redactiecommissie van acht mensen
trad op als een soort ‘Autorenkollektiv’. Een dergelijke formule, die men nu ook
meer en meer aantreft in geesteswetenschappelijke publikaties, blijkt in de praktijk
deugdelijk en relevant te zijn, niet alleen omdat zij gezamenlijk verworven
bevindingen ook voor anderen ter beschikking stelt, maar ook omdat zij blijkt te
beantwoorden aan een fundamentele karakteristiek van het lezen van teksten en van
het be-tekenend spreken over teksten - een activiteit die ik mij niet anders kan
voorstellen dan als een intersubjectieve uitwisseling van informatie. De
informatieoverdracht in het onderwijs volgt deze trend; dat in het verlengde daarvan
ook publikaties in hetzelfde kanaal terechtkomen, kan men alleen maar appreciëren.
Worden de persoonlijke inbreng en verantwoordelijkheid van de eenmanslectuur
daarbij gereduceerd, dan kan de winst van de collectieve arbeid dat in de beste
gevallen wel compenseren.
De werkgroep koos reeds het zo vaak gecommentarieerde Spel van de wilde jacht,
een in regeringsopdracht in 1956 geschreven gedichtencyclus. De leden van de
werkgroep hielden zich aan een paar afspraken inzake opzet en methode, waardoor
de resultaten van hun opzoekingen van meet af aan, althans naar mijn gevoel, vrij
beperkt en voorlopig moesten blijven. Ik heb de indruk dat de werkgroep iets langer
en uitvoeriger met Achterberg bezig had kunnen zijn, waarmee ik bedoel dat zij zich
nogal gemakkelijk uitsluitend met het Spel tevreden hebben gesteld. De afspraak
luidde, dat zij het Spel niet in zijn relatie tot ander werk van Achterberg gingen
bestuderen en dat zij bijgevolg alleen maar bij uitzondering konden verwijzen naar
andere gedichten (Woord vooraf, 10). Ik weet dat men om methodische en
pedagogische redenen niet over alles tegelijk kan praten en rapporteren. Het Spel
alleen vormt al een kluif, waaromtrent het (voor-)laatste woord nog lang niet is
gezegd. Met hun tentatief regel-voor-regel-commentaar bij
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deze éne als drama gebouwde cyclus, die reeds daardoor onze bijzondere aandacht
waard is, schreven de Amsterdamse Achterberglezers al een boekje vol. De leden
van een Leuvense werkgroep leverden een gelijkaardig werk (maar dan op een ruimere
basis) omtrent de bundel Sneeuwwitje, enzovoort. Toch ben ik er, hoe langer ik
Achterberg lees, des te meer van overtuigd dat het er met een gedicht of een
gedichtencyclus van hem in de ‘organische’ context van de Verzamelde Gedichten
aan toegaat als met een steen in een vijver: je weet niet vooraf wat voor beroeringen
er op het oppervlak ontstaan en - vooral - wat voor rimpelingen er van de randen af
naar het middelpunt terugkeren. Hoezeer ik ook de voorzorgsmaatregelen van de
werkgroep om methodische reden kan begrijpen, blijf ik erbij dat de afzondering van
het Spel in het licht van Achterbergs monomane fixatie een vrij artificiële en
tegendraadse bezigheid is. Het kan niet de bedoeling zijn de voorlopigheid van
uitspraken omtrent Achterberg meteen van de baan te helpen, maar ik vermoed dat
de aantekeningen bij het Spel minder tentatief hadden kunnen zijn, indien de afspraak
had toegelaten iets uitvoeriger buiten het boekje van de cyclus te treden.
De algemene karakterisering van de thematiek van Spel van de wilde jacht lijkt
mij inmiddels juist en verifieerbaar te zijn. De werkgroep resumeerde zijn bevindingen
in de stelling dat het Spel aan ‘een centraal menselijk probleem’ (Woord vooraf, 11)
gestalte geeft. Dit algemeenmenselijke probleem, dat dus in eerste instantie het
mens-zijn betreft en subsidiair het dichterschap, bestaat erin, dat de mens altijd
grenzen wil overschrijden, maar tot de orde wordt geroepen en verplicht wordt
grenzen in acht te nemen (Inleiding, 17-18). De afbakening én overschrijding van
grenzen liggen zowel op het menskundige als op het poëtologische vlak (al
beklemtoont de werkgroep sterk het eerste aspect). Dit interpretatiemodel geldt m.i.
niet alleen voor het Spel, maar voor zeer belangrijke sectoren van Achterbergs
universum. Het Achterberg-project stoot immers telkens weer en in de verscheidenste
opzichten tegen de uiterste grenzen. In dit opzicht vind ik de resultaten van de
werkgroep relevant, al had ik gewenst dat de afzonderlijke gedichtinterpretaties ons
- hoe hypothetisch en tentatief ook - meer zouden hebben gesensibiliseerd voor dat
kapitale Achterberggegeven van de grensbeleving en -overgang.
Een tweede methodische beperking bestond erin, dat de werkgroep zich niet
bezighield met microtextuele of macrotextuele ordeningsprincipes. Ook dat moet
een vrij frustrerende restrictie voor een poëzielezer zijn. In het commentaar bij het
Spel van de wilde jacht blijkt dan ook dat diverse semantische polyvalenties steun
hadden kunnen krijgen, iets inzichtelijker hadden kunnen worden of als nog complexer
hadden kunnen worden voorge-
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steld, indien een paar operaties van formele(?) aard hadden mogen ‘meespreken’.
Vooral omdat de werkgroep zich toch de moeite gaf om elk gedicht van de cyclus
nagenoeg regel voor regel te bespreken, had het commentaar veel kunnen winnen
bij een grondiger valorisatie van wat de werkgroep metonymisch ‘de laag der klanken’
noemt.
Ten slotte wil dit boek ‘controleerbare hypothesen’ omtrent het Spel van de wilde
jacht ter beschikking stellen. Een interpretatie van poëtische teksten zal wel altijd
een hypothetisch karakter moeten hebben, maar in dit geval rijst de vraag: 1. hoe
groot het aantal hypothesen is die men i.v.m. een Achterbergtekst kan voorstellen;
2. in hoever dat (hoe dan ook gelimiteerde) aantal hypothesen controleerbaar is. Het
aantal vraagtekens in de aantekeningen bij afzonderlijke gedichten verwondert mij
geenszins. Wanneer inzonderheid Achterberg op een min of meer serieuze en
inclusieve manier gelezen moet worden, stapelen de vraagtekens zich op. Achterberg
is een virus die met vraagtekens kankert. Nu stel ik vast dat ik bij mijn lectuur van
de aantekeningen bij het Spel blijf zitten met toch wat meer vraagtekens die mijn
lectuur van de cyclus vergezellen. Suggesties van polyinterpretabiliteit, die
samenhangen met een iets meer inclusieve Achterberglectuur, blijven in de
aantekeningen van de Amsterdamse groep onaangeroerd. Ze moeten bij afspraak
onaangeroerd blijven. Ik vind het jammer dat niet nog meer (controleerbare)
keuzemogelijkheden in het interpretatie-project van het Spel verdisconteerd werden.
Je kan nu eenmaal omtrent Achterberg niet genoeg op je hoede zijn. Het moge
oneerbiedig klinken t.o.v. de Amsterdamse collega's (ik stel me het lezen als een
collegiale activiteit voor), maar ik moet zeggen dat je als lezer van het Spel niet kan
doen alsof je neus bloedt...
Ik zou deze algemene indruk met voorbeelden moeten kunnen adstrueren, maar
dit hoort meer thuis in het vaktijdschrift. Laat me één voorbeeld nemen: het gedicht
Potentieel 883. De werkgroep toont andermaal aan wat voor een waardevol instrument
de dikke Van Dale is voor een Achterberglezer. Er worden drie betekenissen van
‘Potentieel’ in de titel vooropgesteld. De interpretatie van de werkgroep is veel
verschuldigd aan de derde betekenis: ‘beschikbaar vermogen, vooral in de
samenstelling oorlogspotentieel’ (63). Ik hoop dat ik niet ongepast ontmythologiseer
maar integendeel Achterberg met Achterberg tracht te laten lezen, als ik stel dat in
‘potentieel’ ook ‘potent’ zit. Het verwondert mij dat de werkgroep zo karig gebruik
maakt van de (Jungiaanse) studie van A.F. Ruitenberg-de Wit of van Rodenko's
mythologische hypothesen i.v.m. de Achterberg-interpretatie. Hoezeer ook de
Jungiaanse of de mythologische schema's als interpretatiemodellen ter discussie
mogen staan, zij blijven toch zoekbeelden, die méé
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mogen spreken in de lectuur tot nader order, d.w.z. tot zij op controleerbare gronden
als irrelevant mogen worden afgewezen (en wie levert ons ooit die bewijsgrond?).
Ik meen dan ook Potentieel controleerbaar-anders (bijvoorbeeld: erotisch) te mogen
lezen dan de werkgroep het deed. Ik connoteer het intransitieve ‘verkleinen’ (r. 6)
anders, nl. reeds in het licht van de ‘priemgetallen’ uit r. 13; ik denk bij de ‘lijnen’
uit r. 7 niet alleen aan een weerkaart of aan het negatief van een foto, maar ook aan
‘versregels’; de interpretatie van r. 9-10 is zwak, ook al omdat de semantische en
positionele correspondentie van ‘hongervlakte’ (r. 9) en ‘koudefronten’ (r. 12) over
het hoofd werd gezien, en omdat ‘oud’ (r. 10) zo karig geconnoteerd wordt; de lading
van ‘huis’ en ‘priemgetallen’ (r. 13) is de werkgroep grotendeels ontgaan; de
chiastische opstelling in r. 11-14, die de werkgroep constateerde, is voor betwisting
vatbaar en kan door andere paradigmatische én syntagmatische chiastische
opstellingen vervangen en aangevuld worden. Enzovoort. En als er hier naar één
andere Achterbergtekst moest verwezen worden, dan zeker naar Weerkunde 798 uit
Cenotaaf, maar dat mocht niet. Uit de analyse van Potentieel onthoud ik alleen dat
men Achterberg bezwaarlijk regel voor regel kan aantekenen. De virus zit in vrijwel
alle cellen en weefsels en om redenen van methodische hygiëne kan je de connotatoren
niet afschermen of bedwingen. Hoe dierbaar deze Aantekeningen mij ook zijn, ze
laten mij in deze tijden van schaarste achter in mijn hongervlakte van de tijd.
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De laatste ronde
Weekeinde van ons tijdschrift
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei a.s. 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 met als thema: Waarheen gaat de kunst?
Aan vijf specialisten van een bepaalde kunsttak is gevraagd hun visie te geven op
de jongste tendensen en ontwikkelingen in de literatuur, de beeldende kunst, de
muziek, het toneel en de film. De heren Marcel Janssens, Marcel Duchateau, Herman
Sabbe, Carlos Tindemans en Jozef van Liempt zullen een korte inleiding houden,
waarna het publiek zijn zeg krijgt. Referaten, reacties en discussie zullen de
zaterdagavond van 20 tot 22 uur en de zondagochtend van 11 tot 13 uur in beslag
nemen.
Het aandeel in de kosten beloopt 550 fr. per persoon voor het volledige weekeinde:
logies, drie maaltijden en fooi.
De lezers van ons tijdschrift die aan dit weekeinde willen deelnemen, zijn zeer
hartelijk welkom. Zij worden verzocht hun komst te melden aan Joos Florquin,
Predikherenberg 7, 3040 Korbeek-Lo en hun aandeel in de kosten te storten op zijn
postrekening 42 69 61 vóór 23 mei.
Het K.A.J.-domein ligt aan de rand van de weg Alsemberg-Buizingen. Wie over
geen wagen beschikt, kan het domein van Brussel uit bereiken met de autobus
Ukkel-Halle.
Redactie

Schrijver en mens
Waarschijnlijk zijn velen met mij verbaasd geweest toen zij destijds vernamen dat
Guido Gezelle, de dichter van het strijdlustige, door Jef van Hoof getoonzette,
Groeningelied, alles behalve een militant Vlaming was en de blauwvoeterie van zijn
leerling Rodenbach openlijk afkeurde. Ik was geschokt toen deze zelfde dichter van
franciscaanse natuurpoëzie onlangs werd ontmaskerd, zal ik maar zeggen, als een
lasterlijke, gerechtelijk strafbare, dorpspolitieke polemist. Toen wist ik nochtans
reeds dat hij nooit een woord heeft gezegd over het werk van de zoon van zijn zuster,
in de literatuur genaamd Stijn Streuvels.
Van Rodin heb ik zo met teleurstelling vernomen dat hij een zoon had die vaders
talent had geërfd, maar het van die vader niet mocht scholen. De man
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die Rodin fils had moeten heten in de geschiedenis van de Franse beeldhouwkunst,
zoals er in die van de Franse letterkunde een Dumas fils wordt vermeld, overleed na
de eerste wereldoorlog in een Frans dorpje als een bejaard boerenknecht. Een Duits
correspondent sprak daar met hem in een herberg en schreef over deze ontmoeting
in Westermann's Monatshefte, als ik mij goed herinner. Het is mij niet bekend dat
een enkele Franse publikatie op het interview is ingegaan. Het geval Rodin gelijkt
slechts in zover op dat van Gezelle dat het ons ook een kunstenaar leert kennen die
niet is zoals zijn werk doet vermoeden.
Gelijkenis én met Gezelle én met Rodin vertoont James Joyce. Hij had een broer
met een literair talent dat hij even groot achtte als het zijne en hij stelde al wat hij
maar kon in het werk om dat talent te verstikken, hetgeen hem ook is gelukt.
Gelijk Gezelle Rodenbachs flaminganterij afkeurde, zo gaf Joyce zijn afkeer te
kennen van de nationalistische strijd der Ieren, die niet eens, schreef hij, in staat
gebleken zijn hun moedertaal te bewaren. Nieuwlichters stellen James Joyce voor
als een bewuste heraut van nieuwe, revolutionaire letterkundige opvattingen. Ik weet
niet of zij Ulysses hebben gelezen, maar ik weet zeker dat zij zijn Portrait of the
artist as a young man niet gelezen hebben. Daarin zet hij zijn ideeën over kunst en
schoonheid omstandig uiteen en het kan niet traditionalistischer. Het is Thomas van
Aquino van hier en Thomas van Aquino van daar en hij citeert hem dan nog
tweedehands: ‘Pulchra sunt quae visa placent.’ Thomas schreef: ‘quae visu placent’,
wat niet helemaal hetzelfde is.
Gerard Walschap

Hopelijk
Hij was getrouwd. Zij was mooi. Zij was lief. Ze kreeg kinderen. Kinderen van hem.
Drie. Twee jongens en één meisje. Ze leerden papa zeggen. Ze gingen naar school.
Ze groeiden op. Zijn oudste zoon, zijn dochter en zijn jongste zoon.
Ze studeerden goed. Zijn oudste zoon werd advocaat. Zijn dochter dokter. Zijn
jongste zoon begrafenisondernemer.
Hij was de eerste klant. (Voor je kinderen moet je ten slotte iets overhebben.)
Vier dagen lang werd hij ten toon gespreid in een glazen kist. De mensen zeiden:
kijk, net of hij glimlacht. Hoe hij ook zijn best deed, echt, schateren ging niet meer.
De lijkdienst was effenaf-indrukwekkend. Bloemen noch kransen waren er ook.
Hij moest op zijn tanden bijten om niet mee te huilen. Met de wolven.
De offerande duurde eeuwenlang. De laatste mensen die kwamen schenen
verhongerd. Hun ogen stonden wild.
Gieren vlogen in de kerk. Rond en weg en weer.
Er werden ook kiekjes genomen door 'n piepjong fotograaf, zichtbaar onder de
indruk. Hij snoot herhaalde malen zijn neus.
De kist was in dubbel glas. Geluiddempend.
Hij wuifde ten afscheid. Met beide handen.
Dag.
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Hopelijk wint Merckx opnieuw de tour. Een troost voor zijn vrouw.
Zij is een hartstochtelijk en fanatiek supporter.
Stefaan Dehollander

David Storey
Een bakje vol witte steekkaarten, als het even kan nog versierd met gekleurde ruitertjes
ook, dat vind ik altijd bijzonder mooi. Reeds enkele keren heb ik getracht met een
dergelijk systeem wat orde te brengen in mijn systeemloos lezen, maar er ontbreekt
mij daartoe blijkbaar de nodige discipline en wetenschappelijke aanpak. Spijtig. Aan
de hand van zulke steekkaarten had ik allicht kunnen terugvinden waar of in welk
verband ik de uitspraak tegenkwam dat ‘het schrijven van romans à la Dostojefski,
na het wetenschappelijk werk van Freud, onzinnig was geworden’. Ik moest daaraan
denken tijdens de lectuur van Pasmore, de jongste roman van de vooral als
toneelauteur bekende David Storey. Ik vind een dergelijke bewering onzin (maar het
is dus wel duidelijk dat ik geen wetenschappelijk geschoolde geest ben). Ik vind ze
onzinnig omdat er zaken die op een totaal verschillend vlak liggen erg slordig met
elkaar in verband worden gebracht. Ze doet me ook denken aan een andere
decennia-oude zogezegd onweerlegbare dooddoener van dat slag, die nu ook naar
de rommelzolder werd verwezen. Sinds het succes van het hyperrealisme in de
schilderkunst kan men immers ter verklaring en rechtvaardiging van ongeveer 370
experimenten in de plastische kunst nog moeilijk beweren dat de fotografie elk
realisme overbodig heeft gemaakt. (Overigens vind ik het hyperrealisme wel snert.)
Dergelijke beweringen kunnen enkel opkomen bij mensen die een overdreven belang
hechten aan wat zij vernieuwing noemen. Enkel wat ‘nieuw’ is heeft zin en waarde,
volgens hen. Als men die vernieuwing zo essentieel acht is het gevaar groot dat men
zich haast exclusief op vormproblemen gaat concentreren. Het kunstwerk wordt
eigen onderwerp en men gaat een buiten verhoudingen groeiende aandacht besteden
aan alle experimenten. Om dat te rechtvaardigen duikt een andere dooddoener op:
elk experiment draagt, hoe dan ook, iets tot de ontwikkeling van de kunst bij. Dat
vind ik eveneens kolder. Sommige van die experimenten verhouden zich tot kunst
zoals bijvoorbeeld een variété-nummer tot voetbal. Even verduidelijken. Mensen als
Stanley Matthews, Di Stefano, Pele, Eusebio, Cruijff, hebben door hun balvaardigheid
iets bijgedragen tot de ontwikkeling (en de populariteit) van het moderne voetbal.
Maar er zijn andere ‘balartiesten’ die met het ‘ronde ding’ nog veel briljanter kunnen
omspringen - in een variéténummer. Beweren dat zij, door de briljante wijze waarop
zij een bal kunnen behandelen, door de vindingrijke truukjes waartoe zij in staat zijn,
dus ook iets bijdragen tot de ontplooiing van het voetbalspel, raakt duidelijk kant
noch wal. Maar precies dat gebeurt wel bij kunstenaars, waar heel wat bekwame
variété-artiesten beweren dat zij, en... Natuurlijk is het cultureel terrein niet zo scherp
afgelijnd als het voetbalveld, maar een grens is er toch wel. Ook wie kruiswoord-
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raadsels in elkaar knutselt werkt met woorden, maar hij hoeft daarom nog niet te
beweren dat hij aan literatuur doet.
Ik bedoel dus dat, Freud en adepten en derivaten zijnde wat ze zijn, ik nog altijd
geïmponeerd kan worden door een roman ‘à la Dostojefski’. Ik zal vast niet beweren
dat Pasmore van Storey opgezet en uitgewerkt is als een Dostojefskiaans werk, wel
dat het een thema heeft dat me soms aan Dostojefski herinnerde. De 30-jarige
geschiedenisleraar Pasmore voelt zich, zonder dat hij zich kan realiseren wat de
oorzaak mag zijn (een droom, vage onlust- en schuldgevoelens) van zijn omgeving
vervreemden. Hij was een plichtsbewust leraar, goed collega, trouw huisvader,
zorgzaam allerlei karweitjes aan het huis opknappend, maar toch verlaat hij, na een
wat moeizaam avontuur, definitief vrouw en kinderen en maakt een volledig
depressieve periode door, aan de rand van de waanzin die hij vreest. Soms lijkt het
alsof hij toch wel bewust en zelfs lucied bezig is zijn eigen leven te vernietigen. Zijn
eenzaamheid wordt totaal en verschrikkelijk, zijn situatie uitzichtloos. Dan ontdekt
hij dat zijn vrouw tijdens zijn moeilijk te verklaren afwezigheid tot een verhouding
is gekomen met een man die hij niet kan luchten en via de jaloezie (of het
bezitsinstinct, want ook het feit dat die man nu leeft in een huis dat hij nog
opgeschilderd heeft kan hij moeilijk verwerken) bouwt hij vernederd en moeizaam
terug een brug naar de ‘normale’ wereld. De reis die hij naar wanhoop en eenzaamheid
gemaakt heeft laat wel sporen na. Het boek eindigt met: ‘It existed all around him,
an intensity, like a presentiment of love, or violence: he found it hard to tell.’ Dichter
bij een mogelijke verklaring voor zijn gedrag komt Pasmore zelf niet dan: ‘All he
had ever wanted, from the very beginning, was a feeling of wholeness’ (p. 124). De
lezer krijgt alle ruimte om in te vullen, en het blijft wel de vraag of de terugkeer (het
komt niet bij je op hier te spreken van ‘het happy end’) een overwinning van Pasmore
is op de wanhoop, op de uitzichtloosheid van het bestaan, of een nederlaag, een
onmacht om zich los te maken van een omgeving die hem weliswaar belet zichzelf
te zijn maar hem anderzijds toch enig houvast geeft (het bezitsinstinct). Een
Dostojefskiaans gegeven, een klassieke structuur, een tot het uiterste van alle
overtolligheid ontdane taal, een moderne roman. Vóór Freud trachtte men misschien
de raadselen met veel woorden te beschrijven, nu schrijft men er omheen, en maakt
ze op die manier duidelijk. Vroeger vulde men op, nu klopt men uit. De auteur is
wel bescheidener geworden. Bovendien wordt Storey hier duidelijk geholpen door
het feit dat hij vooral toneelauteur is. Hij denkt als een theaterman, ziet vooral
bewegingen, relaties tussen acteur en decor, en roept zo, soms hallucinant, die sfeer
van ondraaglijk wordende twijfel, angst, eenzaamheid, wanhoop op. Een enkele
alinea, bij wijze van illustratie. Pasmore is op bezoek bij zijn bescheiden levende
ouders om ze, zeer pijnlijke zaak, te vertellen dat hij zijn vrouw en kinderen verlaten
heeft: ‘He let the water run out, then dried his hands. His father's razor stood on a
little shelf above the bowl and beside it a small mirror. A crack ran down the middle.
Whichever way he moved the two halves of his face refused to come together. He
turned round, holding his hands to his
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cheeks’ (p. 96).
Het komt erop neer dat Storey met zijn geëpureerde, koele stijl, alsof hij enkel
over dingen schrijft, van Pasmore een levend mens maakt, terwijl zoveel andere
zogenaamd moderne auteurs doen alsof ze over mensen schrijven, maar van hun
figuren levenloze dingen maken. Voor de meeste mensen zijn de anderen inderdaad
ook niet meer dan dingen. Het is allemaal minder een kwestie van talent dan van
durf, denk ik wel eens.
Fernand Auwera

‘Nederlandsch of Vlaamsch’?
De Cultuurraad decreteerde onlangs dat onze taal nu officieel de Nederlandse is en
dat de term Vlaams alleen nog in enkele gevallen gebruikt mag worden, zo
bijvoorbeeld in folkloristische en oudere benamingen. Nil novi sub sole, want reeds
in 1891 stond op het XXIste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres de
bespreking van ‘Nederlandsch of Vlaamsch’ aan de orde. Het kon toen meer dan nu
de gemoederen beroeren, want de Franssprekende pers wierp zich gretig ‘met de
haar eigen woordverdraaiingen en kant noch wal rakende conclusiën’ op de motie
die Jan ten Brink had ingediend om eens en voor goed komaf te maken met onze
taalperikelen. De conclusie, na veel heibel van menig geleerd magister, was toen de
volgende: ‘de beweging zal voort de Vlaamsche heten, maar de taal heet de
Nederlandsche’. Wie zegt daar wat? Was onze Cultuurraad dit misschien vergeten?
Enfin, we zijn er op vooruitgegaan: het besluit anno 1973 perpetueerde de beslissing
van 1891, maar nu... zonder veel rumor in casa.
Wim van Rooy

What's in a name?
Shakespeare had natuurlijk ongelijk toen hij op die vraag in Romeo en Julia 2, 2, liet
volgen: ‘That which we call a rose, by any other name would smell as sweet.’ Nu
de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (in België!) goed en
voorgoed beslist heeft dat onze taal het Nederlands heet, kan het geen kwaad meer
een oude koe uit de gracht te halen.
Mgr. Desiderius de Haerne (Ieper 1804 - Sint Joost-ten-Node 1890) was een
overtuigd voorstander van het Vlaams. Als lid van het Nationaal Congres in 1830,
eerste principaal van het weer opgerichte bisschoppelijk college van Kortrijk in 1833
en volksvertegenwoordiger van 1844 tot zijn overlijden, was hij een achtenswaardig
en beroemd man. Hij stond bekend als een specialist in economische en
onderwijsaangelegenheden, vooral waar het blinden en doofstommen betrof, en heeft
ook een hele reeks geschriften nagelaten.
Naar aanleiding van een polemiek met Prosper van Langendonck over de naam
van onze taal, verschenen in het Brusselse dagblad Ons Land (26 december 1888,
11 en 28 jaunari 1889), schreef De Haerne een gedichtje dat verder volgt. Het werd
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afgedrukt in Rond den Heerd (XXIV, 14, blz. 112 - 28 februari 1889). Nochtans
maakte De Haerne geen deel uit van de Gilde van Sinte Luitgarde, de academie van
de Westvlaamse particularisten uit die tijd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

257

Aan de Vlaamsche Nederlanders
De Vlaamsche taal, zegt men, nu Nederlandsch benoemd,
Wordt als versleten dracht verworpen en gedoemd;
Aan 't hoofd van Noord en Zuid had voortijds men twee steden,
Men wil Den Haag alleen als hoofdstad nu doen treden;
Dat is 't geschenk welk men ons reikt als lokkend oos;
Maar Vlaanderen houdt aan 't Vlaamsch tot spijt van Jantje Kaas!
Elkaar miszeggen was toen al een middel om vriendschap te sluiten.
André Demedts

Ouderjaar 19..
de boodschap
die Hij liefheeft
dekoningleroy
i'm dreaming
het rapport
er wordt geschranst
gewenst
na den noene
vóór de prijsverhoging
de hits van het jaar
door de liefde susa laat u wekken
de pakjes op het vloerkleed
de voetballer van het jaar
de gestelde lichamen
het leger de kalkoen des heils
de fooi
belafonte
met kerstmis ik, op schrikkeldag jij
de witte man wuift in het nederlands, of was't in het tsjechisch
het boek dat ik dit jaar vergat te lezen
mahalia
de sportman van het jaar
nodig een eenzame uit
het sportjaar over de drie netten
de vergeten gasten
de gag de politicus van het jaar
billy smart
plaats uw kerstboom niet bij het haardvuur
réveillon onder palmbomen
het jaaroverzicht
van goede wil op aarde
aftikken tot de telefoon rinkelt
het doelpunt van het jaar
uw petekind
amnestie
de dronk des heils
de foto van het jaar
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dank u ik stuur
de overjaarse tante
willy boskovsky
garmisch-partenkirchen
hugo symons
de naalden op het vloerkleed
er wordt van de schans gesprongen
ouder jaar geweest geworden
Marcel Janssens

Correctie
Een drukfout die ons pas nu door de dichter gesignaleerd wordt, maar waarvan de
correctie de poëzieliefhebbers en -bloemlezers nog kan interesseren: in het gedicht
‘Zondagmiddag’ van Hubert de Vogelaere, verschenen in het meinummer van 1973,
gaat het in de voorlaatste regel over verlate barden, en niet over verlate borden.
Redactie
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Boekbesprekingen
Literaire herdrukken
De Gedichten voor Maria Magdalena (Paris-Manteau, Brussel) van Paul Snoek,
reeds vroeger in zijn Verzamelde Gedichten opgenomen, worden nu apart herdrukt.
Zij werden in de periode vóór 1970 geschreven - het laatste der negen gedichten
dateert van dat jaar - en zijn voorlopig een laatste hoogtepunt in zijn dichtwerk.
Dezelfde uitgever biedt de 4e druk van Wat is magisch realisme?, een rijk
geillustreerd essay van Johan Daisne, waarin hij zijn opvattingen over de kunst
formuleert, vooral dat facet van de neoromantiek waarvan hij en Lampo te onzent
de voornaamste vertegenwoordigers zijn. Meteen verschijnt een tweede druk van
Reveillon-Reveillon, een ‘tweeluikroman’, waarin Daisne, naar magisch realistisch
recept, de personages in andere sfeer en toestand transponeert. Een boek dat, ondanks
enig kunst-en-vliegwerk, boeit om de knappe verteltrant en de geslaagde
sfeerschepping. De Reinaert Uitgaven (Brussel) brengen een Omnibus
Schelmenromans. De eerste is de bekende prozaversie van Reinaert de Vos door Stijn
Streuvels, de tweede - eigenlijk een novelle - is het beroemde schelmenverhaal van
Cervantes Rinconete en Cortadillo, een meesterwerkje dat zich afspeelt in de
onderwereld van Sevilla en dat even geniaal als Velasquez met zijn penseel dat bonte
wereldje beschrijft. De vertaling is van Eugène De Bock, die vroeger de complete
Novelas Ejemplares van Cervantes in prachtige vertaling heeft uitgegeven. De minst
bekende is wellicht de derde: een vrije bewerking door C.J. Kelk van Den
vermakelijken Avonturier, ofte de Wispelturige en niet min verwonderlijke levensloop
van Mirandor van Dr. Nicolaas Heinsius, verschenen in 1695. Deze Heins, natuurlijk
kind van een beroemde filoloog en kleinkind van de dichter en geleerde Daniël Heins,
werd een befaamd medicus die heel wat over zijn vak publiceerde doch aan lager
wal geraakte. Wegens moord uit zijn land gevlucht, zwierf hij in Europa rond.
Picareske en galante romans uit zijn eeuw blijken zijn lievelingskost te zijn geweest.
Hij vertaalde en schreef er. De Vermakelijke Avonturier, door Kelk reeds in 1963
bewerkt, is een plezierig en ironisch schelmenverhaal, gekruid met liefdesavonturen,
schavuiten-streken, dol- en platheden, waarin men Spaanse modellen hoort
doorklinken maar dat toch voor een belangrijk deel origineel is. Men zal er zich vast
niet bij vervelen!
Het is een bijzondere verdienste van de Reinaert Uitgaven (Brussel), weer een
nieuwe druk te hebben gebracht
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van Kristin Lavransdochter, het meesterwerk van Sigrid Undset. Het is de 7e druk
in ons taalgebied. Deze monumentale trilogie, die door weidsheid van opvatting,
door de haast niet te overschouwen menigte der personages en de diepte der
karakteranalyse aan Tolstojs Oorlog en Vrede herinnert, blijft een der grootste
realistisch-psychologische epische werken die onze eeuw heeft voortgebracht. Wie
in deze nerveuze tijd de aandacht kan opbrengen om deze roman van meer dan 1000
bladzijden te lezen, zal zich ontzaglijk verrijkt voelen.
Vermelden wij ten slotte de derde druk van Het levend monogram (Uitg.
Athenaeum, Polak en Van Gennep, Amsterdam) van Ida Gerhardt, zeer sterke, diep
symbolische poëzie, gevoed door familieherinneringen, de natuur en vooral religieuze
beleving.
Alb. Westerlinck

Varia
Van Mej. Anny Raman verscheen bij Uitg. Heideland-Orbis te Hasselt de Bibliografie
van Marnix Gijsen, een boek van 371 pag., omvang die op zichzelf al bewijst hoeveel
deze senior in de Vlaamse letteren heeft geschreven. Wat hier ook weer opvalt is
zijn veelzijdigheid.
Joos Florquin is in zijn Ten Huize van... (Davidsfonds, Leuven) aan de negende reeks
gekomen, reeds een indrukwekkend volume op de boekenplank. In deze na uitzending
nog uitgebreide gesprekken ontmoet men Carmiggelt, A. den Doolaard, Nico
Gunzburg (letterkunde), Luc Philips (toneel), Flor Grammens en kardinaal Alfrink.
Degelijke documentatie.
Paris-Manteau (Brussel) geeft een nieuwe Profielreeks uit, waarin Jef Geeraerts
eerst voor het voetlicht wordt gebracht: autobiografie van Jef, bibliografie, enkele
oordeelvellingen van critici over zijn boeken, en ten slotte een interview met Julien
Weverbergh. Zeer leerrijk boekje voor wie man en werk, hun achtergronden, enz.
beter wil kennen.
Dr. A. Keersmaekers gaf een studie in het licht Zakenlieden in de spiegel van de
Nederlandse literatuur (Uitg. St. Aloysiushogeschool, Brussel). Niemand voorzeker
heeft deze studie verwacht: het onderwerp is nogal vreemd. Niettemin heb ik dit
boekje, dat, ‘een verkenning’ genoemd, gelukkig slechts 60 pag. telt, met genoegen
gelezen. De tematologische ontleding van de plaats van ‘zakenwereld’ of ‘handel’
in onze literatuurgeschiedenis, vanaf Karel ende Elegast tot Ward Ruyslinck, biedt
weinig kans tot gewichtige resultaten. Niettemin schreef Keersmaekers als historicus
een aangenaam leesbaar boekje.
Er bestaat een Gezellegenootschap, daarnaast een Van Ostaijen- en een
Timmermansgenootschap, er verschijnen ook Verschaeviana, uitgegeven door een
Jozef Lootensfonds, en misschien is er nog meer. In elk geval, er is ook een Werkgroep
Jean Ray (Ruiterslaan 11, Kessel-Lo), die af en toe Cahiers uitgeeft, ge-
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wijd aan de Gentse fantast-verteller, veelschrijver en wellicht mythomaan. Er zijn
nu drie afleveringen verschenen. Het derde cahier biedt een ordelijke en nuttige
bibliografie door Jozef Peeters. De twee vorige bevatten diverse bijdragen in het
Nederlands, Frans en Engels. Wij kunnen ze niet vermelden of bespreken, maar
citeren stukken van Claude Seignolle, Johan Daisne, Marc Vuylsteke, Hubert Lampo
e.a., waarvan sommige biografisch-historische informatie schenken (Verstappen, R.
Clément e.a.) en andere in Ray's fantastische wereld wellicht nog meer mysterie
willen zoeken dan er al is. In elk geval, voor liefhebbers van het werk van deze
avonturier-op-papier is dit kermisbrood.
A. Westerlinck

De grote zaak is failliet
Van de nu 30-jarige Nederlander Hans van de Waarsenburg verschenen ongeveer
gelijktijdig de verzamelbundel Powezie 61-69 (Davidsfonds / Nijgh & Van Ditmar)
en de nieuwe verzen De vergrijzing (Nijgh & Van Ditmar). Samen een 11-jarige
dichterlijke evolutie.
De verzamelbundel draagt het zeer toepasselijke motto van Lucebert:
‘Nog ik, die in deze bundel woon
als een rat in de val, snak naar het riool
van revolutie en roep: rijmratten, hoon,
hoon nog deze veel te schone poëzieschool.’

Vanaf de eerste verzen staat het werk van Van de Waarsenburg dan ook in het teken
van protest tegen de gangbare poëzie en haar zgn. bevestigende rol in een vervlakte,
versteende samenleving:
‘er zijn geen woorden meer
alles is op’ (13)

Vanuit een ‘Prehistorisch heimwee’ (23), dat antibeschavingsgezind is, en vol haat
tegen al wat inauthentiek, verstard en dodend is, schrijft hij dan zijn eigen wanhopige
revolterende poëzie. Zowel thematisch als stilistisch is daarin weinig echte evolutie.
Altijd weer hamert hij op dezelfde nagels aan zijn doodskist: de middelmaat van de
afgestompte burger, oorlog, onderdrukking, de onleefbaarheid van de stad, de
hypocrisie van kerk en kapitaal, enz. Ook het stilistisch arsenaal blijft nogal constant:
baldadig, fragmentarisch en uitdagend taalgebruik, meestal nogal slordig en weinig
geconcentreerd. Dikwijls duidelijk meer gericht op directe impact bij voorlezing
voor een gelijkgestemd publiek, dan op diepgaande ontroering bij een aandachtige
lezer.
Wat mij het meest opvalt bij kritische lectuur is de grote ongelijkwaardigheid van
deze verzen. En dat heeft niet zozeer te maken met de grotere of kleinere dosis
expliciet engagement, maar precies met de poëtische concentratie in de verwerking
van de emoties, vanwaar die ook komen. Dieptepunt in dat opzicht is zeker de bundel
Met innige deelneming (1968), waarin de meeste gedichten het niet verder brengen
dan wat onsamenhangend, erg rommelig gepraat, dat door overdreven zelfzekerheid
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onsympathiek aandoet. Wanneer de geformuleerde maatschappijkritiek bovendien
alleen maar open deuren intrapt, mist dergelijke poëzie al haar mogelijke bedoelingen.
De goede gedichten, die een grotere ge-
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voelsnuancering beheerst weergeven, moeten door de lezer werkelijk uit de massa
gebloemleesd worden. Zo is er bijv. de cyclus ‘Mosa-beat’ (92 e.v.), sommige
gedichten uit de suite Wegens sterfgeval geopend (1970), die door tegelijk te verwijzen
naar Christus, de dichter en het politieke tijdsklimaat een veel grotere complexiteit
hebben dan hier meestal het geval is. Het meest homogeen geslaagd is de bundel
Powezie 69. Daar slaagt hij er regelmatig in een werkelijke ‘poëzie aan de rand’ te
scheppen, ‘als een schooier de taal uit de binnenste / vuilnisbakken halend’ (140).
Bijv.:
‘oud zijn in het zachte verzamelen
van steeds meer stukjes dood
het bij elkaar schuieren van stukjes
verleden die nog onaangeroerd
vertaald moeten worden
met een vreemd oog rondkijken
in de kleinere adem
en vertrouwd met de grond
vertrouwd met het vuur
enigszins onwillig
op een zebrapad blijven liggen.’ (171)

Meer gedichten nochtans hebben er de schijn van, dat de dichter zijn eigen,
onmiskenbaar poëtisch talent bewust ontkent uit valse schaamte, omdat andere, meer
fundamenteel geachte waarden verdrukt worden. Dan schaamt hij zich ten onrechte
omdat hij niet ‘één werkelijk schot’ gelost heeft (165), en vindt hij ‘dat poëzie niet
zo belangrijk is’. Dat brengt dan mee dat hij er ook slordig mee gaat omspringen en
ten slotte ook daar, op zijn eigen terrein, weinig werkelijke schoten lost. Beter zou
hij ervan uitgaan dat de behoefte aan schoonheid en kunst even fundamenteel is als
die aan bijv. vrijheid en rechtvaardigheid, en dat de mens niet gediend is met
schuldgevoelens om de ene bevredigde behoefte ter wille van de andere onbevredigde.
(Men (hij) leze er het inspirerend opstel van de Fin Markku Lathela, ‘Over
schoonheid’, op na, in het overigens door Van de Waarsenburg zelf geredigeerde
jongste nummer van Kentering, 1973, 4.)
De afzonderlijk verschenen bundel, De vergrijzing, vertoont in dat opzicht een
gunstige evolutie naar de diepte. De baldadigheid in de aanval is hier geluwd, de
toon is gevoeliger, maar ook hopelozer en echter tragisch. Het débâcle van het poëtisch
engagement wordt schrijnend aangevoeld:
‘de tijd voor opstand, de tijd voor
revoluutsie, de tijd voor mensen,
gewoon de tijd is voorbij en nog
nauwelijks achterhaalbaar’ (21).

M.i. een overgangsbundel, waarin een veel dieper borend en ‘gelouterd’ engagement
op weg is een eigen, zeer krachtige vorm te vinden. Als voorbeelden daarvan zou ik
graag de gedichten 14, 16, 19 en 20 willen beschouwen.
Hugo Brems
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Het zingend hart
In zijn beruchte afrekening met Van het Reve betoogde H. Mulisch o.m. dat die als
auteur steeds meer een ‘sprekend ingevoerd personage’ werd, d.w.z.
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een artificiële stem, die elke authenticiteit mist, en die ten slotte zijn eigen
persoonlijkheid verliest om die te vervangen door zijn stijl. Zonder daarom een
Mulisch-fan te zijn, moet men erkennen dat hij naar alle waarschijnlijkheid gelijk
heeft. Van het Reve zelf doet in ieder geval zijn uiterste best om die woorden waar
te maken. Na De taal der liefde en na Lieve jongens komt de verzenbundel Het
zingend hart (Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973) dat met veel
klem bevestigen: kitsch, superieure kitsch, maar kitsch. Een reeks religieuze, zo niet
mystieke verzen, voor o.m. de ‘Glorievolle Maagd’, waarin een schaamteloze retoriek
lach- en deerniswekkend wordt, gaat enige polemische gedichten vooraf tegen o.m.
Mulisch (natuurlijk), abstracte kunst, Chagall, de contestatie en dies meer. Zij zijn
van het intellectuele niveau van de ingezonden stukken in een overjaarse
provinciekrant. Zelfs niet geestig genoeg om ironisch te zijn. Ten slotte ook enkele
erotische gedichten: een flauw aftreksel van wat eerder en beter in zijn vroeger
prozawerk te lezen was. Een zielige bundel, waarin de enkele geredde verzen gered
werden door de ook al schaarser wordende ironie, die bovendien tot een intern
stilistische kunstgreep geëvolueerd is.
Van het Reve is wel degelijk het personage geworden dat hij speelt. En daar valt
weinig aan te beleven. Het is alleen maar spijtig.
Hugo Brems

Een ziekte van de tijd
In het slothoofdstukje van Het verlies betoogde Frans Sierens dat hij zich geenszins
voorstander kon verklaren van de vooruitgangsgedachte die de westerse maatschappij
bezielt, omdat ‘de essentie’ van het leven zelf erin verloren dreigt te gaan. Zijn nieuwe
roman, Het onderdak, verschenen in 1973 bij Orion in Brugge, belicht weer een
fenomeen dat inherent is aan deze ontwikkelingsdrang: de flatneurose.
Een aantal mensen verzaakt aan de beslotenheid en de huiselijkheid van de
eengezinswoning, om zich in een flatgebouw zogenaamd te laten verwennen met al
het moderne comfort. Eenmaal gevestigd, treft men er in plaats van het gedroomde
comfort echter allerlei hinderlijke ongemakken en gebreken, en in dit geval is het
van bij de aanvang duidelijk dat het gebouw zowat op instorten staat. In zoverre er
in een dergelijke behuizing nog van enige gezelligheid sprake zou kunnen zijn, wordt
die nu voorgoed ondermijnd door de hachelijke toestand. Wel beschouwd zijn de
huurders nu ten zeerste op elkaar aangewezen in een gezamenlijke solidariteit tegen
de eigenaars, die intussen ook nog zonder verpinken de huurprijs hebben verhoogd.
Hun optreden vormt echter zo een exhibitie van kleinzieligheid dat zelfs de
spreekwoordelijke atmosfeer van een klein boerendorp erbij verbleekt. De
verhoudingen tussen de huurders onderling worden bepaald door achterdocht, jaloezie,
eigendunk, onverdraagzaamheid, halsstarrigheid en meer van dergelijke
hartverwarmende deugden; de paar witte raven die nog voldoende gevoeligheid
hebben bewaard om zonder eigenbelang anderen te helpen, worden
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met een wantrouwig en geërgerd oog gadegeslagen.
Met de ironie van de buitenstaander-toeschouwer geeft de auteur het gebeuren
weer, zonder dat hij zijn boek echter tot een coherente eenheid weet uit te bouwen.
Het blijft te zeer bij afzonderlijke fragmentjes, waarbij hij zich vaak op sleeptouw
laat nemen door zijn klaarblijkelijke voorliefde voor typologische uitweidingen, zelfs
buiten het directe verband van het verhaal; een eigenschap van Sierens' schrijven,
die ook in Het verlies al eens ten koste ging van de epische densiteit.
In deze soms schampere benadering van een dergelijke kunstmatige en
verkommerde manier van samenleven, is Sierens' engagement niet altijd erg duidelijk.
Hij alludeert nogal vaak op de andere mogelijkheden, die er voor de nietverstarden
onder de huurders openliggen, en laat er verder geen twijfel over bestaan dat de
eigenaars, door hun schraapzucht en gekonkel in een financieel onhoudbare situatie
verzeild, in ieder geval de dupe van de historie zullen worden. Ook zijn kijk op de
mens laat zich moeilijk aflezen, maar het ware niet eerlijk die alleen als laatdunkend
te omschrijven. Zijn visie getuigt wel van teleurstelling in de mens, maar zoekt toch
naar begrip en medeleven, alsof de balans nog niet definitief naar één kant is
overgeslagen, al neigt zij wel meer naar het pessimisme. Getuige daarvan de laatste
passage uit het boek: op een morgen sterft de oude, filosofische dakflatbewoner, die
met korte - niet altijd even spitse - gezegden het gebeuren relativeerde, maar wordt
er tevens een kind geboren (‘Zo ging het leven. Een joch werd geboren, iemand
stierf.’). Het gesuggereerde evenwicht wordt echter verbroken als nog dezelfde avond
een deel van het gebouw instort.
Jef van Gool
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Tijdschriftenrevue
Nieuw Vlaams Tijdschrift
26ste jrg., nr. 8, okt. 1973
Dit nummer, samengesteld door Georges Adé, is gewijd aan het ‘grensverleggend
schrijven’. De taal wordt zodanig bewerkt dat de grenzen tussen zin en onzin, tussen
ernst en spel, en wat dies meer zij aan vastgestelde kategorieën, doorbroken worden.
Een omcirkelende verantwoording van dergelijke schriftuur en van de gekozen teksten
biedt G. Adé in de ‘Epiloog’. Dit zeer anti-systematische stuk is zowel in zijn vorm
als in zijn strekking een pleidooi voor ‘de vrijheid als het genot. Wanneer de bestaande
taal, het gesprek met de meester, de dialoog met de aliënatie vrolijk wordt geweigerd,
in een extatische negatie’. Vanuit een andere hoek benaderen J. Note en F. de Haes
dergelijk schrijven in ‘Lof der onleesbaarheid’. Met R. Barthes beklemtonen zij de
‘solidariteit van “formalistische” aandacht en maatschappijkritiek’, m.a.w. ook de
maatschappijkritische functie van teksten, die schijnbaar vooral formele experimenten
zijn. De teksten zelf vertegenwoordigen uiteenlopende wijzen van literair experiment,
grotendeels in de sfeer van Labris, door de aanwezigheid van auteurs als F. Denissen,
M. Leclerc, H. Neefs en L. van Essche. Verder drie gedichten van Mark Insingel,
een grotesk-karikaturale tekst van C.C. Krijgelmans, ‘Hoe in Vlaanderen de kinderen
geboren worden’, ‘Verwoordingen’ van E.N. Boerdam, met een geslaagde
aaneenschakeling van uiteenlopende teksten en taalfuncties, en een tekst van Paula
Yori.

Kultuurleven
40ste jrg., nr. 9, nov. 1973, en nr. 10, dec. 1973
Het dossier van nr. 9 is gewijd aan ‘voortdurende vorming’. Enige stukken, waarin
getracht wordt de lezer in dat bijzonder complexe en voortdurend als leuze
gehanteerde verschijnsel te oriënteren. In de reeks ‘Poëzie zonder grenzen’ schrijft
J.C. Andrade een erg abstract betoog over recente ontwikkelingen in de
Spaans-Amerikaanse poëzie. Zelfs geen gedicht in vertaling kan er van af, om concreet
te illustreren waarover de man het eigenlijk heeft. We vermelden verder nog een
artikel over ‘Carl Schmitt en de politieke theologie’, en een korte analyse van een
onderzoek door het Seminarie voor Statistiek van de RUG over de begrijpelijkheid
van de nieuwsmedia.
Het zeer lijvige nr. 10 bevat naast een dossier over ‘Modellen van socialisme’,
met bijdragen over socialistische experimenten in Joegoslavië, de Israëlische kibboets,
Tanzania en de Chinese volks-
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commune, ook een drietal bijdragen over (arbeids)geneeskunde. De rubriek ‘Poëzie
zonder grenzen’ is gewijd aan de jongste 25 jaar Frans-Zwitserse poëzie, d.w.z. de
evolutie na de dood van de dominerende figuur Charles-Ferdinand Ramuz.

Kentering
13de jrg., nr. 4, 1973
Door Heimo Pihlajamaa werd een nummer samengesteld over ‘Literatuur in Finland’.
Een zeer interessant overzicht van meestal hedendaagse gedichten en prozateksten.
Informatief is de inleiding ‘Over “Suomi”’, van de samensteller: een globale
karakteristiek van de Finse literatuur en cultuur, met hun intense natuurverbondenheid.
Kalevi Haikara geeft een overzicht van het moderne Finse proza. Het interessantst,
naast de gebloemleesde creatieve teksten, is echter het opstel van Markku Lathela:
‘Overschoonheid’. Hij pleit voor een a-politieke kunst, die in de eerste plaats gericht
is op haar eigen doel: bevrediging van de menselijke behoefte aan schoonheid. Een
behoefte, die hij even fundamenteel noemt als die aan voedsel, drank, lucht,
gerechtigheid, vrijheid.

Ons Erfdeel
16de jrg., nr. 5, nov.-dec. 1973
G.J. Resink, hoogleraar te Djakarta, bespreekt de ‘Nederlandse kultuurinvloed en
Europese kultuuroriëntatie in Indonesië’. ‘Grafiek van Nederlandse kunstenaars na
1945’ is een overzicht door Jerven Ober. Hij bespreekt de zeer diverse grafische
technieken en stromingen sinds de vernieuwing door de Cobra-beweging. Interessant
om zijn historisch overzicht en zijn argumentatie is het artikel van Prof. Dr. R.P.
Meijer: ‘Nederlands en Vlaams: twee literaturen of één?’ Na een historische
situatieschets onderzoekt hij de opvattingen van de voornaamste literatuurhistorici
sinds Jonckbloet. Ten slotte pleit hij resoluut voor één Nederlandse literatuur met
individuele verschillen, gebaseerd op ‘het werk zelf en minder op de personalia van
de schrijver’. Prof. Dr. J.C. Boogman belicht de figuur van ‘De historikus Pieter
Geyl: aktivistisch strijder en reformistisch konservatief’. En naar aanleiding van de
500ste verjaardag van de boekdrukkunst publiceert Elly Cockx-Indestage een
overzicht van de belangrijkste vroege drukken in de Nederlanden. In de ‘kulturele
kroniek’ bijdragen over o.m. het jongste nummer van Raam (‘Literatuur ter discussie’),
werk van Demedts, H. Bousset, K. Ouwens, Hazeu en Claus.

De Vlaamse Gids
57ste jrg., nr. 12, dec. 1973 en 58ste jrg., nr. 1, jan. 1974
Ward Ruyslinck is in het decembernummer te gast. Willem M. Roggeman heeft met
hem een gesprek over verbeelding en engagement, voornamelijk over de wisselende
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verhouding tussen beide in de evolutie van zijn romanoeuvre. Daarop volgt een
fragment uit Ruyslincks nieuwe roman in voorbereiding, ‘Het Ganzenbord’. A. de
Bruyne schrijft over ‘de pariabeschermer, een motief uit het oeuvre van Ward
Ruyslinck’. Hij vertrekt van ‘De Apokatastasis’ en maakt van daar uit vergelijkingen
met het vroegere en latere werk. Bernard Kemp onderzoekt het werk als uiting van
‘creatieve moraliteit’. Daarmee wordt gedoeld op de relatie tussen het mens-zijn en
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het schrijver-zijn van de auteur. Kemp gaat na hoe Ruyslinck de verhouding tussen
beide in zijn programmatische stellingname ziet, en in welke mate zijn romans een
integratie ervan tot stand brengen. Daarbuiten valt een artikel van Willem Bossier
over Pablo Neruda, zijn poëzie en zijn betekenis voor Chili en Latijns-Amerika.
In het eerste nummer van de nieuwe jaargang bespreekt Paul de Wispelaere een
recent werk van S. Polet, de ‘oratorium-collage’ ‘Adam X’, als een realistische
allegorie van onze tijd. Daarop volgt een romanfragment van Polet, ‘Doolhof’, uit
‘De geboorte van een geest’. ‘De afdaling in het graf van Rimbaud’ is een drieledige
gedichtencyclus van L.M. van den Brande over de zoon-moederrelatie in het
mythische perspectief van geboorte, seksualiteit en dood. Twee verzen van resp.
Snoek en Willem M. Roggeman zijn heel matig. Dan liever de wel wat wilde poëzie
van Tymen Trolsky. G. Walschap heeft bedenkingen bij de uitstraling van onze
letterkunde en bij het begrip literaire smaak, en de evolutie daarvan. Martin Mooij
mijmert over cultuur en literatuur in Polen.

Tirade
nr. 192, 17e jrg., dec. 1973
‘Wie een hoefijzer vindt’ is de titel van een vertaald gedicht van Osip Mandelstam.
R.P. Meijer, hoogleraar Nederlands aan de universiteit van Londen, publiceert een
zeer interessant overzicht: ‘Nog geen geschiedenis: enkele aspecten van de moderne
Nederlandse literatuur’. Hij richt de aandacht o.m. op de toenemende
defictionalisering, de terugkeer naar intellect, regelmaat en anderzijds romantiek, en
de grote onderlinge verdraagzaamheid van verschillende naast elkaar staande
strekkingen en stijlen. In ‘Dit is het verhaal van de leraar’ beschrijft R.J. Peskens de
frustraties van een werkmanskind in de HBS. Janneke Wijnalda publiceert elf erg
gemakkelijke gedichten.
J.H.W. Veenstra geeft nog een fragment uit zijn Du Perron-biografie prijs.

Septentrion
2de jrg., nr. 3, dec. 1973
Annie Romein-Verschoor geeft een visie op ‘Caractère et culture des Hollandais’.
J.J. Slauerhoff is als dichter aan de eer met enkele vertalingen door L. Wouters, o.m.
van ‘Het boegbeeld de ziel’. L. Fessard leidt hem in met een overzichtelijk opstel
over zijn leven en werk. Zeer boeiend is de gecommentarieerde verzameling
poëzie-fragmenten van hedendaagse Franstalige Belgische dichters over Vlaanderen,
door Liliane Wouters: ‘Le pays plat. La Flandre vue par les poètes belges d'expression
française’. Niets leent zich beter voor internationale cultuuruitstraling dan de
beeldende kunsten. Daarop spelen in dit nummer artikels in over Roger Raveel (door
Roland Patteeuw) en Jan Dibbets (door Carel Blotkamp), en ten dele ook een artikel
over ‘Les églises wallones aux Pays-Bas’, door R. La Roche.
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Kruispunt-Sumier
nr. 48, dec. 1973
Zoals gewoonlijk een hele reeks dichters, die hier een kans krijgen. Er is in feite
weinig opvallends bij. Het best lijken de verzen van R. Roegholt en K. Winkler.
Guido Buys schrijft een goed ver-
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haal volgens het beproefde procédé van het dooreenschuiven van twee tijdsniveaus:
het nu en de associatief opgeroepen herinnering. Naast de gebruikelijke
poëzierecensies met recht op antwoord, begint Yves Slabbinck een overzicht van de
tijdschriften.

De Periscoop
24ste jrg., nr. 2,3 en 4, dec. 1973, jan. en febr. 1974
A. Demedts start een reeks ‘Verkenningen in de wereldliteratuur’. Hij presenteert
André Gide, n.a.v. de Nederlandse vertaling van ‘Si le grain ne meurt’. Neer Vantina
had een gesprek met Georges van Acker, dichter, strijdend socialist, bezieler en leider
van het tijdschrift ‘Kruispunt-Sumier’. In zijn prozakroniek pleit P. de Vree voor
meer waardering voor het hermetische, experimentele oeuvre van Bert Schierbeek.
Fred de Swert recenseert een hele reeks Noordnederlandse poëzie-uitgaven. N.a.v.
twee gelijktijdige tentoonstellingen in Parijs, over kubisme en futurisme, schrijft H.
Waterschoot een opstel over betekenis en onderlinge relatie van beide artistieke
stromingen.
In het nr. 3 geeft A. Demedts een synthetisch, waarderend oordeel over poëzie en
schrijverschap van Hugo Claus, in zijn rubriek ‘Moderne Vlaamse dichtkunst’. N.a.v.
Cornets de Groots ‘Intieme optiek’ probeert P. de Vree diens standpunt tegenover
literatuur en literaire kritiek te omschrijven. Terecht komt hij tot de conclusie, dat
zijn voornaamste oogmerk is ‘zich zelf als scheppend auteur kenbaar te maken’. Em.
Jansen schrijft beschouwingen n.a.v. het jongste Gezelliana-nummer, waarin een
artikelenreeks van Gezelle over Marcus ab Aviano gepresenteerd werd. Bewonderaar
Willy Sneeuw interviewt aforistenverzamelaar Gerd de Ley. Guy van Hoof heeft het
over de schilder H. Daumier.
In het februarinummer bespreekt A. Demedts een herdruk van Van Akens ‘De
wilde jaren’ en de nieuwe verhalenbundel van Ruyslinck: ‘De verliefde akela’. Ander
proza, van W. Lauwens en F. Auwera, wordt voorgesteld door P. de Vree. R. van
Roosbroeck schrijft, n.a.v. het boek ‘Geyl en Vlaanderen’ een opstel over ‘Prof. Dr.
Geyl en zijn medewerkers. Enkele herinneringen’. Als insider weet hij heel wat
waardevolle toelichtingen en commentaar te geven.

De Tafelronde
18e jrg., nr 2-3.
In een commentaar bij de recente G-58 retrospectieve zet Paul de Vree ‘de puntjes
op de i’. Hij heeft het met name over een onrechtmatige weglating uit die
tentoonstelling van Jef Verheyen, en over de overbeklemtoning van de betekenis van
G 58 ten nadele van de Nieuwe Vlaamse School, precies rond Jef Verheyen. Ook
van De Vree enkele notities over ‘Poëzie en polis’, d.w.z. over de maatschappelijke
relevantie van poëzie. Verder een reeks concrete, visuele gedichten, en in ‘Neonlicht’
informatie over recente publikaties.
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Kultuurleven
41e jrg., nr 1, jan. 1974.
Het dossier groepeert artikelen over ‘levensduurte, belastingen en rechtvaardigheid’.
J. Leman onderzoekt de kibboets als opvoedingsmodel. F. van Bladel reageert op
een artikel van J. Freund
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in een van de vorige nummers (‘Vragen aan de ideologieën van extreem-links’ ) met
een verdediging van de waarde van het utopisch denken. Een overzicht van de
betekenis en de ontwikkeling van het futurisme werd geschreven door C.
Rodesch-Humblet. Interessant ten slotte is het thema Jan Wolkers, waarrond drie
bijdragen zijn samengebracht. Eerst een verslag van een T.V.-gesprek met o.a. de
auteur over de (on)mogelijkheid van menselijk geluk in individuele en sociale context.
E. van Itterbeek ontleedt het werk van Wolkers, inzonderheid ‘Horrible tango’ en
‘Turks fruit’, als uitbeelding van extreme situaties. Hij legt daarbij ook een sterke
klemtoon op het gebruik van obsederende, concretiserende symbolen. I. Nelissen
besteedt enkele woorden aan de film ‘Turks fruit’.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
26e jrg., nrs 9 en 10, nov. en dec. 1973.
In nr. 9 publiceert Hugo Raes een wel boeiend geschreven maar toch slechts matig
interessant verhaal: ‘De Amazone’. Beter is het verhaal van Marc Andries, ‘De jongen
en de zwaan’, dat een verdienstelijke plaats inneemt in de onoverzienbare reeks
geschriften die de eigen, verwarde, beangstigende en feeërieke innerlijke wereld van
de jeugd oproept. Van Monika van Paemel een fragment uit haar inmiddels verschenen
roman ‘De confrontatie’. Een vierde proza, ‘Het kristal bitterheid’ van W. Lauwens,
is aan te bevelen. Ook vier dichters. Best is Roger Serras. Wim Meewis schrijft wat
te woordrijk naar mijn smaak. Vijf gedichten van Hans Wap zijn wel geestig en
geslaagd in hun genre. Een grondige bespreking van Michiels ‘Exit’ schrijft Herman
Henderickx. Hij onderzoekt hoe de auteur door presentatie, isolering en parodie van
verschillende taalsituaties zijn kritiek op het taalgebruik uitoefent. In ‘Reflex’ o.m.
een erg boze reactie van J.J. Wesselo op het Gidsnummer over ‘oppositie in
Oost-Europa’. Verder een gesprek tussen Gerd de Ley en F. Auwera over het aforisme.
Het decembernummer begint met een romanfragment van S. Polet. Eddy van Vliet
schreef zes geraffineerde, wat ‘Snoekiaanse’ erotische gedichten. Van Fernand
Auwera enkele van de ‘Onderschriften bij 100 dagen’: een
verhalend-beschouwend-beschrijvend dagboek. ‘De onverbiddellijke kringloop van
de herhaling’ is een mijmerend, zeer overtuigend en doorleefd proza van H.F. Jespers
en Alijd Brink is in ‘Twee pony's langs de Rubicon’ in Parijs op zoek naar zichzelf.
Grotesk-geestige en wrange gedichten van Tymen Trolsky, verfijnde metaforiek in
de verzen van Jo Gisekin en levenswijze berusting in die van J. Daisne. Frans de
Haes schrijft een boeiend opstel over de unieke schrijf- en denkwijze van Georges
Bataille.

Nieuwe Stemmen
30e jrg., nr 2, nov.-dec. 1973.
Zoals meestal komen enkele dichters aan bod: Pieter Aerts schrijft drie beheerste,
ondanks de hermetische metaforiek streng aandoende gedichten. Zeer associatief en
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paradoxaal is het taalgebruik van Rob Goswin. Verzen van M. van Steene en Albert
de Vos sluiten nauwer aan bij de traditie. ‘Het verhoor’ is een eenakter van Aimé
Bernard: een gesprek tussen drie arrestanten in een cel van de gerechtelijke politie.
In ‘Zoeklicht’ o.m. bijdragen over ‘De
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heksenkring’ van Ruyslinck en over recent werk van H. Böll.

K&C
7e jrg., nr 2, jan. 1974.
In deze veertiendaagse publikatie van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel,
vindt men in de eerste plaats heel wat informatie over het actuele artistieke gebeuren
(tentoonstellingen, concerten, theater, film, enz.). Daarnaast kritische commentaar
bij dat gebeuren, zoals b.v. in dit nummer over hyperrealisme en conceptuele kunst,
door Freddy de Vree. Verder informatieve stukjes, o.m. over de E.
Tytgattentoonstelling, de expositie Ger Langeweg in het Stedelijk Museum te
Amsterdam, korte film- en boekrecensies, enz.... Andere publikaties of gebeurtenissen
geven aanleiding tot ruimer opgevatte stukken. Zo schrijft b.v. Frans Boenders over
Walter Gropius. Er is een gesprek met kunstcriticus Prof. Marcel van Jole over de
huidige kunstwereld. Willem M. Roggeman schetst de context van het werk van de
Afrikaanse schilderdichter Breyten Breytenbach n.a.v. een tentoonstelling van zijn
plastisch werk. Ten slotte ook literatuurkritiek, vnl. door M. Meijer Greiner, van
werk van de Amerikaanse Marguerite Young en de Roemeense Fransman E.M.
Cioran.

Raam
nr 99, dec. 1973.
In het ‘Journaal’ geeft J.J. Wesselo erg ongenuanceerde en zeer rake opmerkingen
door elkaar ten beste. ‘Transparant’ is een lange, ondoorzichtige poëziecyclus van
G. Fukkink. De verzen van Geert van Beek, ‘Van je familie moet je 't hebben’,
grappig, vol vondsten, buitengewoon taalvaardig en symbolisch rijk, sprak mij heel
wat meer aan. ‘Onze zangen sluiten onze rangen’ is een theoretische verantwoording
van de (zijn) poëzie door Mark Insingel. Zijn betoog is een variant op de gekende
stellingen omtrent de maatschappelijke relevantie van revolutionaire taalstructuren.
Een ander, zeer gedegen literair-theoretisch opstel, is van de publikatiedriftige Ruud
A. Kraayeveld. Hij signaleert een toenemende skepsis bij de beoefenaars van de
literatuurwetenschap omtrent de mogelijkheid tot een strikt wetenschappelijke
benadering van de literatuur. Voorzichtig nog slaat hij de weg terug in, naar het
concrete kunstwerk en de subjectieve leeservaring. Christine d'Haen schrijft een,
ondanks de systematische zakelijkheid, indringende analyse van een sonnettencyclus
van H. Speliers.

Mandragora
2e jrg., nr 2, dec. 1973.
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Hoofdbrok is het verslag van een enquête over de leesgewoonten van scholieren uit
het laatste jaar middelbaar onderwijs. Dat leverde weinig verrassingen op: een zeer
traditioneel leespatroon, dat m.i. meer door cursorische en verplichte lectuur bepaald
wordt dan hier toegegeven is. ‘Biecht uit een zweetkamer’ is onbeheerst proza van
Eddy Wouters. Gedichten van L.M. van den Brande, W. van Craen en Ben Henau
zijn genietbaar. Car Flanders schrijft inlevende commentaar bij een tentoonstelling
van Raf van Cauwenberghe en is vol vriendschap voor Pol le Roy en enthousiasme
voor diens bundel ‘Evenwicht’.
Verder enkele korte recensies.
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Varia
- Als nr 7 (zomer 73) van Koebel verscheen de dichtbundel ‘Marie Sans Toilette’,
liefdesgedichten van Roel Richelieu van Londersele. Het is een vage, op stemmingen
drijvende poëzie, die soms verrast door zeer delicate en suggestieve beelden.
Nieuw adres van Koebel: R.R. van Londersele, Home Corn. Heymans, Isabellakaai,
9000 Gent.
- In nr 46 van de VWS-Cahiers (8e jrg., nr 4, winter 1973) stelt F.R. Boschvogel
de essayist en romancier R.C. Gitsberg voor.
- Kreatief (7e jrg., nr 4, nov. 1973) brengt een essay van J.P. Ballegeer over de
actualiteit van het oude kunstthema: ‘De zeven werken van barmhartigheid’. Een
interessant experiment in toegepaste kunstwetenschap.
- In De nieuwe taalgids (67e jrg., nr 1, jan. 1974) een voorbeeldig stukje lectuur
van P. Kralt: ‘Vervaging als literaire techniek in Arthur van Schendels “Een zwerver
verliefd”’.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 4 mei 1974
Christine D'haen / O caro lactea+
Rose is a rose+ is a rose is a rose, doodloos en broos,
omzwachtelend zwoelte en koelheid, lip aan ooglid, licht
om ingevlochten schemer, reuk in kreuken, randen
van omgerolde vleezen voering; van zon doorzicht
de rozen zijn 't waarmee ik paar, elk bloemblad plooi,
maar parend stempel vind en stuifmeel, een phytisch+ slechts geslacht.
't Is eetbaar weefsel, voelbaar ingewand, maar zonder
het bloedwarm binnenbuiks gedarmte en zonder 't bitter
sterfzweet, aders en gebeente uitbrekend, 't rood
borrelend en stollend bloed dat eens, voorgoed
ons met den plotsen doodsschok zelf en al ontrukt,
ons die eerst lachten wurgend, lach in reutel stikt.
Ruggewaarts, ruggewaarts staart, vooruitgaand, gebukt
onder de'oude, de voeten verkoperd in blaren
de herfstige held
tusschen de vlammende en de verrijzende stad,
gehelmd, bepluimd nog, maar aarzelender omdat
hij Rome nog baren moet, Troje reeds heeft verloren.
Rose is a rose, rose is a rose is a rose, rose is a rose is a rose is a rose.
Ruggelings ligt, onder zooveel rozen, Rilke en Redouté
zonder één klacht.

+ o caro lactea: o melken vlees, citaat uit Bernardus Morlanensis.
+ Rose is a rose etc.: citaat uit Gertrude Stein ‘Sacred Emily’.
+ Phytisch: tó phutón: plant.
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Fredy de Schryver / Nonkel Willi
Nonkel Willi zag ik voor het eerst op een zondagmorgen in maart. Het was dat jaar
zeer vroeg bijzonder mooi weer en vrouw Eickhoff - met ck en dubbele f, jawel, mijn
vader had een bewijsstuk dat wij van oude adel zijn! -, zakenvrouw als ze was en er
steeds sterk op belust haar zaak op volle toeren te zien draaien, besliste maar haar
tuintafeltjes en stoeltjes te voorschijn te halen.
Nonkel Willi knapte dat werkje op. Ik hielp het mannetje even met een poot van
een tafeltje die hij niet direct vastschroeven kon. Ik sloeg hem gade hoe hij met
zeemvel en water het wintervuil van de tafels en stoelen wreef. Hij kwam nauwelijks
boven de tafels uit.
Armen en hoofd waren normaal, zodat ze voor zijn veel te korte lijfje te groot en
te zwaar schenen. Het middenstuk was helemaal mismaakt. Bultig, scherpe borst.
Een borst als bij een kip, een levende illustratie van een kippeborst. Een vogel zoals
hij in stripverhalen en tekenfilms verschijnt. Maar hier in een échte wereld neergelaten.
Het ene oog was dicht, één wit vel, het andere scheel. Normale, té grote voeten. Zijn
geelgrijze haar was achterovergekamd. Veel haar had hij, nonkel Willi, rond de oren
en tot hoog in de hals erg kort geschoren, maar boven op het hoofd lang, dik en stijf.
Net of hij een carnavalpruik op had.
Had ons Heer dan werkelijk geen meelij gehad toen hij voor het eerst aan dit, zijn
schepsel, had gedacht?
Mijn vrouw en ik waren in de woonkamer bij mevrouw Eickhoff toen nonkel Willi
met twee emmers brikets binnenkwam. Vrouw Eickhoff brandde brikets in een kleine
kachel, die een groot deel van het huis verwarmde. Brikets zijn niet duur en de warmte
is gelijk. En in die kachel kon je ook de oude bierkaartjes en allerlei hard papier en
karton verbranden. Nonkel Willi schikte de brikets netjes naast mekaar in de houten
bak die naast de kachel stond. Toen hij klaar was, wenste hij ons heel beleefd en
onderdanig een goede avond en vertrok. Net als een welopgevoede maar bedeesde
schooljongen. Later vertelde vrouw Eickhoff dat men nonkel Willi bij zijn geboorte
zo had toegetakeld. Letterlijk stukgetrokken, een heel
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moeilijke geboorte.
Waarom denk ik nu zo plots terug aan nonkel Willi? Waarom doet mijn meelij - of
is het een ander gevoel? - met de simpele jongen die Guy heet en die zich in de
kantine tureluut drinkt, mij plots weer denken aan die zaterdagavond samen met
nonkel Willi?
Ik heb eens eierbier gedronken, zei nonkel Willi, twee glazen maar. Ik was toen
negentien, het was op een Vlaamse kermis en ik was daarvan zo dronken dat ik met
moeite thuisgeraakt ben.
Het mannetje sprak met korte rukjes - zijn spraak was als zijn gang, zowel zijn
gedachten als zijn lichaam mankten vooruit. Het stemmetje steeds bedeesd en met
het aantal borrels flauwer.
Dat kan niet, zei mevrouw Eickhoff beslist, men heeft voorzeker andere drank bij
het bier gegoten. Nee, nee, van twee glazen eierbier word je niet zo dronken!
Nonkel Willi scheen het niet te geloven en was er van overtuigd dat het alleen dat
eierbier geweest was. Maar hij zweeg. Als grote mensen spreken, moeten kinderen
zwijgen...
Ik zag hem af en toe, nonkel Willi. Soms liep hij vóór het lage huisje. 's Zondags, in
de namiddag, kwam hij zijn boterkoeken halen die mevrouw Eickhoff voor hem en
de vrouw terzijde had gelegd. Het was dan meestal zo druk in de zaak dat niemand
hem veel aandacht kon schenken. Hij stond dan verlegen en nietig aan het
keukentafeltje - in de verbruikzaal zelf kwam hij niet -, wachtte een beetje en vroeg
dan schuw een borrel. Dat wist de vrouw voorzeker niet. Nonkel Willi genoot van
zijn slokje, zoals een schoolbengel die zich aan gestolen fruit te goed doet. Ook voor
de kleine man is het tenslotte zondag. Daarna betaalde hij, juist gepast. Grootmoedig
gooide vrouw Eickhoff de enkele muntstukken in het sigarenkistje, zonder natellen.
En nonkel Willi sleepte zich weg, de boterkoeken onder de arm, terug naar de zieke
vrouw van zijn overleden broer, naar het lage huisje van rechtover. De vrouw is ziek,
zei nonkel Willi steeds, ze ligt meestal in bed en beknort mij dat ik alles stuk maak,
alles opeet, borrels drink van haar geld. Ik verzorg haar nochtans. Maar ze heeft wat
in het hoofd, ze is niet steeds helder in het hoofd. Gelaten sloeg hij dan de ogen neer,
de handen hielden het tafelblad vast.
Willi, de huurder van het souterrain, was jarig die zaterdag. Hij kwam net
binnengelopen toen ik samen met nonkel Willi en vrouw Eickhoff aan

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

276
het tafeltje stond. Hij was al een beetje blauw en waarschijnlijk daardoor bleef hij
bij ons staan en gaf een rondje. Willi, de communist. Vijfenzestig jaar was ie. Zag
er nog heel knap uit en vooral zijn ogen waren opvallend levendig. Willi de filosoof
ook, en de dichter. Als er nu iemand kwam en me in de armen nam, zong hij. Nonkel
Willi keek wat beschaamd naar beneden.
Drink leeg, nonkel Willi, zei de Willi van de kelderkamer.
En steeds opnieuw: drink leeg.
En nonkel Willi dronk. De vrouw was er immers niet, men had ze naar het
ziekenhuis gebracht. Hij kon het zich eens veroorloven nu.
De jarige Willi vertelde. Hoe hij door de oorlog zijn vrouw was kwijtgeraakt. In
Rostock moest hij werken aan de vliegtuigen. Slechts om het half jaar naar huis. Een
mens houdt dat niet uit, je leert andere vrouwen kennen en je weet waar het tenslotte
op uitdraait. Dat is toch zo menselijk.
Samen met José in de kantine. Hoe ontgoochelend het is. Eeuwige liefde en trouw,
laat ons lachen. De wereld leert ons andere zaken. Voorbeelden legio. Maar het
kwetst en maakt onzeker. Wat doe je ertegen?
Ik heb ook eens iemand gekend, zei toen nonkel Willi. Maar ik heb pech gehad,
ik ben veel te klein. Pech gehad, herhaalde hij triestig maar gelaten.
Met zijn veel te grote hoofd neergebogen keek hij naar de borrel die voor hem op
de tafel stond. Willi spoorde hem aan te drinken.
Maak leeg, nonkel Willi, maak leeg. Vandaag geen zorgen, ik betaal. Vandaag
ben ik jarig en daar mag jij mee op drinken. Bovendien is die vrouw weg, vanavond
ben jij heer en meester. Drink leeg, nonkel Willi.
En nonkel Willi dronk. Hij moest zijn arm bijna omhoogheffen om het glaasje van
de tafel te nemen.
We stonden alle vier recht rond het keukentafeltje: vrouw Eickhoff, Willi de
huurder van de kelderkamer, nonkel Willi van het huisje erover en ikzelf. Toevallig
samengekomen rond het kleine tafeltje die zaterdagavond.
Nonkel Willi, die de vuilemmer uit de keuken draagt en die in een grotere ledigt die
buiten staat. En die dan met een karretje tot buiten de afsluiting voert.
Nonkel Willi, die op een avond de frituur nadert en zich bij het zien van de
heersende drukte op zijn stappen terugtrekt. En die dan weer terugkeert, verlegen
groet en verontschuldigend zegt dat hij honger heeft en dat hij nog wat wil eten voor
het slapengaan. Ik ben wel niet zo groot als jullie, maar toch heb ik honger. Neem
me maar niet kwalijk, ik stoor maar een paar minuten, ik heb nog honger.
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Nonkel Willi, die mij bewonderend zegt hoe mooi groot ik toch ben en hoe ik daardoor
zo vele werkjes kan opknappen die hij niet kan. Omdat ik te klein ben, slechts een
paar eenvoudige zaakjes breng ik voor mekaar.
Mij spookt een beeld voor de geest: een kleine goedkope houten kist die men naar
het kerkhof draagt. Met weinig, heel weinig volk erachter.
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Aleidis Dierick / Vrouw-zijn
De schaal van verbittering doorbroken,
in de nieuwe ruimte gevallen,
uit de holte van water en bloed
in de koelte van taal en getallen.
Huiverend van geest en adem
richt zij zich op en staat
van geweld en hardheid omringd
met de wonde van weerloosheid
op haar gelaat.
In een nooit-vermoede ijlte,
door het eigen hart niet begrepen,
heft zij haar handen en danst,
trots en ontembaar,
door de drang naar vrijheid gegrepen.
Zij heft haar handen en danst zich
een leven van koelheid en kracht
sluit zich helder op, en verschanst zich
zondeloos-wild en zacht.
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Gerd de Ley / Smokkelen met dubbele bodems
Notities over het aforisme
Een aforisme is een vernieuwende woordcombinatie.
Dirk Wilmars, Overigens, De Standaard 18-10-1972.
Aforisme: een vorm van spreken met de lading van zwijgen.
J.V. Tennissen, Het grote boek van Johannes Victor, uitg. Arts & Wereld, Den
Haag 1972.
Aforismen zijn niet apodictisch, men kan er niet bij zweren. De mens heeft soms
behoefte aan een ogenblikkelijke synthese, die de tegenstellingen overkoepelt; daarom
is het aforisme aan de paradox verwant. Het is als de ópzwaai op een schommel,
waarbij men in een flitsend moment de dingen overschouwt.
J.A. Rispens, Zonder omwegen, Bosch & Keuning N.V., Baarn 1950.
Een goed aforisme is een kleine steekvlam die tot verder nadenken prikkelt.
Haines, Aforismen van Haines, uitg. Het Licht, Gent 1960.
Ik ken twee soorten aforismen. De beminnelijke zijn uitsluitend op scheurkalenders
en bij ulevellen geschikt.
Jan Greshoff, Nachtschade, A.A.M. Stols, 's-Gravenhage 1958.
De kracht en tegelijk de zwakheid van het aforisme is daarin gelegen, dat het de lezer
ruimte laat om het te verwerken.
Geo Bruggen, Als vogels op een dak, Privé-uitgave, Oudenaarde 1964.
Om de lof van het aforisme te maken ben ik geneigd het te vergelijken bij de
waterdruppels, die in een grot van het gewelf sijpelen: zij vormen zich langzaam en
bij het neerdruppelen laten ze een infinitesimaal klein spoor van kalk, maar die kalk
verduurzaamt in de loop der jaren tot vormen, die soms dof zijn doch andere malen
wonderbaar doorschijnend.
Maurice Roelants, Gedialogeerde aforismen, Vandaag 5, A.W. Bruna &
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Zoons, Utrecht 1958.
Eén aforisme kan soms een hele bibliotheek samenvatten; het goede aforisme is als
een Venus-van-Milo in de tuin der wijsbegeerte.
Jan Schepens, Sterren en stenen, De Vlaamse Gids, 31e jrg., nr. 8, augustus 1947.
Om de waarheid in woorden te vatten, schreven de filosofen, Marcel Proust en de
notarissen dikke boeken vol. Ze namen plaats genoeg om te nuanceren. De schrijver
van aforismen doet de voorbereidende arbeid in gedachten. Hij weet dat zijn enig
excuus voor gebrek aan nuances, de klare kernachtige vorm is.
Prosper de Smet, voorwoord tot Aforismen van Haines, op. cit.
Aforismen schrijven eist dat men gemakkelijk met zijn denken en ervaring omspringt.
Siegfried E. van Praag, Indrukken en gedachten, Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage 1971.
Het vervelende van aforismen schrijven is, dat je er niet aan werken kunt, zoals je
aan een roman of een verhaal, en ook nog aan een gedicht kan werken, ze vallen je
in, of ze vallen je niet in. In het eerste geval kun je hoogstens de formulering nog
een beetje bijpolijsten, maar daar houdt het dan ook mee op.
Daar staat tegenover dat twee of drie van die invallen laat op de avond een tot op
dat moment volmaakt onproduktieve dag eensklaps weer goed kunnen maken.
C. Buddingh', Verveling bestaat niet, De Bezige Bij, Amsterdam 1972.
Het waarachtige aforisme is een, uit levenservaring gedistilleerde stellingname en
besluitvorming.
Haines, In- en uitvallen, Vooruit 22-3-1973.
Van de lezer, die nog om iets meer bekommerd is dan om het feit of de dactylo
tenslotte de directeur in haar netten zal vangen, mag men belangstelling vragen voor
de kunst van het aforisme.
Richard Minne, In Twintig Lijnen, Vooruit, 12-10-1949.
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Vroeger
Er werden vermoedelijk wel altijd aforismen gedebiteerd of geschreven, en we kunnen
met vrij grote waarschijnlijkheid aannemen dat het aforisme het oudste literaire genre
is. Vast staat dat Hippocrates voor zijn helder en gebald geformuleerde geneeskundige
geboden als eerste voor een schriftuur de term aphorismoi gebruikte, wat het Grieks
is voor afgrenzing. We zijn dan in de 5e eeuw vóór Christus.
Al bedienden in de loop van de geschiedenis heel wat dokters zich van deze
stijlvorm (zelfs nu nog, ik denk bijvoorbeeld aan de zeer produktieve Nederlandse
geneesheer-aforist J.V. Tennissen), toch bleef het gebruik van ‘afgegrensde zinnen’
niet beperkt tot het terrein van de medische wetenschappen. Epiktetes bijvoorbeeld
werd beroemd om zijn ethische aforismen en nu nog is iedere goede schrijver, dus
ook de goede aforist, een moralist, al wil ik daarmee niet bedoelen dat het iemand
is die dient te moraliseren. Later gebruikten talloze schrijvers, filosofen,
wetenschapsmensen en - helaas - ook veldheren en politici dit flitsende genre te pas
en - helaas - ook te onpas. Dat leverde beroemde namen op zoals La Rochefoucauld,
Pascal, Montaigne, Otto Weiss, Nicolas Chamfort e.a., die nu nog voornamelijk,
zoniet uitsluitend hun bekendheid schragen op een aantal veel geciteerde aforismen
uit hun oeuvre. Het is trouwens opvallend, en misschien wel typisch voor onze eeuw,
dat het vooral aforismen en aforistische citaten zijn die al bij al nog het meest gelezen
deel uitmaken van de literatuur uit de voorbije eeuwen.
Toch is er sedert Hippocrates een grote weg afgelegd, en waar men het in het
verleden niet altijd zo nauw nam met de terminologie, moeten we nu toch duidelijk
het begrip aforisme proberen af te bakenen.

Op zoek naar eigenschappen
Kort en zelfstandig
Een eerste, onvermijdelijke en duidelijke eigenschap van het aforisme is de kortheid,
de puntigheid, de spitse, gebalde formulering. Een goed aforisme kan nooit langer
zijn dan een paar regels, zoniet zitten we reeds midden in het betoog. De beste
aforismen bestaan uit slechts een paar woorden: ‘Eenzaamheid, wat ben je
overbevolkt.’ - ‘Een vermoeid uitroepteken is een vraagteken.’ - ‘De meeste
monumenten zijn hol.’ (Stanislaw Jerzy Lec, Ongekamde gedachten, vertaling: Menno
Colleran, Van Ditmar, Amsterdam 1965.)
Het wordt daarenboven zelfstandig geschreven, zonder context, en onderscheidt
zich daarin van het korte citaat of fragment. De enige context die een aforisme bezit
is de eventuele vóórgeschiedenis, de ‘zwangerschap’ in
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het brein van zijn schepper, omdat het veelal de resultante is van diverse gedachten
(associaties) en/of ervaringen.

Een subjectieve waarheid als een kalfje
Omtrent de waarheid die een aforisme al dan niet mag of moet bevatten, zijn de
meningen verdeeld.
Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1863-1944) schrijft in zijn ‘Voorrede’ tot
Aphorismen (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1937, p. 5-6):
‘Aforismen zoeken de lezer bewustwording bij te brengen van meest zielkundige
waarheden, en zij zijn daarvoor dikwijls meer dienstig dan wijd uitgesponnen morele
vertogen. Ditzelfde kan gezegd van spreekwoorden, waarin een eeuwenlange ervaring
van duizenden in korte bewoordingen als wijsheid ligt opgetast. Ook een aforisme
dient kort te zijn: al het overbodige moet ontbreken aan deze gecomprimeerde
levenswijsheid. Daarbij moet de vorm helder en duidelijk zijn, niet dubbelzinnig of
twijfel overlatend omtrent bedoeling of betekenis. Eindelijk last not least - mag in
de aforisme niets worden opgeofferd aan de waarheid. In geen enkel opzicht mag
deze lijden onder een zucht naar geestigheid of effectbejag. Aforismen moeten niet
bestaan in schitterende paradoxen, die bij nader bezien slechts schijnwaarheden
inhouden. Een aforisme, die haar waarde uitsluitend ontleent aan de vorm, is niet
veel waard. Evenmin mag zij haar kracht zoeken in een didactische moralisering,
noch in dogmatische lering. De systematische filosoof verkeert dikwijls niet op al te
beste voet met de meer menskundige humanist of moralist, want beiden hebben een
verschillende kijk op de wereld en streven verschillende doeleinden na.’ (De spelling
werd aangepast, de cursivering is van mij.)
Dit is het verouderde standpunt van de zgn. filosofische aforist. Een aforisme mag
eigenlijk geen waarheid als een koé bevatten, maar wel zoals C. Buddingh' het stelt
‘een waarheid als een kalfje’ (Sommige mensen, A.W. Bruna & Zoons, Utrecht 1971,
p. 53).
Goede aforismen bevatten halve, anderhalve of driekwart waarheden, die des te
misleidender werken naarmate ze geloofwaardiger klinken. Dit is geen paradox, want
‘niets is fantastischer dan de werkelijkheid’. Geslaagde aforismen vallen algemeen
aanvaarde waar(he)den aan, ont-waarden ze, stellen ze ter discussie, maken ze naakter
dan naakt en geven je daarom een schokje dat je doet nadenken, te meer omdat je
die ont-waarding niet altijd bij de eerste lectuur ontdekt. In een goed aforisme is de
‘waarheid’ zó handig geformuleerd dat je eerst ja-knikt en daarna pas bemerkt dat
je erin gelopen bent.
Hoe meer het aforisme een échte waarheid poogt weer te geven, hoe verder
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wij afwijken van het genre en evolueren naar de filosofische besluitvorming of
synthese, de maxime, de objectieve stelling. Vandaar dat het goede aforisme subjectief
moet zijn, hoe subjectiever hoe beter.
De spanning tussen de objectieve gegevens en de subjectieve verwerking ervan
maakt één van de krachtigste eigenschappen van het aforisme uit.
Zo kan het voorkomen dat twee aforismen elkaar tegenspreken, en toch allebei
geslaagd zijn. Het aforisme moet relativerend werken, sommige zaken langs een
totaal andere kant bekijken, waarheden op een originele wijze op het hoofd zetten,
en dan krijg je onvermijdelijk tegenstellingen die evenwel elkaar niét opheffen.
Maurice Roelants maakte er op het einde van de vijftiger jaren een werk-systeempje
van in zijn Dialogische aforismen die hij in diverse tijdschriften publiceerde. Telkens
ontkrachtte hij een aforisme en vulde hij het tegelijk aan door er een tegenstrijdig op
te laten volgen.
Voorbeeld:
- Vrees het geluk: daar is het en dan laat het u leeg.
- Wie het ongeluk vreest is niet rijp voor het geluk.
(Nieuwe dialogische aforismen, Dietsche Warande & Belfort, april-mei 1958.)

Paradox en antithese
Nauw hierbij aansluitend zijn de stijlkenmerken paradox en antithese. C.J. Wijnaendts
Francken aanvaardde zulks niet (zie de geciteerde ‘Voorrede’) en nochtans resulteert
de paradox in het aforisme niet altijd als schijnwaarheid, zoals deze auteur het wil
voorstellen; integendeel: ‘De grote waarde van de paradox ligt hierin, dat hij ons
diepere waarheden, of liever waarheden van de tweede graad laat beseffen.’ (René
Heytens, Sacha Guitry en de paradox, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 4e jrg., 1949-'50,
p. 126.)
De paradox, schreef J. Goudsblom in Pasmunt (Arbeiderspers, Amsterdam 1958),
is een staart die haar eigen slang opvreet.
Dat is dan meteen een mooi voorbeeld van een aforisme, waarin een schitterende
paradox gebruikt werd.

Humor
Humor is levensnoodzakelijk voor het aforisme en bewijst meteen de verwantschap
met het cabaret, de boutade en de korte mop of Witz. De humor, de ‘esprit’ die een
goed aforisme bevatten moet, wordt meestal veroorzaakt door het woordspel, de
paradox, de antithese, de spirituele vondst, de kalfjeswaarheid of een combinatie van
meerdere van die eigenschappen. Vaak
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vloeit het allemaal zo door mekaar dat het moeilijk valt uit te maken wat nu precies
het humoristische effect veroorzaakte.
Wel is het zo dat de humor in het aforisme zelden een bevrijdende lach opwekt;
meestal is het sarcasme of ironie, in elk geval humor met een wrange nasmaak. De
kern van een aforisme is een bittere pil en de humor fungeert als verguldend of
verzoetend omhulsel. Hierin zit meteen ook het verschil met een geestige opmerking
of een geslaagde boutade: daarmee lach je en dan wacht je op een volgende vonk,
bij een aforisme is de lach slechts een voorspel, een inleiding tot verder nadenken,
tot meditatie.
Daarin zit hem de dubbele bodem, dat maakt het aforisme bij het herlezen beter,
daarin zit hem het verschil tussen spitsvondigheid en literatuur.

Citaat en spreuk
Nu we de diverse eigenschappen van het aforisme hebben opgesomd, kunnen we het
afgrenzen van andere korte genres.
In de eerste plaats wordt het aforisme vaak verward met het citaat of fragment.
Die misvatting is vooral de schuld van de diverse citatenboeken en bloemlezingen.
Inderdaad bevatten deze naslagwerken, die doorgaans een ruime belangstelling en
verspreiding hebben bij het lezend publiek, een groot procent aan aforismen en
aforistisch aandoende zinnen. Anderzijds worden vele aforismen vaak ‘geciteerd’.
Per definitie bestaat een citaat uit één of meer zinnen die uit een context worden
gelicht om in een betoog, bewijsvoering of essay iets te bewijzen of te illustreren (de
stijl, de mening of de fouten van een bepaald auteur bijvoorbeeld) óf die gewoon als
afzonderlijk geheel verstaanbaar, zinvol, spiritueel zijn en als zodanig een eigen
leven kunnen gaan leiden. Het is vooral dit soort citaten dat het meest met aforismen
wordt verward, vooral wanneer de gedachte origineel werd geformuleerd. Hoe
aforistisch sommige citaten ook aandoen, toch valt op te merken dat zij niet zelfstandig
ontstonden, maar achteraf, door een bloemlezer, een citatenjager of door de auteur
zelf zelfstandig gemaakt werden.
Van hoeveel ‘klassieke’ auteurs wordt er nog iets anders gelezen dan de zelfstandig
geworden citaten?
Ook met de spreuk of het spreekwoord vertoont het aforisme opvallende
gelijkenissen. Spreekwoorden zijn eveneens kort en puntig, maar steeds de uitdrukking
van algemene ervaringen. Het zijn volkswijsheden en als dusdanig veel objectiever
dan aforismen. In een spreekwoord zit ongetwijfeld een bondige levenswijsheid,
soms zelfs een halve waarheid of paradox, maar geen persoonlijke toets. Het bewijs
dat aforisten er niet zo erg mee oplopen is wel dat heel wat onder hen de
spreekwoorden - eveneens
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vaste waar(he)den - op hun kop zetten, vaak met een aantrekkelijk resultaat: Een
goede buurvrouw is beter dan een verre vriendin (C. Buddingh' in Sommige mensen,
op. cit.); Mark Dangin gebruikte zulke varianten op spreekwoorden als titels voor
zijn gedichten in Mais Enfin, Dangin! (1972): Wie niet voor mij is, is achter mij Met de hoed in de hand zet men u overal aan kant - Er is geen man die het laten kan.

Het aforisme zit in een driehoek
We hebben reeds vastgesteld dat het aforisme duidelijke raakpunten vertoont met
drie uiteenlopende genres: poëzie, filosofie en cabaret.
Om het aforisme visueel te situeren, nemen we een gelijkzijdige driehoek met als
top poëzie en als basishoeken filosofie en cabaret: tussen deze drie hoeken evolueert
het aforisme, met als ideale plaats het snijpunt van de bissectrices die vanuit de drie
hoeken vertrekken. In heel wat gevallen ligt het dichter bij een bepaalde hoek en
soms is de grens nauwelijks te onderscheiden.
Met poëzie heeft het aforisme vrij veel gemeen: spanning, ritme, de woordkeuze
die economisch, exact en origineel moet zijn en in een enkel geval het rijm of
binnenrijm. Hoe meer we de top van de driehoek naderen, hoe onduidelijker echter
het onderscheid wordt: haikoes en Spaanse copla's bijvoorbeeld zijn gedichten, maar
toch bezitten zij heel nauwe familiebanden met het aforisme. De Vlaamse dichter
Bart Mesotten, die een paar honderd geslaagde haikoes op zijn actief heeft, schreef
- in haikoevorm - een paar opmerkingen over deze poëzievorm, die net zo goed op
het aforisme kunnen worden toegepast:
Haikoes moet je
Traag oppeuzelen gelijk
Studentenhaver.
Een slecht haikoe
Is even smakeloos als
Een glas verschaald bier. (Dak haikoe, Colibrant, Deurle 1972.)

Hoe dichter we naar de basishoek filosofie gaan, hoe objectiever de inhoud wordt,
tot we uiteindelijk, zoals eerder aangestipt, de maxime, de filosofische stellingname
benaderen.
In de buurt van de andere basishoek, het cabaret, ligt de grens met de korte grap,
de boutade, de spirituele opmerking. Hoe amusanter de zin wordt, hoe gratuiter de
humor, hoe dichter we bij het cabaret zitten. Plezierige
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boutades gelijken uiterlijk sterk op aforismen, maar baseren zich voornamelijk op
de vondst en bezitten geen dubbele bodem(s). Moppen en boutades verdragen zelden
een onmiddellijke tweede lectuur, hun spanning lost volledig op in de humor en
daarmee werd hun doel bereikt. Een aforisme is ambitieuzer, beoogt meer, weegt
zwaarder door en er komt ook minder vlug sleet op.
Hoe bijvoorbeeld één auteur sterk uiteenlopende aforismen schrijven kan bewijst
Julien de Valckenaere (1898-1958), die met zijn definitie van een vlinder: ‘een
zonnestraal met vrijaf’, erg poëtisch aandoet; die, wanneer hij schrijft: ‘Velen geloven
aan de onsterfelijkheid van de ziel, omdat zij zich niet kunnen heenzetten over de
sterfelijkheid van het lichaam’, filosofisch wordt en met zijn bijbelse aanvulling:
‘Gezegend zijn de onnozelen van geest, want zij kunnen het niet meer worden’ niet
zou misstaan in een cabareteske conférence.

Vorm en inhoud
De grote verdienste van het aforisme - en dat heeft het gemeen met andere literaire
genres - is het zorgvuldig bewaarde evenwicht tussen vorm en inhoud:
‘Men kan iets “aardig zeggen”, maar als de waarde van de gedachte, na de glimlach,
verbleekt en te betwijfelen valt, is er geen sprake van een aforisme.’ (Simon
Carmiggelt in zijn inleiding tot Kort, aforismen van Adriaan Roland Holst, L.J.C.
Boucher, 's-Gravenhage 1967.)
‘De aforist heeft de uitzonderlijk moeilijke taak zijn talent om geestig te formuleren
te gebruiken, zonder er zich door te laten meeslepen. Offert hij de inhoud op aan de
vorm, dan verandert hij óf in een sofist, wiens waarheid geen kritisch onderzoek
verdraagt, óf in een humorist, wiens grap niets bewijst.’ (Simon Carmiggelt in zijn
inleiding tot Steentjes des aanstoots, aforismen van Julien de Valckenaere,
Arbeiderspers, Amsterdam 1961.)

Besluit
Samenvattend en definiërend zouden we dus stellen dat het aforisme een korte, spitse,
zelfstandig geschreven zin is, die als voornaamste kwaliteiten moet bevatten: een
halve of anderhalve waarheid, paradox, antithese, spanning, humor en dit alles op
een zuinige, originele en subjectieve manier. Het is eigenlijk wel heel wat.
Vanzelfsprekend kan men nog steeds het aforisme kleineren omwille van de
kortheid. Eén argument volstaat: onvoldoende adem.
Om echter met weinig woorden een spanning te creëren, intelligente, zin-
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volle en originele aspecten van een ‘waarheid’ op een spirituele manier te vertolken
en toch nog tot meditatie aan te zetten, daar heb je o.m. talent voor nodig.
Het aforisme is een parasiet, het vindt zijn voedingsbodem, woekert, groeit op
gedachten en ervaringen.
Intelligentie, zin voor humor, vakmanschap en talent maken dat het resultaat kan
gaan van een veredelde kampernoelje tot de meest saaie en oneetbare zwam.
En wat het tekort aan adem betreft: een lange adem is vaak een kwestie van heel
veel al dan niet met vakmanschap gearticuleerde wind.
Dit laatste is geen aforisme, maar een waarheid als een Vlaamse koe.
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Frank Meyland / De zee bij Whitehead
Soms ademt uw water traag,
'n lui en moeizaam glijden,
zingend en klagend gestaag
als een windbui over de weiden.
Diep onder water een hel tafereel
van soepele, wiegende wieren,
diep in het donker fluweel,
om uw zandige bedding te sieren
met wuivende waaiers van groen
die nijgen opeens, als gebogen
onder de drift van een zoen,
dan weer, even plots, onbewogen
de vissen voorbijschichten zien
met blinkende, vinnige vinnen:
hoe ze schuiven in zee, en dan, ongezien
zich wenden, keren en herbeginnen.
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Hendrik D. Mommaerts / Beschouwingen over het Vlaams activisme
1914-1918
Flamenpolitik en Aktivisme is de titel van het nieuwe boek van de hand van Prof. L.
Wils, dat in de keurreeks van het Davidsfonds is verschenen. Hoe men ook tegenover
de opvattingen van de schrijver moge staan, zijn boek levert een belangrijke bijdrage
aan de geschiedschrijving van wat zich in de eerste wereldoorlog heeft afgespeeld.
De publikaties die tot nu toe van vlaamsgezinde en vlaamsvijandige zijde verschenen,
waren alle min of meer controversieel. Dit geldt ook voor de Duitse publikaties, die
de Flamenpolitik hebben behandeld in het kader van de Duitse oorlogsdoeleinden
ten opzichte van België. Zo is de desbetreffende geschiedschrijving nog niet in de
bezonken sfeer van de historie beland en blijft er nog een grote leemte op te vullen.
Iedereen is het erover eens dat objectiviteit een primaire vereiste is voor een
verantwoorde geschiedschrijving, maar de ervaring leert dat een absolute objectiviteit
niet te bereiken is. Dit geldt in het bijzonder voor studies over onderwerpen die vanuit
een bepaald gezichtspunt worden behandeld. In België is de officiële ‘vaderlandse’
geschiedenis begrensd door de huidige grenzen van de staat België. Deze opvatting
wordt verpersoonlijkt door de historicus Henri Pirenne, de promotor van de ‘âme
belge’, die sterk heeft bijgedragen tot versteviging van de Belgische staatsidee.
Daartegenover staat de Nederlandse historicus Pieter Geyl, die een ‘Geschiedenis
van de Nederlandse Stam’ heeft geschreven. Er bestaat dus een belgicistische en een
Groot-Nederlandse geschiedschrijving. De eerste betreft de Belgische staat binnen
zijn tegenwoordige grenzen; de andere betreft het Nederlands-sprekend taalgebied.
De visie van L. Wils is duidelijk belgicistisch. Dit is zijn onbetwist recht. Hij is
een strijdbaar historicus en zo kan zijn boek worden gezien als een uitdaging. Ik
waardeer de kundige wijze waarop hij zijn visie heeft voorgesteld. Ik reken het niet
tot mijn taak zijn boek te onderwerpen aan een kritiek die negatief, zo niet afbrekend
zou zijn. Maar mijn visie verschilt van de zijne en zo wil ik mijn visie positief
tegenover de zijne stellen. Ik ben Groot-Nederlander en was het ook als activist.
Overigens ben ik geen geschoold historicus, alleen maar een dilettant met bijzondere
belangstel-
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ling voor het onderwerp waar het hier om gaat. Bovendien dwingt de plaatsruimte
van een tijdschriftartikel mij tot sterke beperking van mijn betoog.1.
Voor het schrijven van zijn boek beschikte L. Wils over een massa
documentatiemateriaal. Belangrijk is dat de Duitse archieven zijn opengegaan,
waardoor hij inzage heeft kunnen nemen van Tätigkeitsberichte van Duitse ambtenaars
die met de uitvoering van de Flamenpolitik of in het algemeen met het bestuur van
de bezette gebieden belast waren. Ik veroorloof mij daaromtrent een paar
opmerkingen. De bedoelde berichten zijn niet altijd even betrouwbaar, omdat de
Duitse ambtenaars er persoonlijk belang bij hadden om de zaken mooier voor te
stellen dan met de werkelijkheid overeenkwam, ten einde zich op hun posten te
kunnen handhaven. De Duitse schrijvers die over de Flamenpolitik hebben
gepubliceerd, schenken alleen aandacht aan het activisme voor zover dit in het kader
van hun onderwerp past, Zo heeft bijv. F. Wende, die als documentalist een belangrijk
compilatiewerk heeft gepubliceerd, zich niet in het wezen van het activisme ingewerkt,
zodat zijn boek in dit opzicht te kort schiet.2.
Men diene echter te beseffen dat al het materiaal waarover de historicus nu kan
beschikken, kennis achteraf is. De activisten in het bezette gebied waren zeer slecht
op de hoogte van wat er omging. Onder die omstandigheden kon de Raad van
Vlaanderen zijn politieke taak als vertegenwoordiger van het activisme niet vervullen.

Hoe stond de Vlaamse Beweging (afgekort V.B.) in 1914?
De V.B. is kort na de omwenteling van 1830 ontstaan uit het conflict tussen de staat
en de taal. Staatkundig zijn de Vlamingen Belgen, taalkundig behoren zij tot de
Nederlandse taalgemeenschap. De ware aard van het conflict werd niet onderkend
door alle vlaamsgezinden. Aan de taaleenheid werd afbreuk gedaan door allerhande
taalparticularisten en amateur-dialectologen, wier belangstelling in de taal regionaal
gericht was. In de geest van het romantisme werd geschermd met leuzen en fictieve
begrippen, zoals ras, volk, stam, natie, nationaliteit, waarmee niet vruchtbaar kon
worden gewerkt, omdat het conflict ging tussen twee realiteiten: de taal en de staat.
Bij ieder openbaar optreden van de V.B. kwam dit conflict te voorschijn. Telkens
gaven de belgicisten de prioriteit aan het staatsbelang en lieten de V.B. in de steek.
Naarmate het romantisch getij verliep kwam het cultuurflamingantisme opzetten.
Zo verloor de V.B. haar volks karakter en werd intellectualistisch. Dit sprak vooral
de hogeschoolstudenten aan, die in hun verenigingen zeer vlaamsgezind en
gedeeltelijk ook zeer radicaal optraden. Het bezwaar was
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echter dat deze studenten, die door hun leiders in de richting van de culturele
verheffing waren gestuurd, na hun studietijd carrière wilden maken. De V.B. had de
meesten onder hen weinig of niets te bieden. Zo verlieten de meeste vlaamsgezinde
studenten het toneel van de V.B. langs een zijdeur en kwamen in het belgicisme
terecht.
Zo stond de V.B. ideologisch en organisatorisch zwak en verdeeld, toen zij bij het
uitbreken van W.O. I op een zeer zware proef werd gesteld. Er waren flaminganten
van verschillende richtingen, radicalen en gematigden, die binnen hun politieke partij
of buiten het enge partijverband optraden. Zij vormden geen eenheid en er was geen
samenspel tussen de verschillende groepen, ook doordat de gematigden zich dikwijls
afzijdig hielden. Het viel niet te ontkennen dat de Vlaamse taalstrijd was gericht
tegen het Franstalige Belgisch systeem. De Franstalige pers was steeds in de weer
om het anti-Belgische karakter van de V.B. te beklemtonen. De open brief van Jules
Destrée (1912) was een regelrechte uitdaging aan de Vlamingen om tot een duidelijke
uitspraak te komen. Een grondige discussie over de bestuurlijke scheiding werd
ontweken, omdat de V.B. zich had geconcentreerd op de actie voor de
vernederlandsing van de Gentse universiteit en de aanval van Destrée haar ongelegen
kwam.
H.J. Elias heeft in zijn standaardwerk Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte IV
(1965) de toestand van de V.B. vóór 1914 veelzijdig belicht. Ik kan volstaan met
daarnaar te verwijzen, in het bijzonder het laatste hoofdstuk op blz. 328-384 en zijn
slotwoord in de laatste alinea: ‘... De revolutionaire bewegingen van de frontpartij
en van het aktivisme, die geen historische zin zouden hebben, indien aan de vooravond
van de eerste wereldoorlog de latente krachten van het konflikt niet aanwezig waren
geweest en reeds leefden in een aanzienlijke groep dragers van de Vlaamse gedachte.’

De Flamenpolitik was een improvisatie
Deze stelling werd geponeerd door Frh. von der Lancken, een ervaren diplomaat die
te Brussel chef van de Politische Abteilung was, in zijn boek Meine 30 Dienstjahre
1888-1918 (1931) 211-220.3.
In 1914 was geen enkel land voldoende voorbereid voor het voeren van een
langdurige oorlog. Strategisch hield de Duitse legerleiding vast aan het plan von
Schlieffen, dat bedoelde door een snelle opmars naar Parijs de afrekening in het
westen te forceren. Dit plan mislukte door de slag aan de Marne in september 1914.
Op 4 augustus motiveerde de rijkskanselier von Bethmann Hollweg in de Reichstag
de inval in België door een beroep op de strategische noodzaak
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(Not kennt kein Gebot) en beloofde het tegenover België te zullen goedmaken. Op
die verklaring werd hij fel aangevallen door de annexionistische Alldeutschers. Op
28 augustus werd de Kriegstagung der geschäftsführenden Ausschusses des
Alldeutschen Verbandes gehouden. Daar ontvouwde de voorzitter Justizrat von Clasz
zijn ‘Denkschrift zum Deutschen Kriegsziel’, dat in september werd gedrukt, doch
waarvan de verspreiding tijdelijk werd verboden door de Duitse regering.4. Op 9
september werd in het hoofdkwartier te Koblenz een topberaad gehouden, waarbij
de keizer aan von Bethmann Hollweg opdroeg een program van de oorlogsdoeleinden
op te stellen.5.
Uit deze gang van zaken blijkt wel dat er geen voldoende strategische en ook geen
voldoende politieke voorbereiding is geweest. Een politieke lijn tegenover België
was niet vastgesteld, omdat België alleen moest dienen als opmarsgebied naar Parijs
en er niet was gerekend op een langdurige bezetting. Dit blijkt ook uit het feit, dat
toen in augustus 1914 von Sandt, regeringspresident te Aken, werd belast met het
vormen van een staf van ambtenaars voor het bestuur van de te bezetten gebieden,
aan deze ambtenaars alleen de eis werd gesteld dat zij goed Frans moesten kennen.
Aan het voeren van een Flamenpolitik werd niet gedacht.
Hoewel de leiding van het Duitse Rijk niet voldoende bekend was met de
taaltoestanden in België, heeft de rijkskanselier toch op 2 september geschreven aan
von Sandt, die op 1 september in het gevolg van veldmaarschalk von der Golz te
Brussel was aangekomen, om hem te attenderen op de V.B., ook in verband met een
toekomstige goede verhouding met Nederland. Het is niet bekend wie de aandacht
van v. Bethmann Hollweg op het vraagstuk heeft gevestigd.6.
Op 16 december 1914 ontving de op 2 december te Brussel aangekomen
gouverneur-generaal Frh. von Bissing een instructie uit Berlijn voor het voeren van
een Flamenpolitik, bevattend de vernederlandsing van de Gentse hogeschool. Toen
waren echter reeds groepen flaminganten te Brussel, Gent en Antwerpen uit eigen
beweging opgetreden.
Dit weerlegt de foutieve beweringen van F. Passelecq, M. Basse, F. van Cauwelaert,
Wullus-Rudiger en de werkgroep van de Ligue Nationale pour l'Unité Belge. Het is
niet juist dat, zoals M. Basse schreef, het Duits bestuur te Brussel de activistische
molen aan het draaien heeft gebracht.

Het Activisme was een improvisatie
De Duitse inval op 4 augustus 1914, die door niemand was verwacht, ontredderde
de V.B. en noopte de flaminganten een afwachtende houding aan te nemen. Terwijl
de politieke partijen tot de godsvrede besloten, zagen
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Franstalige journalisten de kans schoon om in fellere bewoordingen hun aanvallen
op de V.B. voort te zetten. Dit anti-Vlaams gestook heeft de vlaamsgezinden sterk
geërgerd.7.
Terwijl de Duitse opmars vorderde en meer Vlaams gebied werd bezet, begonnen
de flaminganten zich te bezinnen over de mogelijke gevolgen van de oorlog, waarvan
de afloop onzeker was. Het onderling overleg begon reeds zeer spoedig te Brussel,
dat op 20 augustus werd bezet. Er kwamen tegenstellingen aan het licht die op 16
november 1914 uitliepen op een scheiding tussen radicalen en belgicisten, deze
laatsten onder de leiding van Aug. Vermeylen.
De meest voortvarenden onder de radicalen liepen vooruit op de Duitse
overwinning, terwijl de meer gematigden zich instelden op een vrede door overleg.
Dit verschil van opvatting lag aan de grond van de verdeeldheid die van het begin
tot het einde onder de activisten is blijven bestaan. De eersten, die kwantitatief in de
minderheid waren, maar organisatorisch sterk stonden door de verenigingen Jong
Vlaanderen en Vrij Vlaanderen, zagen de oplossing in de oprichting van een staat
Vlaanderen, die zich alleen had kunnen handhaven door aanleuning bij het Duitse
rijk. De anderen gingen uit van de verklaring van de Duitse rijkskanseliers, die
herhaaldelijk hebben bevestigd dat België zou worden hersteld. Met het oog daarop
waren zij bereid met de bezettende macht samen te werken voor het invoeren van
hervormingen op onderwijsgebied en aan de bestuurlijke scheiding, die de omvorming
van België in federalistische zin zou kunnen inleiden.
Men kan zich het activisme dus moeilijk voorstellen als een eenheid. Er waren
alleen activisten, die individueel of in groepen optraden en wier standpunten sterk
uiteenliepen. Onafhankelijk van elkaar ontwikkelden zich drie centra van activisme:
te Brussel, Gent en Antwerpen, die door verkeersstremmingen en stopzetting van de
P.T.T. weinig of geen contact met elkaar konden hebben. Aan de andere kant werd
het activisme sterk geremd, doordat openlijke toetreding zeer compromitterend was,
zodat de meeste vlaamsgezinden om redenen van persoonlijke aard verkozen zich
te onthouden.
De eerste samenwerking met de bezettende macht betrof de toepassing van de
bestaande taalwetten in het onderwijs, een kwestie die vooral de Vlaamse bevolking
van de Brusselse agglomeratie aanbelangde. Ook de voorbereiding van de
vernederlandsing van de Gentse universiteit werd ter hand genomen. Dit maakte het
nodig reeds in 1916 over te gaan tot de vorming van een Vlaamse afdeling in het
ministerie van Wetenschappen en Kunsten. Dit liep vooruit op de bestuurlijke
scheiding, die werd aangekondigd door
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de rijkskanselier op 3 maart 1917 bij het bezoek van de afvaardiging van de Raad
van Vlaanderen te Berlijn.
Het waren niet alleen de activisten die zich tot de bezettende macht wendden.
Toen in december 1915 bekend werd dat de Gentse universiteit zou worden heropend,
richtten de anti's zich op 3 januari 1916 met een vertoogschrift tot de
gouverneur-generaal om daartegen te protesteren. Het Manifest van de
Hogeschoolbond, waarmee de propaganda werd ingezet, kwam pas later, nadat de
desbetreffende verordening was verschenen. Ook naar aanleiding van de verordening
van 21 maart 1917 ter invoering van de bestuurlijke scheiding kwamen de anti's met
een analoog protest.
Prof. L. Wils heeft zich in zijn boek blijkbaar voorgenomen de stelling van F. van
Cauwelaert te verdedigen, dat ‘het activisme een vreemd gewas (is), zorgvuldig
voorbereid en kunstmatig door de Duitse veroveringspolitiek op de Vlaamse beweging
ingeënt’. Ik meen dat noch F. van Cauwelaert noch L. Wils het overtuigend bewijs
van de juistheid van deze stelling hebben geleverd.
In alle gevallen is het initiatief uitgegaan van personen en groepen die reeds in de
vooroorlogse V.B. waren opgetreden, zonder directe beïnvloeding door de Duitsers.
Om met Gent te beginnen: ik heb er ruim twee jaren gewoond (1908-1909) en kan
meepraten over wat er vóór 1914 in de V.B. omging. De Gentse V.B. onderscheidde
zich door haar radicalisme, waardoor zij essentieel anti-Belgisch en Groot-Nederlands
gericht was. Deze radicale geest wortelde in de geschiedenis. Het bewind van koning
Willem I had er diepe sporen achtergelaten; men denke aan J.F. Willems, F.A.
Snellaert, J. Vuylsteke en veel anderen. De vrijzinnig-protestantse dominee J.D.
Domela Nieuwenhuis Nijegaard was in de Gentse V.B. volledig ingeburgerd en had
vele Vlaamse vrienden. Met zijn Groot-Nederlandse visie paarde hij de ideologie
van de noordse of Groot-Germaanse volksgemeenschap, die paste bij de romantische
tijdgeest. Domela's uitgangspunt was ‘Vlaanderen vrij van allen zuidelijken dwang’.
Het is niet te verwonderen dat Domela er door zijn imponerend optreden en sterke
overredingskracht in slaagde een groot aantal aanhangers om zich te scharen, die de
vereniging Jong Vlaanderen vormden. Domela zelf werd in 1917 door de Duitsers
uitgeschakeld.8. Lang daarvoor was te Gent de opbouwende fase van het activisme
begonnen door de voorbereiding van de vernederlandsing van de Gentse universiteit.
Over Antwerpen schrijft L. Wils op blz. 104: ‘Antwerpen was het enige centrum
waar tijdens het eerste oorlogsjaar een bekende flamingant, August Borms, zich op
het pad van de aktivistische kollaboratie met de bezetter
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begaf.’ Dit geeft de positie niet juist weer. Borms trad pas in het openbaar op als
activist, toen hij in juni 1915 samen met Raf. Verhulst de redactie van Het Vlaamsche
Nieuws overnam. Zoals Borms vóór de oorlog een ijverig propagandist was geweest,
lag het geheel in zijn aard actie te blijven voeren. Hij vond daarbij steun bij de
Groeningerwachten.9. Buiten deze kring was echter niemand in de gevestigde V.B.
bereid hem als leider te aanvaarden. Naarmate Borms en zijn volgelingen naar Jong
Vlaanderen evolueerden, verloren zij de aansluiting met de meer gematigde
vlaamsgezinden, die er weinig voor voelden op de toekomstige ontwikkelingen
vooruit te lopen. Voor zover men het activisme beschouwt als samenwerking met
de bezetter, bood Antwerpen daar geen gelegenheid toe, omdat er in tegenstelling
met Gent en Brussel geen opbouwend werk was te verrichten. Voor de realistisch
denkende vlaamsgezinden, die te Antwerpen bijzonder talrijk waren, was openlijke
toetreding tot het activisme een riskant avontuur, waarbij zij niets te winnen maar
alles te verliezen hadden. Het resultaat was, dat de V.B. op een laag pitje te sudderen
werd gezet tot na de oorlog.
Te Brussel was de V.B. overwegend in handen van ambtenaars, beambten en
leraars, die weinig weerklank vonden bij de massa van de Brusselse bevolking. Bij
het uitbreken van de oorlog was de meest radicaal optredende organisatie het in 1890
gestichte Nationaal Vlaams Verbond met de Vlaamse Volksraad, onder leiding van
Frans Reinhard, M. Josson en J.L. Haller von Ziegesar.10. In het begin van de oorlog
stelden zij zich op het standpunt van een federalistische omvorming van de Belgische
staat, en daar zijn zij niet van afgeweken. Geleidelijk werden zij verdrongen door de
Jong-Vlamingen, met naast zich de katholieke groep Vrij Vlaanderen. De eerste twee
oorlogsjaren gingen op in pogingen om een overkoepelend orgaan van het activisme
tot stand te brengen. Ten slotte werd op 4 februari 1917 de Raad van Vlaanderen
gesticht op basis van een compromisformule, waar men alle kanten mee uitkon.
Brussel werd het voornaamste centrum van het activisme, omdat daar de meesten
samenkwamen die door hun werkkring betrokken waren bij de voorgenomen
verwezenlijkingen: de onderwijshervormingen en de bestuurlijke scheiding. De Raad
van Vlaanderen werd overwegend een ambtenaars-parlement, doordat de zittingen
trouw werden bijgewoond door de in de Brusselse agglomeratie wonende leden,
terwijl de anderen en vooral die uit het etappengebied grotendeels afwezig waren.
De raadsvergaderingen hadden dikwijls een onbevredigend verloop, omdat de meeste
raadsleden niet wisten wat er omging. Het belangrijkste werk werd gedaan in talrijke
commissies en besprekingen in kleine kring, waarvan weinig of niets terug
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te vinden is. Om slechts een voorbeeld te noemen: de commissie die met de Duitse
prof. von Dyck belast was met de voorbereiding van de vernederlandsing van de
Gentse universiteit, bestond aanvankelijk uit de leraars P. Tack, J. de Decker en J.L.
Haller von Ziegesar en de advocaat W. Thelen. Deze laatste trok zich terug nadat hij
zich in Den Haag door minister P. Poullet had laten intimideren, en ook Haller gaf
het op. Het meeste werk werd dus geleverd door P. Tack en J. de Decker. (Ik vermeld
dit speciaal omdat verschillende schrijvers het hebben gehad over
hogeschool-commissies, waarvan de samenstelling min of meer uit de lucht was
gegrepen.)

Het conflict tussen Activisme en Flamenpolitik
De pangermanisten, die sedert 1890 in het Alldeutscher Verband waren georganiseerd,
hebben steeds een keiharde oppositie gevoerd tegen de Duitse rijksregering,
verpersoonlijkt in de ijzeren kanselier Bismarck en zijn zwakkere opvolgers Caprivi,
Fürst Hohenlohe, Graf Bülow en von Bethmann Hollweg. De pangermanisten wilden
de staatkundige eenheid van de Duitse landen, die was mislukt door de
hegemoniestrijd tussen Pruisen en Oostenrijk. Ook werd gedacht aan een sterk
Midden-Europa, dat door Duitsland zou worden beheerst. Na de verklaring van 4
augustus 1914 werd ook vanuit militaire en maritieme kringen de opvatting
verkondigd, dat België niet mocht worden opgegeven vanwege de strategische
beveiliging. Deze opvatting overheerste in het topberaad van 9 september 1914 te
Koblenz, waar de rijkskanselier van de keizer de opdracht kreeg zijn
septemberprogram op te stellen. Dit was de grond van de onduidelijkheid die steeds
heeft bestaan over het ten opzichte van België te voeren beleid.
Het was een noodlottige samenhang, dat te Gent in het etappengebied dat onder
rechtstreeks militair bestuur stond, Domela reeds in oktober 1914 een richting aangaf
die hem feitelijk in het kielzog van de annexiomstische militairen deed terechtkomen.
Te Brussel daarentegen kreeg de gouverneur-generaal Frh. von Bissing van de
rijksregering instructies voor het voeren van een Flamenpolitik, die zich beperkten
tot inwendige hervormingen van de Belgische staat. Kort nadat de verordening tot
invoering van de bestuurlijke scheiding was verschenen, overleed von Bissing op 18
april 1917. Hij werd vervangen door von Falkenhausen, die door de keizer tegen de
wil in van de rijkskanselier werd benoemd. Von Bethmann Hollweg zelf werd ten
val gebracht door de vredesresolutie van de centrumpartij en sociaaldemocraten in
de Reichstag, doch vooral door de actie van de Alldeutschers.
Reeds in 1916 was er ook verandering gekomen in de opperste legerleiding

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

297
door het optreden van het tweemanschap Hindenburg-Ludendorff, waar von
Falkenhausen zich bij aansloot. In het kader van de bestuurlijke scheiding werd
Schaible als Verwaltungschef voor Vlaanderen aangesteld. Zo ging de Flamenpolitik
over van de Politische Abteilung naar de Zivilverwaltung. Von Bethmann Hollweg
werd opgevolgd door Michaelis, die de buitenlandse politiek overliet aan de op 8
augustus 1917 benoemde staatssecretaris von Kühlmann. Deze was van oordeel dat
België moest worden opgegeven om zo spoedig mogelijk tot vrede te kunnen komen.
Begin november 1917 werd Michaelis opgevolgd door von Hertling.
Hindenburg-Ludendorff bleven de politiek van de rijksregering tegenwerken. Van
de vredespogingen kwam niets terecht.
Is het te verwonderen dat de leden van de Raad van Vlaanderen, die weinig op de
hoogte waren van wat er in de hogere regionen omging, niet wisten waaraan zich te
houden? Het is niet meer mogelijk aan de hand van de publikaties na te gaan wat
zich in de raadsvergaderingen afspeelde; ook in de schoot van het uitvoerend bestuur
van de Raad kon men het niet eens worden over de te volgen lijn. In de
avondvergadering van 22 december 1917 gaf J. de Decker een toelichting over de
ontstane crisis en stelde een interne reorganisatie voor, waarbij het bestuur zou worden
vervangen door een bureau en een commissie van gevolmachtigden. Dit voorstel
werd aangenomen, maar tevens werd de vergadering overrompeld door een voorstel
van A. Borms om de zelfstandigheid van de staat Vlaanderen uit te roepen. Dit
onverwachte voorstel, dat helemaal niet was voorbereid, werd onder grote verwarring
aangenomen. De Duitsers bleken echter niet bereid deze uitroeping te erkennen,
zodat dit gebaar niet meer is geweest dan een slag in de lucht. De tweede Raad, die
op 9 maart 1918 zijn eerste vergadering hield, werd door de machtsoverdracht aan
de commissie van gevolmachtigden feitelijk uitgeschakeld, zodat de
raadsvergaderingen een schijnvertoning werden.
Op 11 juli 1918 verklaarde von Hertling in de hoofdcommissie van de Reichstag
dat Duitsland bereid was België op te geven, terwijl hij geen woord zei over de
Flamenpolitik. Vele raadsleden en in het bijzonder die welke het meest van de Duitse
overwinning hadden verwacht, besloten daaruit dat zij door de Duitsers overboord
waren gegooid. Er volgden verwarde debatten in de Raad, die in de vergadering van
16 augustus eindigden met een motie, die de commissie van gevolmachtigden dwong
hun mandaat neer te leggen. Intussen was het Duitse zomeroffensief vastgelopen en
hadden Hindenburg-Ludendorff verzocht om onmiddellijke onderhandelingen op de
basis van de 14 punten van president Wilson. In augustus en september werden in
besloten kring besprekingen gevoerd over
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de samenstelling van een nieuwe commissie van zaakgelastigden, die buiten de Raad
van Vlaanderen zou staan. Toen deze op 26 september werd benoemd, was de uittocht
van activisten uit het etappengebied reeds begonnen, daar werd aangenomen dat het
Duitse leger zich strijdend zou terugtrekken tot op de Maaslinie. Dit plan kon niet
worden uitgevoerd. In de ochtend van 8 november bevonden de Duitse afgevaardigden
zich reeds te Compiègne om over de overgave te onderhandelen. De muiterij van de
mariniers te Kiel op 9 november verzwakte nog verder de positie van Duitsland
tegenover de Geallieerden, zodat in de avond van 10 november de onderhandelaars
werden gemachtigd om de volgende ochtend 11 november de onvoorwaardelijke
overgave te ondertekenen.

Strubbelingen onder vluchtelingen
Het is moeilijk de strubbelingen onder de vluchtelingen in Nederland en elders voor
te stellen als voortzetting van de vooroorlogse V.B. Het waren ook geen uitingen
van activisme, in de betekenis die dit begrip in het bezette gebied heeft gekregen. Er
zijn volgens ruwe schatting zo'n twee miljoen vluchtelingen geweest, uit alle delen
van België en uit alle lagen van de bevolking. In Nederland waren er op een bepaalde
datum ruim een miljoen, maar dit aantal liep snel terug door terugkeer naar huis.
Voor degenen die naar Engeland, Frankrijk of elders waren gevlucht, was de terugkeer
niet zo gemakkelijk. Er heerste onder deze massa ontheemden een echte
vluchtelingenstemming, ontsproten uit onbehagen, onrust en onzekerheid over de
toekomst. Op enkele uitzonderingen na beschikten deze mensen niet over voldoende
middelen om het gedurende lange tijd in het buitenland te kunnen blijven uitzingen,
en zeker niet naarmate de oorlog langer bleef voortduren dan iemand had durven
voorzien. Degenen die in België in openbare dienst waren geweest, kregen hun salaris
doorbetaald, maar ook een massa anderen konden het niet stellen zonder steun van
de Belgische regering. Dit legde de ondersteunden verplichtingen op, overeenkomstig
de spreuk: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.’ Dit ondervonden René
de Clercq en Ant. Jacobs in 1915, toen zij als hoofdopstellers van De Vlaamsche
Stem geen voldoende rekening hielden met het van hogerhand op het Bussummer
telegram gegeven antwoord. Beiden werden gebroodroofd, de eerste doordat hem
zijn salaris van leraar aan het Gentse atheneum niet meer werd uitbetaald, de tweede
doordat hem zijn werkkring als leraar aan de Belgische school te Amsterdam werd
ontnomen. Het gevolg was dat beiden naar België terugkeerden en daar aan het
activisme deelnamen.
Onder degenen die in de tros van de Belgische regering over de grens gin-
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gen, bevonden zich een aantal journalisten, meestal Franstalige. Sommigen onder
hen hadden zich reeds voor de oorlog naam gemaakt door hun anti-Vlaams geschrijf.
Gedurende de eerste twee maanden van de oorlog hadden zij zich niet onbetuigd
gelaten. De hetze tegen alles wat Vlaams is ging door in de in het buitenland
opgerichte Belgische bladen.
Veel onwaars werd geschreven over de val van de vesting Antwerpen. De overgave
werd als Vlaams verraad bestempeld. Het staat echter vast, dat toen de burgerlijke
autoriteiten onder de leiding van L. Franck, nadat de stad gedurende twee dagen was
beschoten, te Kontich de overgave tekenden, het grootste gedeelte van het Belgisch
leger over de Schelde was teruggetrokken en de rest in wanorde over de grens was
gevlucht. Er bleven geen militairen in de vesting over, tenzij achter de linkeroever.
Zo moest de bevelhebber generaal de Guise zijn ondergeschikte generaal Werbrouck
naar Antwerpen terugzenden om daar in het stadhuis de acte van overgave van de
vesting formeel te ondertekenen.11.
De aanvallen op Antwerpen in de Franstalige pers waren buitengewoon heftig.
Ten slotte werd al die laster samengevat in een pamflet ‘La Vérité sur la capitulation
d'Anvers’, dat met een grote oplage werd gedrukt en op ruime schaal werd verspreid
in Nederland, Engeland en achter het IJzerfront. Daarop werd geantwoord door een
ander pamflet ‘La Vérité sur la prise d'Anvers’. Het is wel merkwaardig dat de
schrijver van het eerste pamflet onbekend bleef, niettegenstaande de uitgebreide
informatie- en spionagediensten. Wel weet men dat de tekst van het pamflet een
weergave inhield van de onbeheerste aantijgingen en bedreigingen, die door minister
P. Hymans waren gericht tot L. Franck c.s., toen dezen zich voor een commissie
kwamen verdedigen. De rede van P. Hymans was in de Londense Métropole
verschenen.12.

Frans van Cauwelaert
In het boek van Prof. L. Wils is Frans van Cauwelaert de centrale figuur en wordt
hij voorgesteld als de grote kampioen van de V.B. in Nederland. Ik wil daarom de
rol van F. Van Cauwelaert in de oorlogsjaren toetsen aan zijn verleden en aan wat
redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. Toen ik in 1903 aan de Leuvense
hogeschool kwam, stond F. van Cauwelaert er aan de top van het Vlaams
studentenleven. Als velen kwam ik onder de indruk van zijn uitzonderlijke
intelligentie, zijn sprankelend redenaarstalent, zijn onbetwist leiderschap. Hij verbleef
te Leuven van 1899 tot 1905 en deed er kandidaats geneeskunde en doctoraal
thomistische wijsbegeerte. Deze laatste studie, die een bijzaak had moeten zijn, bracht
hem onder de invloed van professor, later kardinaal Mercier. F. van Cauwelaert
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brak zijn medische studie af vanwege het vooruitzicht op een professoraat in de
wijsbegeerte. Hij kwam niet verder dan een buitengewoon professoraat in de
psychologie aan de kantonale hogeschool te Fribourg. Van daaruit solliciteerde hij
driemaal tevergeefs naar opengevallen plaatsen te Leuven, Luik en Gent. Zo moest
hij in 1909 inzien dat hij in lichtvaardig vertrouwen op Mercier een doodlopend
spoor had gevolgd. Hij keerde dan naar Leuven terug om rechten te studeren en
behaalde er in 1913 zijn academische titel.
Intussen was hij in mei 1910 tot volksvertegenwoordiger voor Antwerpen gekozen,
als afgevaardigde van de Nederduitse Bond opvolger van de 75-jarige Edw. Coremans,
die zich pas op het laatste ogenblik terugtrok (hij was zwaar ziek en overleed een
half jaar later). Daar de Nederduitse Bond geen andere geschikte kandidaat bij de
hand had, werd de student F. van Cauwelaert hals over kop in de Antwerpse politiek
binnengeloodst.13. Er werd aan de intrede van F. van Cauwelaert in de politiek meer
dan een lokale betekenis toegekend, want zijn vrienden in het gehele Vlaamse land
gingen hem zien als de komende grote man van Vlaanderen, die de politieke leider
van de V.B. zou worden. Was deze verwachting gegrond? Men kan het sterk
betwijfelen. De fout ligt m.i. in het gebrek aan ideologisch en psychologisch inzicht
bij degenen die hem in het zadel hebben geholpen. F. van Cauwelaert was weliswaar
door en door Vlaams en Vlaamsgezind, maar als studentenleider had hij zich in woord
en geschrift beperkt tot het cultuurflamingantisme. De diepere zin van de V.B. als
zijnde gericht tegen de Belgische staat had hij terzijde gelaten. Toen hij
volksvertegenwoordiger werd, was hij politiek gesproken een onbeschreven blad.
Men heeft zich vergist door van hem te verwachten dat hij zich anders zou gedragen
dan zoveel anderen tot dan toe hadden gedaan, m.a.w. dat hij in zijn politiek optreden
aan de Vlaamse zaak de voorrang zou geven. Achteraf hebben zijn vlaamsgezinde
vrienden, die radicaler dachten dan hij, hem een verrader genoemd. Verrader is een
zwaar woord, waaraan men niet te licht mag tillen. Ik ben meer geneigd mijn opinie
uit te drukken met deze bekende woorden, dat ‘il ne mérite ni cet excès d'honneur
ni cette indignité’.
Toen F. van Cauwelaert einde september 1914 met de Belgische regering uitweek
kwam hij, eenmaal over de grens, financieel in dezelfde positie als de ontelbare
andere vluchtelingen, die van het manna van de Belgische regering moesten leven.
Dit bleek al spoedig toen hij werd ingedeeld bij het Office Belge in Den Haag, waar
zijn politieke tegenstrever, de socialistische Waal M. Terwagne, als directeur was
aangesteld. F. van Cauwelaert bleef er niet lang, doch kreeg andere officiële functies.
Hij bleef er wel lang genoeg om zich de haat van M. Terwagne en zijn hand-
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langer L. du Castillon op de hals te halen, die hem in hun orgaan Het Belgisch
Dagblad ongenadig bleven bestoken.14.
Het was in het dagblad De Vlaamsche Stem, waarvan het eerste nummer op 1
februari 1915 verscheen, dat de positie van F. van Cauwelaert in de knel kwam. Als
goed belgicist wilde hij de V.B. minimaliseren tot een binnenlandse aangelegenheid
van de staat België, die na de oorlog door de teruggekeerde Belgische regering zou
worden geregeld. F. van Cauwelaert vond echter geen steun bij de regering, die de
vlaamsvijandige perscampagne liet begaan of ondersteunde. Door het ontbreken van
officiële steun kwam De Vlaamsche Stem vanzelf in geldzorgen, waardoor het blad
zou moeten verdwijnen. De zaak liep uit de hand, toen bij het Guldensporenfeest te
Bussum het bekende telegram aan de koning werd gezonden, dat op de bekende
wijze werd beantwoord. Er bleken twee groepen te bestaan: aan de ene kant de zgn.
loyale groep onder leiding van F. van Cauwelaert en aan de andere kant een radicale
groep. Het werd een persoonlijke strijd tussen de belgicist F. van Cauwelaert en de
Groot-Nederlander F.C. Gerretson, die de gelegenheid waarnam om voor een gering
bedrag in het bezit te komen van de meerderheid van de aandelen van De Vlaamsche
Stem. F. van Cauwelaert heeft zich m.i. in deze zaak geen goed verliezer getoond en
ook veel later, toen hij zijn Gedenkschriften schreef, is hij zijn tegenstrever in een
kwaad daglicht blijven stellen.15.
Prof. L. Wils behandelt het geval van De Vlaamsche Stem uitvoeriger, maar vooral
grondiger dan F. van Cauwelaert het in zijn oorlogsdagboek en gedenkschriften heeft
gedaan. Het bezwaar daarvan is m.i. dat hij het geval te veel centraal stelt, of m.a.w.
opblaast, door er allerlei op zichzelf staande dingen bij te halen of er omheen te
vlechten, die er feitelijk geen verband mee houden. Dit alles wordt ingepast in de
verdediging van F. van Cauwelaerts stelling dat (om het met één woord samen te
vatten) het activisme Duits maakwerk is geweest. Ik heb sterk de indruk dat L. Wils,
geheel te goeder trouw, zijn doel is voorbijgeschoten. Er is uiteraard gedurende de
oorlogsjaren zowel in Nederland als in België zeer veel gezegd. Sommige gesprekken
zijn vereeuwigd in geheime rapporten, die nu aan het licht zijn gekomen. Intussen
zijn de meeste betrokkenen overleden. Dit leidt tot misbruik van het ‘document’ als
bewijsmiddel.
Om nog eens terug te komen op Gerretson: zijn persoonlijkheid is bij F. van
Cauwelaert en ook bij L. Wils slecht uit de doeken gekomen. Gerretson was in de
oorlogsjaren directiesecretaris bij de Koninklijke-Shell, een Nederlands-Brits concern
dat grote diensten heeft bewezen aan de oorlogvoering van de geallieerden. Het is
ondenkbaar dat een zo intellectueel hoogbegaafd man in zijn positie zich zou hebben
laten gebruiken in dienst

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

302
van de Duitse politiek. Gerretson was een goed Nederlander met een wijde
Groot-Nederlandse visie. Dat hij voor deze visie begrip heeft gezocht bij de Duitse
gezant is heel iets anders dan dat hij onder Duitse invloed zou hebben gestaan.16.

Besluit
Het is een goedkope dooddoener om iedereen die bij het Vlaams activisme betrokken
is geweest, als duitsgezind te bestempelen. In zijn algemeenheid was dit niet waar.
In werkelijkheid heeft vanaf het ontstaan van de V.B. bij de vlaamsgezinden een
anti-Belgisch gevoel geheerst, min of meer bewust naarmate men radicaler was
ingesteld en consequent doordacht in het conflict tussen taal en staat. Dit anti-Belgisch
sentiment kon bewust leiden naar de Groot-Nederlandse gedachte en/of in de geest
van het romantisme naar een gevoel van Groot-Germaanse volksgemeenschap, dat
men niet mag verwarren met pangermanisme of duitsgezindheid. Het was
onvermijdelijk dat, gezien de houding van de Belgische regering, de radicale
elementen in de oorlogstijd actief zouden optreden. Het is daarom niet waar, dat het
activisme een vreemd gewas is geweest, dat door de Duitse veroveringspolitiek
zorgvuldig werd voorbereid en op de V.B. werd ingeënt.
Het activisme was geen eenheid, evenmin als de vooroorlogse V.B. een eenheid
was. Bij iedere activist afzonderlijk hebben overwegingen van verschillende aard
een rol gespeeld; hetzelfde geldt voor degenen die zich niet openlijk tot het activisme
hebben bekend. Een gedeelte van de activisten hebben geloofd in de Duitse
overwinning en hebben zich daarop ingesteld. Anderen, die meer realistisch waren
aangelegd, hebben gerekend op een vrede door overleg, waarbij België zou worden
hersteld. In dit vooruitzicht hebben zij gewerkt aan hervormingen in de binnenlandse
structuur van België, die bij de vredesonderhandelingen gewicht in de schaal zouden
kunnen leggen. Men is daarbij, mede in verband met de ontwikkeling van de
internationale toestand, op grote moeilijkheden gestuit. De bedoelde verwezenlijkingen
konden slechts gedeeltelijk tot stand worden gebracht, tengevolge van de tegenwerking
van de Gentse hoogleraars, de ambtenaars in de ministeries en de rechterlijke macht,
die met behoud van hun salaris door de Belgische regering en haar organen tot staking
werden gedwongen. Ten slotte waren de activisten slechts een hoopje roekeloze
idealisten, die hoog spel hebben gespeeld. Zij hebben het spel verloren en ieder van
hen heeft er de gevolgen van ondergaan.
Is het activisme vergeefs geweest?
De doorwerking en de invloed van het activisme zijn niet met materiële
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maatstaven te bepalen. Zeker, wat tijdens de oorlog werd verwezenlijkt is in de
overwinningsroes weggevaagd. Gebleven is de macht van de ideeën. Het activisme
heeft voor de eerste maal de ideologische basis van de V.B. blootgelegd, en
aangetoond dat deze basis sterk genoeg is voor een staatkundige opbouw van onze
taalgemeenschap.
Ik reken het niet tot mijn taak en het ligt niet in mijn bevoegdheid na te gaan in
hoeverre de V.B. van na 1918 tot op heden heeft voortgebouwd op deze ideologische
basis. Daar laat ik ieder graag het zijne over denken.
's-Gravenhage, december 1973

Eindnoten:
1. Enkele gegevens over de schrijver: H.D. Mommaerts, geboren te Leuven op 17 oktober 1886,
studeerde aldaar voor scheikundig ingenieur. Werkte in 1908-1909 te Gent en woonde later tot
in 1918 te Broechem. Secretaris van de Kat. Vl. Oud-Hoog-studentenbond van de provincie
Antwerpen; nam in 1914 het secretariaat van de Kat. Vl. Landsbond waar. In 1916 medestichter
van het weekblad De Eendracht, waarvan hij een jaar later beheerder-hoofdopsteller werd.
Werd in juni 1917 lid van de Raad van Vlaanderen en einde september 1918 lid van de
Commissie van Zaakgelastigden. In november 1918 lid van het Vlaams Comité in Den Haag,
waarbij leider van het Vlaams Persbureau. Daarna medewerker aan het weekblad Vlaanderen.
Vond in 1920 in Den Haag een werkkring als patentingenieur, ging in 1923 over naar Amsterdam
en kwam in januari 1930 bij de Koninklijke-Shell Groep in haar centrale patentafdeling in Den
Haag; bleef na pensionering nog in het vak doorwerken. Bleef in W.O. II buiten iedere vorm
van collaboratie. (Redactie)
2. Frank Wende, Die belgische Frage in der deutschen Politik des ersten Weltkrieges (1969).
3. Zijn zienswijze werd met instemming overgenomen door H.J. Elias in 25 Jaar Vlaamse Beweging
1914/1939, I (1969) 18.
4. Alfred Kruck, Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890/1939 (1954).
5. De inhoud van het septemberprogram von Clasz en van het septemberprogram von Bethmann
Hollweg vindt men ook in het boek van Fritz Fischer Griff nach der Weltmacht (1961), 105-122.
6. F. Wende geeft daarover geen uitsluitsel. De brief van M. Gerstenhauer aan von Bethmann
Hollweg, die door Wende niet wordt vermeld, kan het niet geweest zijn, indien deze brief pas
begin september werd verzonden. Wel had R.P. Oszwald zich reeds op 26 augustus 1914 tot
von der Golz gewend, onder toezending van een overdruk van zijn artikel in Preussische
Jahrbücher (mei 1914), maar de oude militair, die niet lang in België zou blijven, had geen
belangstelling voor deze zaken. Ook von Sandt heeft aan de instructie van 2 september weinig
aandacht besteed. Kan het misschien de Duitse gezant von Kühlmann in Den Haag geweest
zijn?
7. Zie de door mij geschreven doch naamloos uitgegeven brochure Aan het Vlaamsche Volk (1915),
die in 1917 met enkele wijzigingen werd heruitgegeven door het Centr. Vl. Propagandabureau.
8. Zie M. van de Velde Geschiedenis van de Jongvlaamsche Beweging (1942). - Dr. L. Buning
‘De vooravond en het begin van het radicale activisme te Gent’ in Wetensch. Tijdingen, Gent
(1973) 4/5, 199-216.
9. Zie A. Borms ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het Antwerps Aktivisme’ in ‘Voor-1830-Na’,
speciaal nummer van De Dietsche Gedachte (1930), 95-100.
10. Het is jammer dat L. Wils bij zijn beschouwingen over J.L. Haller von Ziegesar de dupe is
geworden van valse gegevens over de geboorte en afkomst van zijn personage. Er is hierover
een legende ontstaan door praatjes en geschrijf van mensen die er het juiste niet van afwisten.
Deze kwestie is nu grondig uitgezocht door Dr. L. Buning, docent geschiedenis bij de
lerarenopleiding te Groningen, die het resultaat van zijn onderzoek heeft neergelegd in een
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artikel, ‘Meer licht op de von Ziegesars’, dat verscheen in Wet. Tijdingen, Gent (1973) 6. Jozef
L. Haller werd niet geboren in 1870, doch op 7.11.1864 als zoon van de ongehuwde Regina
Haller (Gent 19.11.1834 - Gent 10.12.1913). De vader was niet de baron A.J.A. von Ziegesar,
doch een Gentenaar. De in 1849 geboren baron vestigde zich in 1878 met zijn vrouw in België
en heeft later Jozef L. Haller geadopteerd.
Een ooggetuigeverslag van de overgave te Kontich bevindt zich in Meine 30 Dienstjahre
1888/1918 (1931) van von der Lancken, die als Duits onderhandelaar is opgetreden.
Zie hierover Frans van Cauwelaert's Gedenkschriften 1895/1918, uitgegeven door Prof. Reg.
de Schryver (1971) 219.
Hoe F.v.C. zelf het geval zag, beschreef hij in zijn Gedenkschriften, blz. 67-78.
Zie F.v.C.'s Gedenkschriften, blz. 303/4.
In F.v.C.'s Gedenkschriften komt het geval van De Vlaamsche Stem tweemaal ter sprake, eerst
op blz. 213/218 in het Oorlogsdagboek onder datums 28 juni en 9 augustus 1915, de tweede
maal in de eigenlijke gedenkschriften, die van veel latere datum zijn, op blz. 269/273. Alles bij
elkaar genomen geven de mededelingen van F.v.C. geen volledig en geen onpartijdig beeld van
wat er is omgegaan. Op blz. 213 kan men in het gesprek met minister P. Poullet een bevestiging
zien van de stelling, dat het de Belgische regering in haar geheel aan goede wil heeft ontbroken,
waardoor F.v.C. machteloos was om iets te bereiken.
Terloops wijs ik op F.v.C.'s vermelding op blz. 211/2 van de gesprekken die hij op 25 mei 1915
heeft gevoerd o.a. met Prof. van Hamel jr. Het moet F.v.C. toch bekend geweest zijn dat de
publieke opinie in Nederland sterk verdeeld was en dat op het persoonlijke vlak heftig strijd
werd gevoerd tussen de aanhangers van de geallieerden en die van Duitsland. De professoren
Van Hamel sr. en jr. behoorden tot de meest op de voorgrond tredende vrienden van Frankrijk.
Als Van Hamel jr. in een onderonsje kwam vertellen wat zijn vader had gehoord van minister
Loudon over wat de oude Abraham Kuyper of zijn opvolger Heemskerk misschien zouden
hebben gedaan als zij nog minister-president waren geweest, dan had hij dit niet in zijn dagboek
moeten noteren als een veelzeggend bewijs van de duitsgezindheid van de anti-revoltuionaire
groep (de Van Hamels waren liberaal). Belangrijker lijkt mij de onbeantwoorde vraag, hoe
iemand als Van Hamel in zodanige mate betrokken is geweest bij het financiële beheer van De
Vlaamsche Stem, dat op zeker ogenblik het voortbestaan van het blad in zijn handen zou hebben
gelegen.
F.C. Gerretson was in dienst van de Koninklijke-Shell Groep secretaris van H. Colijn, die op
9 maart 1914 directeur werd, nadat hij in Nederlands-Indië had gediend onder generaal van
Heutz en korte tijd minister van Oorlog was geweest. Colijn nam na de oorlog ontslag als
directeur wegens onenigheid met de directeur-generaal H. Deterding, en trad in de politiek,
waardoor hij in de periode tussen de twee wereldoorlogen de voornaamste Nederlandse staatsman
is geworden. Gerretson werd in 1925 ‘bijzonder’ hoogleraar, wat betekent dat hij niet werd
bezoldigd door de staat, maar door de Koninklijke-Shell. Hij bleef er tot na W.O. II in dienst
voor het schrijven van het grote werk Geschiedenis der Koninklijke, waarvan deel V (het laatste
door Gerretson geschreven deel) zopas is verschenen.
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Guido Arbeid / Wandelen met haar
1.
De eerste zon
en wij erin
met klamme voeten,
bleke wangen
en roerende snaters.
Dat is haver, zeg je
en dat, raad eens, graan haha,
mooie distels, vind je niet,
wat zielig die bieten,
o wat ruiken die vlierbloesems
en je werpt een waaier ervan in mijn haar,
laat ze krieuwelen over mijn rug.
En ik, stadsbewoner ocharmen,
slenter links, loop rechts van je,
soms verloren, soms gewonnen
en vergeet voor één keer dat het dag is
en nog avond worden moet.

2.
J'y suis, j'y reste
en je gaat liggen in het hooi;
ik ernaast, aan de waterkant,
veeg een keutel weg.
Een vogel - ik weet niet eens zijn naam staat breedvleugelig en schor
op een tak.
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Er drijft een blad papier (met minnedicht?)
op het water, verdwijnt tussen de waterlelies.
Achteraf loopt een hooiwagen van je knie
tot aan je slipje,
blijft poottrillend hunkeren,
keert bruusk om
- waarom? - en valt
tussen je dijen en rent
als elke stommeling, de verkeerde kant op.

3.
's Nachts onder de bomen
voel jij je klein en bang,
hoewel de fazanten en hazen slapen.
Enkel één vogel roept;
(lokroep of kreet van verwijt?)
we horen hem vliegen in een boom.
Je verstuikt je voet in een molsgat,
maar je sputtert niet,
de mol is je vriend.
In een moment van overgave
kussen we en klemmen ons vast aan elkaar
(niet graag lost de druppel de waterkraan).
Je voedt me met geest zoals je een kind
voedt met zog, terwijl we op de rand
wandelen van leven en sterven.
Laten we hier drie tenten opslaan,
één voor jou, één voor mij en één voor...
Even, heel even heb ik
de geur van je schaamhaar geproefd.
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Luc Vancampenhout / De heuvel
Ik kon onmogelijk mijn weg nog vervolgen. Uitgeput zocht ik steun tegen een rotsblok
maar de pijn van de val had al mijn spieren verlamd. Ik sloeg languit tegen de grond
en opnieuw schoot de pijn als een mes door me heen. Ditmaal is het gedaan, dacht
ik, al mijn botten zijn geknakt, de pijn vreet mijn kop leeg, nee, ditmaal kruip ik niet
opnieuw recht. Ik voelde een enorme klap in mijn nek en ik was er zeker van dat het
de dood was en ik voelde me warm en zuiver toen ik traag mijn hand rond het zand
sloot.
Hoelang ik bewusteloos gelegen heb, weet ik niet. Ik kon mezelf er niet toe krijgen
naar de zon te kijken. Ik wist dat het niks zou opleveren. Het had ten slotte niet het
minste belang, ik lag hier met mijn gezicht in het zand en ik voelde geen pijn. Ik wist
dat mijn lichaam er nog was, dat het nog ergens achter mijn kop lag, maar ik had
onmogelijk kunnen zeggen hoe mijn benen erbij lagen.
Ik hoorde een trage stap en ik wist dat hij het was, met die beige broek en dat
vaalgrijze hemd van hem, en met die uitgestreken smoel, die net zo goed van plastic
kon zijn als van vlees en bloed. Ik verdomde het op te kijken. Verrek, labbekak, dacht
ik, als je dan toch per se smerige toeren wil uithalen, begin er dan mee; maar laat het
in godsnaam een beetje vooruitgaan. Ik hoorde dat hij vlak bij me kwam en toen
bleef staan. Ik vond het plots een kolossale grap. Grinnikend lag ik te staren naar
mijn bloed dat op het zand tot een korst was uitgedroogd. En ik keek naar mijn hand
die eindeloos ver weg scheen, als een nietszeggende, witte vlek op de grens van om
het even wat. Mijn hand lag in het zand, mijn neus lag in het bloed, en ik wist dat ik
geen vin zou verroeren, hoe lang hij daar ook stond. En toen hij wegging zei ik
grijnzend tot mezelf dat de verachting een sterk wapen was, een wapen waarvan ik
de kracht tot dusver had onderschat.
Het werd avond. Met de koude voelde ik weer overal de beet van de pijn. Niet
hier, niet op deze manier, dacht ik, als ik eraan moet dan wil ik de moker van de
dood met volle kracht tegen mijn kop krijgen. Ik moet verder, ik wil hier niet liggen
uitteren als een kwal op het strand. Ik kroop tot bij de rand van de weg, en wreef met
mijn gezicht door het vochtige gras. Ik
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ging zitten, stak een sigaret op en dwong mezelf na te denken. Tot nu toe had ik het
er niet zo slecht afgebracht. Ik was nog heel, al deed alles me pijn. Ik moest een lijf
van beton hebben. Misschien bereikte ik vannacht nog de top van de heuvel. En
anders zou ik morgen wel zien. Ik moest verder. Ik had nog energie genoeg in mijn
kop om het die grijze behoorlijk lastig te maken.
Bij dageraad ontdekte ik een klein bos. Ik nam een flink stuk brood en kon mezelf
zowaar nog op een dessert van bosbessen trakteren. Al vlug sliep ik als een blok
graniet. Toen ik wakker werd voelde ik mij stukken beter; ik begreep niet hoe ik mij
de vorige dag zo had kunnen laten gaan. Ik kon hier blijven zolang ik wou, overlegde
ik. Ik geloofde dat ik nog verstomd zou staan van mezelf. Als ik daar maar kon blijven
zitten tot het vuil uit mijn ogen was, tot die verdomde mist uit mijn kop was. Ik
begreep niet hoe het mogelijk was geweest dat ik me dagenlang als verdwaasd tegen
die heuvel omhoog had gesleept. Al die tijd had ik zelfs niet de minste inspanning
gedaan om uit te maken waar ik me precies bevond. Als een zot had ik naar die
ellendige zandweg lopen staren, als zaten mijn ogen er met honderd touwen aan vast.
Ik stond op en liep terug naar de weg. Het landschap verwonderde me, maar het viel
me tegen. Er was meer dan één heuvel. Ik had niet anders verwacht; ik was gereed
voor een andere kijk op alles.
Zover ik zien kon was er niets dan lichtbruine heuvelruggen, met hier en daar een
rotsblok, wat struiken of een klein bos. De lucht erboven was scherp blauw, nabij en
vijandig. En dan de zon, een gloeiende furie die scherpe schaduwen smeet in het
landschap, als sloeg ze er haar klauwen in, met een wrede en feilloze regelmaat.
Ik prees mezelf gelukkig niet vroeger naar het landschap te hebben gekeken. Op
dat ogenblik verontrustte het mij niet meer. Mijn tocht ging door vijandig gebied,
daar had de grijze al geen twijfel over laten bestaan. Vanwaar ik stond was het
onmogelijk de top van de heuvel te zien. Ik kon echter zonder moeite de hoogte van
de nabijliggende andere heuvels schatten. Ik vloekte luidop: voor geen van die heuvels
was meer dan een halve dag klimmen nodig. Nochtans was ik er absoluut zeker van
reeds verschillende dagen aan de beklimming bezig te zijn. Ik schreef het toe aan de
verdwazing die me had aangegrepen en geërgerd om mezelf verliet ik de weg om
het bos te gaan verkennen.
Het bos was slechts een goede honderd meter breed en diep. Het lag op de helling,
die zacht afliep naar de voet van de heuvel. Van bij de eerste stappen werd ik gewaar
dat daar iets zou gebeuren dat erg belangrijk voor me kon zijn. Ik nam me voor goed
uit te kijken, want het kon om een
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kleinigheid gaan. Op mijn tocht door het bos zag ik echter niets speciaals en ik besloot
te gaan zitten en rustig af te wachten. Ik was niet ontgoocheld. Het was er koel en
op de bodem lag een dikke laag dennenaalden. Ik voelde me goed, met de zachte
druk van de stam tegen mijn rug en een lange grasspriet tussen mijn tanden. Het licht
deed geen pijn, het hing gelaten tussen de takken, haast voelbaar; de schaduwen
waren zacht en geruststellend. Toen viel plots een grote denneappel vlak voor mijn
voeten. Ik nam hem in mijn hand en wist niet waarom ergens in mij een vreemde
pijn voelbaar werd. Hij was nog helemaal gesloten, de schubben zaten nog muurvast
aan elkaar. Ik bekeek hem lang en intens als verwachtte ik het antwoord op een vraag
die ik niet formuleren kon.
Toen zag ik de vrouw, een tiental meter buiten het bos, aan de kant van het dal.
Ik wist dat ze met het bos te maken had, met de dennenaalden en met de stilte die
zacht tegen de stammen leunde. Toen ze bij me was gekomen, vroeg ik waar ze
vandaan kwam. ‘Ik zag dat je in het bos was, ik ben gekomen’, antwoordde ze. Zij
was vreemd, dacht ik, vreemd aan de weg en het zand. ‘Het is goed te leven in het
bos’, zei ze. ‘Het is goed oud te worden in het bos. Je voelt de schors van een boom
en je leert de warmte van je lichaam. Je eet van de bosbessen en je leert de belofte
van je bloed. Het bos is een trage arm die het licht voor je opvangt, en je adem
schenkt. De seizoenen gaan, en ze liggen zacht op je huid, als de hand van een vriend.
Het bos is een omarming en je herkent jezelf in duizend stille ogen.’ Achter haar was
het bos, en daarachter was de weg en de harde lucht. Ik zag hoe zacht haar gelaat
was, hoe het bos als een spiegel om haar heen was en ik voelde weer die vreemde
pijn. Ik stond op. Zij keek me aan en sloot haar beide handen om de hand waarin ik
de denneappel hield. Toen ben ik gegaan, en elke stap rukte een stuk uit mijn ziel.
De weg liep met een brede boog verder omhoog. Nog steeds kon ik de top niet
zien, maar ik voelde een verbeten spanning die me ertoe aanzette ditmaal in één keer
brutaal door te zetten tot het einde, wat het ook zijn mocht. Plots stond de grijze weer
voor me. Hij krijste van woede en heel zijn gezicht was één afzichtelijk gat. Hij
sprong op me af en ik wist dat hij me ditmaal voorgoed aan flarden wilde scheuren.
De haat zat in mijn spieren, de haat en de pijn om het bos. Ik rukte zijn handen van
mijn keel weg en sloeg hem keihard in de nek. Hij viel achterover en liep toen weg.
Hijgend keek ik hem na. Toen zag ik dat hij tijdens het gevecht iets verloren was.
Voor mij lag een zwartlederen gordel met zilveren tekens erop. Ik raapte hem op en
keek er lang naar, maar ik raakte uit de tekens niet wijs. Ik stak de gordel op zak en
besloot verder te gaan, al stonden er nog tien van zijn soort langs de weg.
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Ik stapte snel door. Haat en verbittering zaten als een knellende prop in mijn keel.
Ik liet me niet langer voor de aap houden. Ik moest en zou weten wat het allemaal
te betekenen had, al moest ik er de grijze voor nazitten en alle botten in zijn lijf
breken. In de verte zag ik een groot, zwart voorwerp dat scherp afstak tegen de lucht
en het trillende zand. Reeds toen overviel me een ontstellend gevoel van droefheid.
Ik voelde me moe, als zaten al mijn gewrichten vol lood. Ik kwam naderbij en zag
dat het een scheepswrak was, weggerot, kapotgeslagen door de wind. Slechts enkele
ribben staken nog de hoogte in als een desolate hand in een kramp van stomme pijn.
Ik voelde hoe het bloed uit mijn gezicht wegtrok en ik moest de blik afwenden om
niet in snikken uit te barsten.
Toen kreeg ik het mannetje in het oog. Hij had een dunne hals en droeg een
versleten bruin pak. ‘Conservator’ las ik op het plaatje op zijn kraag. ‘Hoe komt
godverdomme dat schip hier?’ riep ik en het klonk brutaler dan ik had gewild. ‘Het
heeft geen belang’, zei hij. Hij had een piepstem die me zowel medelijden als afkeer
inboezemde. ‘Het heeft geen belang; het schip hoort bij de heuvel. Het is de hand
op de rand van de avond, het graf van elk verlangen dat uitsterft in zichzelf. Het is
het teken voor de vogels dat de reis ten einde is, en dat het tijd is voor het offer aan
lucht en zon.’ Ik voelde hoe zijn woorden langzaam diep in mijn geest zakten. Ik
wist dat ik zijn woorden kende maar tegelijk voelde ik dat er nog iets moest gebeuren,
dat het nog niet het einde was. Nogmaals rukte de opstand aan mijn ziel. Ik keek
hem aan en toonde hem de gordel. Hij knikte en wees toen met zijn hoofd naar de
weg.
Nogmaals begaf ik mij op weg maar ik wist dat ditmaal de beslissing vlakbij was.
Het gebeuren bij het scheepswrak had me veel feller aangegrepen dan het gevecht
met de grijze. Ik wist dat haat en woede me daar niet konden helpen. Bij het wrak
had ik me eindeloos moe gevoeld en ik wist dat deze moeheid diep in mezelf haar
oorsprong vond. Maar opgeven mocht ik niet. Nog had ik de top niet bereikt. Nog
was er het zand en de zon, en de gordel, en de denneappel. Ik aanvaardde het allemaal
niet en vond nieuwe kracht. Ik keek naar de andere heuvels: het was duidelijk dat de
top niet meer veraf kon zijn. Toen zag ik plots weer de grijze. Een honderdtal meters
vóór me stond hij midden op de weg. Weer voelde ik de woede scherp onder mijn
huid maar tegelijk was ik vreemd kalm. Ik ging tot vlak vóór hem. Ik zette mij schrap
maar hij bleef rustig staan. Het kon een valstrik zijn, dacht ik, en ik hield hem scherp
in het oog. Eerst keek hij me niet aan maar hij zag langs me heen naar de weg. Ik
verroerde me niet. Toen keek hij me plots aan en wees toen glimlachend met de duim
over de schouder. Ik keek omhoog en zag plots de top van de heuvel, vlak-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

312
bij. Ik duwde hem opzij en liep als een bezetene de laatste meters.
Boven op de heuvel stond een kleine hut, half vervallen. Ik keek om naar de grijze,
maar die was nergens nog te bekennen. Aarzelend liep ik naar de hut. Ik klopte. Er
kwam geen antwoord en onzeker duwde ik de deur open. Binnen zat een oude man
bij een klein vuur. Hij droeg lompen en zag er vervuild uit. Hij keek me brutaal aan.
‘Wel, wat sta je daar te gapen?’ zei hij met krassende stem. ‘Ben je verdomme je
tong verloren?’ Ik wist niet wat ik moest doen, ik wist niet wat het allemaal te
betekenen had. Dagen, ja misschien wel jaren had ik me op dit moment voorbereid
en nu stond ik er als een dwaas bij. ‘Ik ben de heuvel opgeklommen’, zei ik ten slotte.
‘Mooi, dat weten we dan weer’, zei de oude, ‘en ben je helemaal naar boven gekomen
om me dàt te vertellen?’ Ik raakte niet uit mijn verwarring en zei: ‘U moet mij
verontschuldigen, ik wist niet dat er hierboven iemand zou zijn.’ Ik keek scherp toe,
maar de blik in zijn ogen verraadde niets. Hij ging aandachtig verder met het roosteren
van enkele aardvruchten boven het vuurtje. Toen wist ik plots wat ik moest doen;
het was volkomen vanzelfsprekend en ik begreep niet dat ik er niet eerder aan had
gedacht. Ik haalde de denneappel en de gordel uit mijn zak en toonde ze hem. Hij
keek me bedenkelijk aan en zei toen: ‘Nu en, wat moet ik met die spullen? Heb je
niks te eten bij je?’ Ontzet liep ik naar buiten. Ik keek aandachtig rond maar er was
verder niets op de top van de heuvel, niets dan die ellendige hut en die smerige vent
erin.
Stilaan vond ik mijn zelfvertrouwen weer. Ik was ten slotte niet tot hier geklommen
om me door die ouwe voor de aap te laten houden. Als hij dat dacht zou ik hem gauw
wat anders leren. Ik ging opnieuw naar binnen en greep hem bij de schouder. ‘Nu
moet jij es goed naar me luisteren, ouwe zwam’, zei ik kalm maar dreigend, ‘ik kan
jouw foefjes missen. Je gaat me alles eens haarfijn uitleggen: het wrak, de vrouw,
de gordel, de grijze, wat jij hier zit te doen, alles, de hele godverdomse litanie.’ Hij
was halfdood van schrik en ik begreep dat ik zo geen stap verder kwam. ‘Ik weet het
niet’, zei hij, ‘ik begrijp je niet, echt waar.’ Ik wist dat hij de waarheid sprak: er was
niets in die ogen dan dierlijke angst. Hij zag er zo meelijwekkend uit dat ik hem mijn
laatste stuk brood in de handen duwde.
Ik ging op een stuk hout zitten, het hoofd op de handen. Ik moest nadenken, ik
wilde een verklaring vinden maar het was onbegonnen werk. Mijn kop was één grote
hoop zand, waar de zon altijd weer andere schaduwen over gooide. Vermoeid keek
ik op. De oude zat te eten. Hij scheen opnieuw wat meer op zijn gemak. Hij knikte
en zei: ‘Bedankt voor het brood, kerel.’ ‘Luister 'ns’, zei ik, ‘ik wil je wel geloven
als je zegt dat je van de grijze en de rest niets afweet, maar vertel me dan eens, hoe
ben jij
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hier gekomen, wat is er met jou gebeurd?’ ‘Ik weet het niet meer’, antwoordde hij
stil, ‘vroeger was het wel anders... Je brood heeft me goed gedaan, kereltje. En
misschien vind ik straks nog wel wat wilde vruchten. En buiten heb ik een fles gezet,
heb je ze gezien? Daarin vang ik het water op dat van het dak drupt. Ja, ja kereltje,
ik hou me kloek, ik lap het 'm wel.’ Ik kon het niet blijven aanzien. Het was
krankzinnig, het was obsceen. Ik ging liggen en draaide mijn rug naar hem. ‘En jij,
kereltje, heb jij vandaag al iets te eten gevonden?’ vroeg hij nog. ‘Ja’, gromde ik
nijdig, ‘bosbessen.’ Hij begon schril te grinniken. Ik voelde me ziek, ik voelde me
kapot. Ik dwong mezelf tot slapen. De volgende morgen lag hij dood in de hut. Toen
ik hem naar buiten sleepte, stootte ik per ongeluk de fles om. En hier zit ik nu, zoals
zo dikwijls reeds. In de zon voor mijn hut, het rechterbeen gestrekt, de armen om de
linkerknie. Hoeveel jaren er na de dood van de oude voorbijgegaan zijn, weet ik niet
meer. Hier zit ik nu, met genoeg herinneringen en vragen en pijn en zelfverwijt tot
ik doodga. Er is geen gedachte, geen gevoel, geen detail dat ik niet heb nagezeten
en uitgerafeld tot mijn hoofd ervan barstte. Soms lijkt alles ingewikkeld, tot in het
groteske toe; soms eenvoudig, als ontbrak me nog slechts een klein detail om alles
klaar te zien. Wat voor belang heeft het? Ik heb zijn tocht op schrift gezet. Waarom?
Verwacht ik hier nog iemand? Ik weet het niet. Het schrijven heeft me geen pijn
gekost... het is voorbij... Langzaam brokkelt in mijn kop alles af, valt alles uiteen.
Ik zit hier maar, met het zand, een denneappel, een gordel en een gebroken fles en
ik zal hier blijven zitten. Tot ik op een dag opeens naar de zon zal zien en zal weten
dat het zover is. Ik weet dat die dag komt en dan zal ik de gordel rond mijn keel
leggen en hem langzaam dichtsnoeren terwijl ik aandachtig naar de punt van mijn
schoen staar.
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Kroniek
André Demedts / Verhalend proza
Robin Hannelore, De Haringkoning, De Clauwaert, Leuven 1973. 144
blz.
Paul Brondeel, Nachttrein in September, Davidsfonds, Leuven 1974. 151
blz.
Jan Veulemans, Wachten op een Wonder, De Clauwaert, Leuven 1973.
168 blz.
Wij worden overstroomd door nieuwe romans, tienmaal zoveel als vijftig jaar geleden.
Of zij allemaal voldoende kopers en lezers vinden, zouden wij niet durven bevestigen.
Veeleer vrezen wij dat een deel van die uitgaven, was het niet van de steun, door
openbare besturen en diensten verleend, volstrekt onmogelijk zou zijn. Sommige
schrijvers, zoals Robin Hannelore, beseffen dat ongetwijfeld maar al te goed en
proberen door te dringen tot een publiek, waarvan men niet zeggen mag dat het uit
literaire belangstelling leest. Lectuur wordt daar als een aangename tijdpassering
beschouwd, met dien verstande dat aangenaam veel betekenissen kan hebben. Talrijke
auteurs zoeken het nu waar Eugène Sue het met zijn feuilletons gezocht heeft, andere
trachten sentimenteel en grappig te zijn of, door de verbeelding van hun lezers in
spanning te houden, hun een gevoel van ontspanning te bezorgen.
Hannelore zegt over zijn nieuw boek De Haringkoning dat het ‘een zondagsroman’
is en enkele regels verder vervolgt hij ‘ik ben er niet voor beschroomd mezelf een
zondagschrijver te noemen’. Hij wil ‘reageren tegen de met filosofische en
psychologische uitweidingen en uitdiepingen zwaar belaste hedendaagse
romanschrijverij’. Wat hij naar zijn verklaring beoogd heeft, is een ‘sprookje van
geloof in het leven’ te vertellen aan mensen die onder zorgen gebogen lopen en niet
durven gelukkig te zijn. Natuurlijk is dat een mooie bedoeling en wij vermoeden dat
een genie als Dickens ze gedeeld heeft en bovendien in zijn opzet geslaagd is. Maar
hem heeft de artistieke waarde van zijn werk zeker niet onverschillig gelaten en voor
Hannelore op de nu ingeslagen weg verder gaat durven wij hem aanraden daaraan
te denken, ten ware hij aan de letterkunde de brui zou geven.
Dat zien wij er alsnog niet in. Hannelore is ongetwijfeld een harde werker: zeven
romans, twee verhalen- en twaalf verzenbundels in vijf jaar. Zijn poëzie is niet zo
luchthartig, zo zonder ambitie op het papier geworpen dat wij niet aan zijn
kunstenaarsverlangen en -talent zouden geloven. Maar hij zal even dikwijls als wij
te horen krijgen: waarom al die zwaartillende problemen? Is de wereld nog niet
triestig genoeg? Zij die zo spreken vergeten dat schrijvers in hetzelfde geval van de
dokters verkeren.
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Met echte gezonden, die zelfs niet aan Bilderdijks Ziekte der Geleerden toe zijn, is
er niets aan te vangen. Kunnen wij ons toch voorstellen dat het mogelijk en
waarschijnlijk wenselijk is, laten wij het dan zo beproeven dat onze romans ook voor
literair gevormde lezers niet alleen genietbaar, maar, overtuigender dan dat, belangrijk
zijn. Of anders moeten wij weten dat wij beter buiten de republiek der letteren tot
het gild van de journalisten toetreden. Daar wordt gewoonlijk veel knapper en
boeiender dan onder literatoren geschreven. Het zou trouwens niet blijven duren als
het anders was. Maar het zijn twee verschillende bergketens, de journalistiek en de
letterkunde, waarvan ons toeschijnt dat het iets gemakkelijker is in de eerste de
hoogste toppen te halen.
In De Haringkoning heeft een Kempense houtvester een goede daad gesteld en,
zoals het altijd zou moeten zijn, wordt hij ervoor beloond. Hij redt een kind van de
verdrinkingsdood en krijgt ter bedanking een dozijn edelstenen van de grootmoeder,
die toevallig een Zigeunerkoningin is. Die voorwerpen blijken niet alleen een hoop
geld waard, zij bezitten ook een heilzame kracht. De houtvester geeft ze weg aan
allerlei mensen die geluk te kort of armoe te veel hebben en zij krijgen wat hen
ontbrak of verliezen wat hen overwoog. In die magisch-realistische wereld wordt hij
evenmin vergeten, dertig jaar oud werd het tijd om te trouwen en op de laatste
bladzijde van het boek daagt de gewenste vrouw op. ‘Ze sloeg haar armen om zijn
hoofd en kuste hem wild op de mond.’ Wat de schrijver beoogde heeft hij bereikt,
maar wij hebben nog andere verlangens. Zou een optimistische roman niet even
literair kunnen zijn en meer met het waarachtige leven verankerd?
Zo donker hoeft het daarom niet als in Nachttrein in September van Paul Brondeel.
Wij zijn er nochtans op grond van zijn eerste merkwaardige roman, Dagboek van
een Nacht, en wat daarop nog gevolgd is, van overtuigd dat het sombere klimaat
waardoor zijn werk beheerst wordt, geen voorwending is. Wie kan luisteren hoort
het als de stem van een kunstenaar vals of echt klinkt. Brondeel ziet de mens dikwijls
als een wezen dat niet in staat is zijn eigen lot te richten. Door een almachtige
zelfzucht verblind meent hij alles te mogen eisen en nemen, zonder iets te moeten
delen of geven. De maatschappij is uiteraard onrechtvaardig en de andere stervelingen
zijn altijd fout, waar zij zich naar de wensen en grillen van de introverte egoïsten uit
zijn verhalen niet kunnen voegen. Wat Paulus gezegd heeft, het goede willen en toch
het kwade doen, is tragischer omdat het een schuldbewustzijn opdringt dat niet alleen
persoonlijk verdiend schijnt, maar aan een algemeen menselijke tekortkoming kan
geweten worden. Subjectief
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evenwel is Leo Hoorens, het hoofdpersonage uit Brondeels jongste roman, de
beklagenswaardigste man ter wereld.
Als het verhaal een aanvang neemt zit hij 's avonds moedermens verlaten in zijn
hok van 20 m2. Hij lijdt aan levercirrose, is achtenveertig jaar oud en beseft dat hij
niet lang meer te leven heeft. De volgende morgen zullen zijn zoon en dochter, die
elders wonen, hem naar het ziekenhuis voeren en daar zal hij sterven. In zijn
eenzaamheid zal hij de nacht doorwaken - het is een motief dat bij de schrijver
geregeld terugkeert - om een balans over zijn verleden op te maken. Vooraleer er
een einde aan zijn harde bestaan komt, zal hij nog eens trachten de
verantwoordelijkheid voor zijn mislukt leven vast te leggen en ze aan anderen te
wijten, als het ware om toch nog iets te behouden, waarnaar hij kan verwijzen om
zich te rechtvaardigen tegenover zijn geweten. Het woord staat er niet, en toch komt
het daarop neer, want in zijn geval is er niemand meer die zich nog om zijn biecht
zal bekommeren. ‘Er is geen toekomst’, zegt hij. ‘Er is niets dan hemeltergende
waanzin.’
Hoorens is op school een mislukkeling geweest, niet omdat hij onbegaafd was,
wel omdat hij geen wilskracht had. Op het einde van de oorlog dook hij onder en
daarna was er geen enkel werk of beroep waarin hij kon aarden. Zijn huwelijk werd
een hel, ten dele door de frigiditeit van zijn vrouw, ten dele door zijn drankzucht en
buitenechtelijke avonturen, die lichamelijk en moreel een wrak van hem maakten.
Zo werd hij ook, wat zijn laatste broodwinning was, als ambtenaar een onmogelijk
man en van zijn vrouw en kinderen verlaten, zakte hij al dieper in armoe, vervuiling
en ziekte weg. Toch straalt er ineens, als op Rembrandts schilderijen, nog een beetje
licht over de laatste regels van zijn zelfbeklag, waar hij hoopt dat in de auto die naar
het ziekenhuis rijdt zijn zoon naast hem zal zitten... ‘zwijgend, en ik zal zijn hand
vastnemen en zijn hand tussen de mijne houden, heel de tijd, heel de tijd.’
De roman is in de ik-vorm geschreven, die waar het om belijdenissen gaat talrijke
voordelen biedt. Toch zitten er ook nadelen aan vast, o.a. het gevaar van eentonigheid.
Ik, jij of hij, het is allemaal fictief natuurlijk, maar de derde objectiverende persoon
laat meer afwisseling toe. De verteller staat dan als toeschouwer buiten het gebeuren
en kan in de karakters van zijn hoofdpersonage en alle figuren die hij verzint of
eigenlijk van zijn ik afsplitst, een groter verscheidenheid leggen. Dikwijls komt die
verrijking de geloofwaardigheid van het werk ten goede, omdat verhoudingen en
conflictsituaties van verschillende hoeken uit bekeken worden. De Hoorens van
Brondeel is een grensfiguur, die lichtjes overbelicht toch aanvaardbaar blijft. Zijn
vrouw, en dat is de zwakke plek in een verhaal dat tot Bron-
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deels beste behoort, kwam onvoldoende uit de grondstof los om volledig te overtuigen.
Ook een belijdenisroman is Wachten op een Wonder van Jan Veulemans. Hij overhaast
zich niet. Zijn produktie bestaat uit vijf verhalende werken, vier verzenbundels en
twee essays. Men kan hem moeilijk vergelijken bij de geweldenaars boordevol
scheppingsdrift van zijn generatie, die Claus en Ruyslinck zijn. Zij halen een hele
wereld naar zich toe, vol mensen en problemen, waar zij als toeschouwers,
medespelers of rechters tegenover staan. Veulemans heeft genoeg aan een kleiner
bezielingskern: hij concentreert zich gaarne naar binnen en hecht meer belang aan
zijn innerlijke ervaringen dan aan zijn waarneming van wereld en mens. Met recht
en reden zou men hem in de eerste plaats een lyricus mogen heten. Dat is hij trouwens
ook in zijn jongste boek, waarin hij de geschiedenis van zijn leven vertelt. De korte
maatschappijkritische teksten die hij tussen de hoofdstukken van zijn relaas schuift,
een literair procédé dat door Bruce Marshall met bewonderenswaardig flegme
toegepast werd, verandert niet veel aan het individuele karakter van zijn werk.
Bewoners van Veulemans' geboortestad zullen Turnhout herkennen om de
sfeerbeschrijving die hij ervan geeft en waarschijnlijk zullen degenen die hem het
naast staan uit zijn verhaal over hemzelf weinig vernemen dat zij niet wisten. Tenzij
misschien, als hij een zwijger is, over zijn stemmingen, gevoelens en verlangens.
Wij lezen in het boek dat de verteller in de eerste persoon van het voornaamwoord,
zoon van een touw- en zeilmaker wiens vrouw een winkeltje hield, een ingekeerde,
vlijtige en idealistische knaap geweest is. Hij was vroom en Vlaamsgezind, dacht er
enige tijd aan priester te worden, maar dat voornemen bleef onvervuld. Niet omdat
hij van het geloof afvallig werd of door een ontredderende ontmoeting uit zijn
evenwicht geschokt.
Hij werd ziek, leed maanden lang aan tering en toen hij hersteld was, studeerde
hij aan de universiteit rechten en economie. Een leider wil hij niet meer worden,
omdat leven en dood van zijn vader hem bijgebracht hebben dat een beetje geluk
meer waard is dan heel de rest. Wat er over die vader in Wachten op een Wonder
geschreven staat is het mooiste deel van het boek. Innig, teder en wijs. Zonder deze
literatuur te overschatten, zal zij door de aandachtige lezer gewaardeerd worden om
haar eerlijke menselijkheid, die vrij van pose en aanmatiging in een verzorgde en
vlotte taal verwoord ligt.
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Kroniek
Jos van Damme / Een (Russisch) boekje opendoen
Toen Solzjenitsyn het schrijverscongres te Moskou in het jubileumjaar 1967 opschrikte
met zijn beroemde brief, waarin hij de ontstellende praktijken aanklaagde van de
officiële literatuurpolitiek, citeerde hij herhaaldelijk de naam Mandelsjtam, een van
de meer dan zeshonderd leden van de schrijversbond, die aan hun lot waren
overgelaten in de gevangenissen en de kampen, waar hun talent in veelal vreselijke
omstandigheden gesmoord werd vóór het zijn bloei bereikte. Enkele jaren geleden
werd Osip Mandelsjtam officieel gerehabiliteerd. Het recente bericht (januari '74)
dat de sovjetautoriteiten de toestemming tot publikatie van zijn werk gegeven hebben,
stelt Solzjenitsyn in het gelijk waar hij schrijft: ‘In feite maken zij het woord van
Poesjkin waar: zij zijn niet in staat anderen dan doden te beminnen.’
De officiële bijzetting van Mandelsjtam in het pantheon der Russische literatuur
komt niet onverwacht. Het is de confirmatie van een poëtisch talent dat in de
Sovjetunie, naar de woorden van de dichteres Anna Achmatova, de kunst van
Gutenberg niet behoefde: illegaal circuleren de afschriften van zijn poëzie in het hele
land. Sporadisch dook de laatste jaren in een of ander Russisch literair tijdschrift een
artikel over hem op. In '67 werd zijn Gesprek over Dante gepubliceerd en in '68 kon
het tijdschrift Voprosy Literatoery een twintigtal bladzijden aforistische notities van
de dichter afdrukken. Ook in het Westen is in het laatste decennium de belangstelling
gestegen voor deze figuur, die in de persberichten wel met een enigszins boude gratis
affirmatio ‘de grootste Russische dichter van deze eeuw’ genoemd wordt. Vooral de
Angelsaksische slavisten hebben met stijgende regelmaat studies over hem
gepubliceerd en in 1964-71 verschenen zijn Verzamelde Werken te New York. Prof.
Cl. Brown (Princeton Univ.) gaf twee grondige studies over Mandelsjtam uit.1.
Een ongemeen succes kende de verspreiding over de hele wereld van de memoires
van Mandelsjtams weduwe, Nadesjda Mandelsjtam, een aangrijpend document
humain, waarin een dappere en intelligente vrouw de schrikwekkende calvarie van
haar man uitvoerig verhaalt. Met beklemmende nauwkeurigheid wordt hier de
hallucinerende dimensie van de mensenjacht geschetst, het langzame toehalen van
de strik, het machteloos verweer van
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het slachtoffer tegen de pletwals van een ogenschijnlijk autonoom systeem. Een
prangende actualiteit krijgt het boek doordat Nadesjda Mandelsjtam geen blad voor
de mond neemt als ze schrijft over de duistere machinaties, de Pilatusmentaliteit, het
opportunisme en ja ook, de pure menselijkheid van bekende, nog levende sovjetauteurs
en literatuurhistorici.2.
Beslist merkwaardig bij dit alles is de grenzeloze, bijna bijgelovige achting ook
van de leiders t.o.v. de poëzie. Nergens anders ter wereld zijn zoveel mensen ter
wille van de literatuur gestorven. Het vers van Jevtoesjenko:
In Rusland werden de dichters geboren
met de kogel van d'Anthès3. in de borst,

schijnt van een Russische tijdeloze waarheid te zijn.
***

De in 1891 geboren Osip Mandelsjtam was een van de coryfeeën van het acmeïsme,
de literaire school die zich in de eerste, beroezende postrevolutionaire jaren, toen
een bloeiend literair leven nog mogelijk was, tegen het symbolisme had afgezet.
Goemiljov, een der stichters (ex-echtgenoot van Anna Achmatova, in 1921
gefusilleerd), zag het acmeïsme (van het Grieks akmè, het hoogtepunt, de hoogste
graad in iets) als een realisme sui generis, zonder symbolen of mystieke elucubraties,
een academisch, tellurisch beleven van de schoonheid der dingen in de morgen van
hun eerste bestaan.
Het ware ideaal van Mandelsjtam, die uit een rijke eruditie en een ongemene
vertrouwdheid met de klassieke westerse erfenis putte, was de christelijke
wereldbeschouwing, zoals hij die uitgedrukt zag in de middeleeuwse sociaal-religieuze
structuur van de maatschappij. Van zijn poëzie is de geschiedenis de voornaamste
inspiratiebron en speciaal de eeuwige thema's: Griekenland en Rome. Klassieke
motieven uit bijv. de Griekse epen vindt men allerwegen in zijn poëzie samen met
de steeds weerkerende Italiaanse beelden en motieven.
In het historische zocht Mandelsjtam het buitentijdse. Rome is voor hem het
symbool van de universaliteit. Tussen het klassieke en het religieuze Rome is de
band voor hem onlosmakelijk. Maar nog boven Rome stelt hij Petersburg, dat hij de
klassieke naam Petropol geeft. Als in de kerken van het Kremlin is in Mandelsjtam
de Russische aard met Italiaanse thema's verbonden. Hij hield van katholicisme en
orthodoxie, de twee loten die zich op de voedingsbodem van de Grieks-Latijnse
oudheid ontwikkeld hadden. Beide bezingt hij in zijn beste verzen.
Wanneer de revolutie uitbreekt, zal hij ze met de ode ‘De Dageraad der
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Bevrijding’ begroeten. Zoals het Italië van de veertiende eeuw de individuele ziel
liet herboren worden, zo zal nu het revolutionaire Rusland de collectieve ziel wijdte
en spankracht geven. Al gauw echter blijkt Mandelsjtams aristocratisch humanisme
niet te stroken met het nieuwe egalitarisme, dat in cataracten van bloed,
onmenselijkheid en dwingelandij zijn doel voorbijschiet en ontaardt tot gelegaliseerde
criminaliteit. Reeds in 1920 waarschuwt de dichter profetisch dat de komende tijd
niet op het heil van de mens zou bouwen, maar hemzelf als bouwmateriaal zou
gebruiken.
De apolitieke individualist Mandelsjtam werd dan ook, samen met Anna Achmatova
(de vertrouwde vriendin van de Mandelsjtams), als een der eersten door het nieuwe
regime op de korrel genomen: hij en Achmatova hebben de naam ‘innere Emigranten’
te zijn.
Vanaf het begin der jaren twintig kon Mandelsjtam alleen in leven blijven dank
zij Boecharin (die in '38 zelf uit de weg geruimd werd). Hij was het die ervoor zorgde
dat Mandelsjtam in het jaar '28 nog enkele gedichten kon publiceren, dat hij een reis
naar Armenië kon maken in '30, een woning kreeg en levensmiddelenkaarten, nieuw
werk kon inzenden (dat nooit verscheen, maar toch gedeeltelijk gehonoreerd werd,
wat zeer belangrijk was want Mandelsjtam werd langzaam uitgehongerd, daar men
hem alle mogelijkheid tot geldverdienen ontnomen had).
In 1923 verdween zijn naam uit de literaire tijdschriften. Hij was niet ‘actueel’,
verweet men hem. Toch verscheen nog in hetzelfde jaar Tristia. Het Tweede Boek,
dat het jaar voordien al eens in Berlijn gepubliceerd was. Men vroeg hem alleen nog
om vertalingen en verkondigde alom dat Mandelsjtam de lyriek opgegeven had en
alleen nog vertaalde. Vanaf '25 ging het ook met de vertalingen moeilijker en
moeilijker. Het gelukte hem evenwel nog enkele artikels in de provincie en in
theatertijdschriften onder te brengen. Weliswaar bestond er geen radicaal verbod
tegen hem, slechts beperkingen en de voortdurende aanbeveling op ‘de actualiteit’
bedacht te zijn.
Een nieuwe etappe in de strijd om de zuivere lijn opende Stalin in 1930 met zijn
artikel in Bolsjevik, waarin hij formeel het drukken van ‘onwaardige dingen’ verbood.
Nog enkele gedichten kon Mandelsjtam gedrukt krijgen maar voor het publiceren
van De Reis naar Armenië verloor de verantwoordelijke hoofdredacteur van Zvezda
zijn betrekking. De schroeven werden van nu af aan vaster aangedraaid. Er werd
niets meer van hem opgenomen. Behalve in enkele smaadartikelen werd zijn naam
niet eens meer vermeld.
Een eerste maal werd hij aangehouden in de nacht van 13 mei 1934 en naar de
beruchte Loebjanka-gevangenis te Moskou gevoerd. Tegenover de on-
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derzoeksrechter zal hij toegeven in de herfst van het voorgaande jaar een smaadgedicht
over Stalin geschreven te hebben, dat hij aan een tiental mensen uit zijn omgeving
heeft voorgelezen. Iemand heeft hem verklikt. Het resultaat voor Mandelsjtam was
verbanning naar Voronezj voor drie jaar. Men stelde alles in het werk om de dichter
daar ‘incommunicado’ te houden. Met moeite konden de Mandelsjtams nog een
kamer huren. Elke vorm van broodwinning werd de dichter ontnomen. Hij hield zich
in leven met allerlei sinecures: aanvankelijk kon hij literair directeur zijn bij het
theater te Voronezj, eens een radio-uitzending verzorgen. Maar vanaf '36 heeft hij
geen enkel inkomen meer. Bekenden op straat wenden zich af, men kijkt door hem
heen: een lepralijder in de socialistische maatschappij. De Mandelsjtams moeten in
leven blijven met bedelen: even naar Moskou overwippen, waar hen wel eens iets
toegestoken wordt door vrienden, die, meer plooibaar, van de materiële weldaden
van de schrijversbond kunnen profiteren. Er zijn brieven van Mandelsjtam bewaard,
die dramatische noodkreten zijn. Aan Kornej Tsjoekovski schrijft hij: ‘Ik kan niets
meer doen tenzij hulp vragen aan mensen die niet willen dat ik fysiek ten onder ga...
Ze hebben me alles afgenomen: het recht op leven, op arbeid, genezing. Ik ben in de
positie van een hond geplaatst... Ik ben een schaduw. Ik besta niet meer. Ik heb enkel
het recht te sterven...’4.
In dit eenzame ‘postuum existeren’ werkt Mandelsjtam koortsachtig. Hij voelt het
onvermijdelijke naderen, voedt de gedachte aan zelfmoord, vreest maar één zaak:
niet uitgesproken te zijn. Het ene gedicht volgt het andere op. Veelal werkt hij aan
twee-drie gedichten ineens. ‘Help mij, anders kom ik niet gereed.’ En Nadesjda
Mandelsjtam schrijft op en kopieert eindeloos. Hij begint aan ademnood te lijden,
angina pectorisaanvallen vellen hem herhaaldelijk op straat.
Wanneer de verbanningstermijn om is, herbegint het spel van kat en muis. De
Mandelsjtams reizen van her naar der, vestigen zich overal en nergens. De
vervolgingen zijn over het gehele land geleidelijk aangezwollen tot terreur. Het is
de tijd van de zuiveringen, waarin de Pravda het bestaat te beschrijven hoe gewillig
de aangeklaagden t.o.v. de onderzoeksrechter hun geheimste gevoelens en gedachten
verklappen en bij de verhoren ‘samenwerken’. De krant looft deze houding, die te
herleiden is tot het gevoel van verantwoordelijkheid, zo typisch voor de sovjetmens!
In het voorjaar '38 wordt de valstrik gespannen: Mandelsjtam krijgt de kans in een
rusthuis te gaan verademen. Terwijl de zaak tegen hem gemonteerd wordt, zal hij
zodanig gelokaliseerd worden dat men hem niet meer hoeft te zoeken. Het wordt een
rusthuis op meer dan dertig kilometer van het dichtstbije spoorwegstation. Van hieruit
zal een hartlijder niet op de vlucht
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gaan! Op 1 mei 1938 volgt de aanhouding, sober, bijna ongemerkt: zelfs geen tijd
om afscheid te nemen.
De zwakke Mandelsjtam heeft de volle gruwel van het KZ niet aan den lijve hoeven
te ondervinden. Wanneer in juni 1940 aan zijn broer het doodscertificaat overhandigd
wordt - en dit feit alleen al is een zeldzaamheid -, staat daarin vermeld dat hij op
27-12-38 aan een hartcrisis in het doorgangslager bezweken is. Getuigenissen van
medegevangenen schijnen dit te bevestigen.
***

In mei 1965 konden aan de Moskouse Universiteit jonge bewonderaars een
herdenkingsavond ter ere van Mandelsjtam inrichten. De voorzitter, Ilja Ehrenburg,
besloot met de woorden: ‘Misschien zal deze avond, als een druppel die op een steen
invalt, al was 't maar met één dag de uitgave van het boek verhaasten, waarop we
allen wachten. Ik zou dit boek nog willen zien. Ik ben in hetzelfde jaar als
Mandelsjtam geboren. Dat is lang geleden. Trouwens, sinds het begin van die periode,
die de periode der wetteloosheid genoemd wordt, is ook al veel tijd verlopen. De
jongeren van toen zijn nu oud. Het is tijd dat het boek uitkomt.’5.
In een naar Russische normen kleine oplage van 15.000 exemplaren - voor de
bibliotheken, de intimi en het buitenland - zal zijn werk nu te Moskou van de pers
komen. Als men weet dat zelfs de Verzamelde Werken van Gorki in de Sovjetunie
niet compleet zijn, kan men zich best niet al te veel illusies maken. Er zijn trouwens
in de Sovjetunie al eerder mutilaties van Mandelsjtams gedichten aan te wijzen.
Nadesjda Mandelsjtam zal wel gelijk krijgen als het gaat om de kansen van een meer
dan dertig jaar lang door haar zorgvuldig verborgen, gekopieerde, gememoriseerde
nalatenschap. Dat daar alle mogelijkheid toe bestaat blijkt uit een heftig aanval van
ene A. Nikolajev in het literaire maandblad Voprosy Literatoery (oktober 1973) tegen
een artikel uit het Italiaanse blad La Stampa. Schrijfster van dit artikel had enkele
uitspraken in Voprosy Literatoery over Mandelsjtams houring t.o.v. de revolutie
aangevochten. Nikolajev verwijt haar dat ze ontevreden is met het feit zelf van de
publikatie en gaat dan als volgt verder: ‘Dit is een oprecht pikante situatie. Nog heel
onlangs jammerden de westerse “vrienden” van de sovjetliteratuur erover dat in de
Sovjetunie het werk van schrijvers als Tsvjetajeva, Achmatova, Mandelsjtam weinig
bekend was. Nu grijpt er een radicale positieverandering plaats: reden tot ongenoegen
is nu juist die omstandigheid dat de erfenis van deze auteurs - en van vele anderen zijn plaats inneemt op de historisch-literaire kaart van
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het land.’6. Meesmuilend betoogt hij dat de toekomst voor de westerse sovjetologen
weinig rooskleurige perspectieven biedt: Mandelsjtam zal immers uitgegeven worden,
al zal het Westen natuurlijk de manier waarop in twijfel trekken. In verband met
Mandelsjtams literaire nalatenschap gewaagt Nikolajev zelfs van een
‘schaduw’-commissie, die de weduwe van de dichter zou samenstellen. Maar ‘het
werk van een kunstenaar behoort niet alleen aan zijn verwanten en vrienden, maar
ook aan de vele duizenden lezers. Precies daarom worden bij ons commissies voor
de literaire nalatenschap opgericht, waarin onze grote schrijvers zetelen...’.7.
De commissie waarover Nikolajev spreekt bestaat al sinds '57. Het boek met
Mandelsjtams werk ligt al tien jaar klaar. In '67 mocht het niet verschijnen omdat
deze ‘voix d'outre-tombe’ niet diende te weerklinken in het jubileumjaar van de
revolutie. Het gerucht gaat zelfs dat het uiteindelijk pas nu vrijgegeven werd omdat
de auteursrechten verlopen zijn, die men anders aan de weduwe diende uit te betalen...
***

Bijzonder instructief voor de sovjetpolitiek in litteris zijn de vertalingen van westerse
auteurs die in de Sovjetunie verschijnen. De reeks ‘Meesters van het Moderne Proza’,
die kort geleden een deel Elsschot publiceerde, brengt thans Simon Vestdijk op de
sovjetboekenmarkt. Naast De Ongelovige Pharaoh, dat tot nu toe het enige was wat
van Vestdijk in het Russisch bestond, bevat het boek de novellen De Drie
Landsknechten, Het Veer, De Verdwenen Horlogemaker, De Winde in de Storm en
Een, Twee, Drie Vier, Vijf; daarnaast en als hoofdbrok (330 blz. van de 425) de roman
Pastorale 1943, een verzetsroman, die volkomen past in het oorlogscomplex waaraan
de Russische literatuur ook nu nog laboreert.
De vertaling en de inleiding zijn het werk van een zestal mensen, waaronder we
slechts één naam terugvinden die ook in het vertalerscollectief zat dat Willem Elsschot
bezorgde. Er moet zo te zien in de Sovjetunie een verheugend aantal neerlandici
zitten. Het zou beslist in meer dan één opzicht interessant zijn als iemand eens de
werking van het seminarie voor neerlandistiek te Moskou kon doorlichten.
De waarde van die vertaling is eens te meer aanvechtbaar. Net als bij de
Elsschots-vertaling is de Russische Vestdijk veelal niet meer dan een zakelijke,
inhoudelijke weergave van de Nederlandse zonder diens stilistische verve. Een zij
het wel wat op de spits gedreven voorbeeld - maar illustratief voor alle feilen - levert
de vertaling van de volgende passus: ‘Hij was 76 en hij was jood. Wij, joden, zijn
er altijd gekomen door bepalingen te
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overtreden zó dat het ons geen windeieren legt. De kantjes eraf lopen, precies door
de mazen van het net glippen, - enfin, ik ben daar niet zo in thuis, maar reken maar
dat we die kunst verstaan...’ De Russische vertaling geeft: ‘Hij was 76 en hij was
bankroet. Hij was eraan gewend geweest zich in om het even welke situatie te redden
met enig nut voor zichzelf.’ Dat hier op een dubbele manier met de tekst gesold wordt
zal wel duidelijk wezen. Niet alleen is de trefzekere zegging van het Nederlandse
origineel weg, maar ergerlijker is het arbitraire omspringen met de feitelijke gegevens
van de tekst. Dit moedwillig verminken, dat altijd rond politiek, godsdienst of erotiek
draait, waarmerkt de hele literatuurpolitiek van de Sovjetunie. De vertalers konden
er natuurlijk moeilijk omheen dat in Pastorale 1943 een der onderduikers een jood
is en dat er in het boek derhalve nogal wat om de joden te doen is, maar ze hebben
zich ingespannen om alles zo neutraal mogelijk te houden. Formuleringen die wat
al te pro-joods klonken werden afgezwakt en al te denigrerende uitspraken werden
bijgewerkt. Dit gaat dan bijv. als volgt: een zin als ‘zoals alleen joodse intellectuelen
dat kunnen’ wordt weggelaten en in ‘de vrijwillige zelfvernedering van de
fijn-besnaarde jood’ is de laatste helft natuurlijk ook onaanvaardbaar. Anderzijds
werd na ‘zijn vuige, semitische inborst’ bijgevoegd ‘indien men de fascistische
propaganda mocht geloven’. Van een dergelijk zich op de vlakte houden zijn er een
hele reeks voorbeelden.
Een andere greep: dat de hecatombe van Katyn (Vestdijk: ‘... Poolse officieren,
vermoord door de Russen...’) de nazi's toegeschreven wordt is niet verwonderlijk en
dat (in Een, Twee, Drie, Vier Vijf) de Russische lezer nooit: ‘O, welk een marteling
voor de dood, stond in een der Tsjekakelders met bloed geschreven. Verdomde
Bolsjewieken’ onder ogen krijgt, spreekt vanzelf. De triviale celscène met de
pisemmer is weggelaten; door de communistische kuisheidsbeugel kunnen ook niet
vergelijkingen als ‘ongeveer zoals hoeren zich geïmponeerd voelen door haar pooiers’,
dus weg ermee. En wat voor spiegelereien roept een passage voor de geest als: ‘Hoe
vaak had hij zijn lot niet vervloekt, als hij met het hele stel in het schuilhok zat met
zijn kleren over de arm: een kluwen uitgeklede mannen- en jongenslijven, na enige
tijd in beroering gebracht door stoeipartijtjes van Van Waveren en Griekspoor, die
al lang begrepen hadden dat het al weer niks was’? En wat permitteert Vestdijk zich
daar om te schrijven over ‘communistische verdraagzaamheid op het stuk van
vrouwenbezit’? Doorstrepen dus maar. Het is lachwekkend en ergerlijk.
Dat alle Duitse woorden, zinnen, dialogen in het Russisch vertaald werden is
courant en veelzeggend voor het cultureel isolationisme van Rusland, wat Zh.
Medvedev ooit zich liet afvragen hoeveel leraren aardrijkskunde in
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de Sovjetunie al eens een vreemd land gezien hadden, hoeveel Afrikanisten ooit in
Afrika geweest waren enz. Hoeveel van die Russische neerlandici zijn ooit in
Vlaanderen of Nederland geweest? Het zou hen alleszins verhinderen om zinnen als
‘Hij trok zijn broekspijp op’ te vertalen door ‘Hij haalde zijn pijp uit zijn broekzak’!
De Sovjetunie heeft de Conventie van Bern over de auteursrechten ondertekend.
Men kan zich in de marge de vraag stellen of Vestdijks uitgevers van die vertaling
op de hoogte zijn en in welke mate men de vertalers kan beletten een bewerking voor
een vertaling te laten doorgaan.
***

Van een heel ander formaat is de studie van I.D. Sjkoenajeva, die enkele maanden
geleden bij de uitgeverij ‘Iskoesstvo’ te Moskou verscheen: Het Belgisch Drama
van Maeterlinck tot Heden. Inna Sjkoenajeva, die in 1971 op 48-jarige leeftijd
overleed, doceerde literatuur aan het Moskouse Instituut voor Vreemde Talen en had
een bijzondere belangstelling voor de Belgische Frans- en Nederlandstalige literatuur.
Ze maakte een studiereis door Vlaanderen en had contacten met verschillende Vlaamse
auteurs. Van haar kennen we de inleiding tot de Elsschot-vertaling. Haar laatste werk
is een stevig gedocumenteerde (men zie de bibliografie bijv.), opmerkelijk erudiete
studie (450 blz.) over negen Belgische toneelauteurs: Maeterlinck, Verhaeren,
Crommelynck, De Ghelderode, Teirlinck, Claus, Willems, Bertin, Brulin. De grote
Franstaligen onder hen zijn in Rusland geen onbekenden: aan Maeterlincks zeer
populaire L'Oiseau Bleu is de naam van K.A. Stanislavski verbonden, Le Cocu
Magnifique van Crommelynck werd door Meyerhold gemonteerd en Verhaeren roept
de namen op van zijn vurige Russische bewonderaars Valerij Brjoesov en Andrej
Bjelyj. Het is de verdienste van Sjkoenajeva de Vlaamse toneelauteurs in de
Sovjetunie geïntroduceerd te hebben. Haar essays over Teirlinck en Claus (waarvan
ze drie stukken bespreekt: Suiker, Een Bruid in de Morgen, Kijk, Mama, zonder
Handen) bieden een systematische en afgeronde kennismaking met auteur en werk,
schetsen de inhoud der stukken en geven een gefundeerde karakteristiek ervan. Men
kan niet anders dan z'n bewondering uitspreken, al doet een zeldzame krasse bewering
wel eens het voorhoofd fronsen. Of met een diepe zucht zich afvragen wanneer men
in het buitenland eindelijk eens zal ophouden over ‘de Vlaamse taal’ te spreken.

Eindnoten:
1. Mandelstam, Cambridge, 1973.
The Prose of Osip Mandelstam, Princeton, 1965.
2. ‘Wat hebben een Tichonov of een Fedin met een normale Russische intellectueel gemeen?
Slechts de bril en het kunstgebit.’
N. Mandelstam, Das Jahrhundert der Wölfe, Fischer Verlag, 1971, p. 382.
3. Anthès doodde Poesjkin in een duel.
4. Grani, 1967, nr. 63, p. 29-30, Possev-Verlag, Frankfurt.
5. Grani, 1970, nr. 77, p. 88.
6. Vopr. Lit., 1973, X, p. 149.
7. Vopr. Lit. 1973, X, p. 149-150.
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De laatste ronde
Gezelle op geuzenjacht
De zeldzame snuisteraars in het vierde deel (Proza en varia) van Baurs
dundrukuitgave van Guido Gezelle's dichtwerken hebben al wel eens van (al dan niet
aangename) verrassing innerlijk hun voorhoofd gefronst. Die bundel bevat inderdaad
heel wat materiaal dat voor een bepaling van Gezelles mentale geaardheid en voor
een nuancering van vele uitspraken i.v.m. zijn (hoe)-veelzijdigheid in aanmerking
komt. En dat, m.a.w., ons toelaat om, in het spoor van die andere Nederlander, zo
niet de grenzen van de ‘vorm’, dan toch die van het gevestigde karakter van de ‘vent’
telkens weer te overstijgen.
Verloren tussen ander ‘geëngageerd’ rijmwerk liggen daar o.m. ook ergens onder
de door Baur toegevoegde titel Epigram, zonder enige waarschuwing, acht vinnige
regeltjes agressief in slagorde; regeltjes die voor de lezer op heel wat punten - en
vooral op de hoofdpunten - erg onduidelijk blijven. Maar die, afgezien daarvan, van
die aard zijn dat men stilistisch over geen zesde zintuig hoeft te beschikken om, ze
lezende, met siddering te ervaren wat voor een slagvaardige en scherpgebekte daar
aan het woord is. Een overigens vaak superieure en niet zonder reden geduchte
vechtjas die, zoals geweten, tijdens de schooloorlog en vroeger heel wat plaatselijke
fronten onveilig heeft gemaakt. In de Stadsbibliotheek te Kortrijk zijn enkele
documenten bewaard die voldoende licht werpen op dit epigram. Op het schutblad
van de 48ste convoluut van zijn Biographies de la Flandre Occidentale schreef de
verzamelaar ervan, L. Slosse, de volgende tekst: ‘M. Pycke, onderpastor van
Worteghem, zat in de neuze van de De Ridder's, en ze besmeurden eens zijne deure.
Daarop dichtte Gezelle:
Het snuistren is uw ambt
En 't zichten van affronten
Uit mensch- en beestendrek,
Uit rat- en ridderstronten.
Daartoe betwist men u
Noch reuk, noch smaak, noch iet:
De zeugen doen dat ook,
Maar eedle Ridders niet!’

Slosse zelf maakte daarbij, een weinig lager op het blad, nog de volgende bedenking:
‘Vergelijkt uit Biekorf, 1912, 366:
De beste kamers zijn 't
die al voor nieten
met goud dat niet en blinkt
het land begieten.
G.G.’

Eerst weze opgemerkt dat dit laatste rijmpje, wegens zijn toon, nauwelijks met het
eerste kan vergeleken worden, en, ten tweede, dat Baur in zijn dun-
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druk door zijn normalisering van de tekst de verstaanbaarheid niet verhoogde: hij
spelde ridders i.p.v. Ridders. De onovertroffen verzamelaar die Slosse was, voegde
er inderdaad zijn bronnen bij, die alles duidelijk maken. Hij laat zijn tekst vergezeld
gaan van een prentbriefkaart die de pastoor van Hooglede, E.H. Vande Maele, hem
op 15 november 1906 toestuurde m.b.t. de bewuste verzen. De mededeling luidt:
‘Praeclari illi versus G.G. originem habuerunt in Kerckhove tempore R.D. Pycke
s(ub)parochi in Worteghem, qui castum liberalem, ā saeculo, Equitum strenui & cum
successu impugnavit et ideo per pseudonymum Andriatis in vita privata, ignaviter §
scandalose impetitus fuerat. R.D.G.G. hoc audiens responsum misit postridie e domo
sua Cortracenā. De his longius feriā III, 20: hujus, si aura faveat. Vale. Gratias.’ Wat,
met de hulp van een latinist vertaald, als volgt zou kunnen luiden: ‘Deze roemruchte
verzen van G. Gezelle zijn ontstaan in Kerkhove ten tijde van E.H. Pycke,
onderpastoor te Wortegem, die in die tijd de liberale clan der De Ridders dapper en
niet zonder resultaat bestreed en daarom onder de schuilnaam Andrias(?) in zijn
privaat leven laffelijk en op schandalige wijze werd aangevallen. E.H. G. Gezelle,
die dat hoorde, zond 's anderendaags een antwoord vanuit zijn woning te Kortrijk.
Daarover meer dinsdag, 20 dezer, als de wind goed zit. Vale. Gratias.’
Van het gemeentebestuur van Kerkhove vernamen we intussen dat notaris Vital
De Ridder, broer en neef van de twee Gentse hoogleraars, Remi De Ridder en Joseph
Bidez, geboren te Wortegem op 21 februari 1841 en overleden te Kerkhove op 28
november 1918, komende van Gent, sedert 1874 te Kerkhove was gevestigd. Van
zijn kant meldde ons de archivaris van het bisdom Gent dat Leo Pycke, geboren op
8 mei 1832 te St.-Kornelius-Horebeke, van 15 december 1880 tot 19 januari 1885
te Kerkhove, niet onderpastoor, maar wel pastoor was. Hetgeen ons toelaat het
schotschrift te situeren in de hitte van de schooloorlog (1879-1884) en tevens het op
zijn juiste waarde te schatten.
Heeft Gezelle het - ten behoeve van de ingewijden - geschreven als een
nabeschouwing bij een onappetijtelijk voorvalletje of heeft hij het - wat
waarschijnlijker is - aan pastoor Pycke toegespeeld opdat deze daarmee de De Ridders,
op een hoger niveau, van repliek zou kunnen dienen?
Vast staat intussen dat, vergeleken met het spokende ‘Geerke’, vele beruchte
scheldprozaïsten qua aanleg maar bleekneuzige moddersmijtertjes zijn.
J. Boets

Traduit de l'Americain...
Ik overloop Activité Littéraire, het huisorgaan van Albin Michel, en ik lees op de
eerste bladzijde een voorstelling van het boek van Colin Wilson L'Occulte, traduit
de l'anglais. Op bladzijde 9 van hetzelfde boekenkrantje staat er informatie over het
boek van Joe David La Barbe à Papa, traduit de l'américain... Dat zal wel een
uitzondering zijn, dacht ik, al meende ik die formulering toch al vroeger te hebben
gelezen. Om het te controleren grijp ik naar Les Livres
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du Mois, het bibliografisch blad waarin alle boeken die in het Frans verschijnen elke
maand worden gesignaleerd. Als het om een vertaald boek gaat, wordt er altijd bij
vermeld uit welke taal het werd overgezet; zo wordt bijv. bij het boek van Milovan
Djilas L'exécution gesignaleerd ‘traduit du serbo-croate’. Maar dan moet ik constateren
dat er voor de boeken uit de Angelsaksische wereld duidelijk een systematisch
onderscheid wordt gemaakt tussen het land van herkomst. Al wat uit Engeland komt,
krijgt als toelichting ‘traduit de l'anglais’; bij al wat uit Amerika werd vertaald, staat
‘traduit de l'américain’. Ik zie op dezelfde bladzijde staan: ‘Victor Canning: L'oeil
incandescent. Trad. de l'anglais.’ En vlak eronder: ‘Lewis John Carlino: Le Flingueur.
Trad. de l'américain.’
Nu het probleempje mijn aandacht heeft getrokken stoot ik er natuurlijk overal
op. In Vient de Paraître, het huisblad van Robert Laffont, ontdek ik nu ook: ‘Norman
Mailer: Un Caillou au Paradis et autres nouvelles américaines, traduites de l'américain
par Jean Rosenthal.’ En bij Flammarion Actualité Littéraire wordt aangemeld:
‘Barbara Habenstreit: Villes et Civilisation, traduit de l'américain par Ch. Schreider.’
Er is dus duidelijk method in this madness.
Ik zou deze vorm van aanduiding moeten veroordelen want er bestaat geen
Amerikaanse taal, maar ik moet onwillig voor mezelf toegeven dat dat ‘traduit de
l'américain’ mij eigenlijk enige informatie bezorgt over de karakteristieke leefwereld
waaruit dit boek komt. Maar dat zou dan ook gelden voor ‘vertaald uit het Vlaams’
of ‘vertaald uit het Hollands’ en ik kan deze nuancering niet aanvaarden want er
bestaat maar één Nederlands, - geen haar op mijn hoofd denkt eraan dat te ontkennen.
Maar eigenlijk is het allemaal toch niet zo eenvoudig. Ik kijk nog even in mijn
boekenkast. Alle boeken van Bromfield zijn ‘traduit de l'anglais’. Maar er zijn ook
nog andere middeltjes om de historische waarheid geweld aan te doen. Ik zie namelijk
op een ander boek staan: ‘La Ballade du Café triste par Cursen Mac Cullers et autres
nouvelles américaines. Préface et traduction de G.-M. Tracy.’ De inlichting die de
verkoop in de hand kan werken vervalst de waarheid niet maar wordt handig
doorgespeeld. En toch zou het gek zijn als wij zouden schrijven vertaald uit het
Oostenrijks of uit het Zwitsers, laat staan vertaald uit het Belgisch of uit het Vlaams.
En nog gekker zou het zijn als we zouden gaan schrijven: vertaald uit het Oostenrijks
Duits of uit het Vlaams Nederlands!
Joos Florquin
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Boekbesprekingen
Mythische toponymie
Van Rouke G. Broersma, mij bekend door zijn zeer krachtige ‘landelijke’ roman De
put, verscheen bij Orion de dichtbundel De Hoge Veluwe en andere toponiemen,
deels een herwerking van de eerder in dit blad gepubliceerde cyclus (sept. 1972):
‘De Hoge Veluwe, een reportaasje voor dagjesmensen’.
De voorliggende teksten zijn een sterk gepoëtiseerd en met symboliek geladen
verslag van een bezoek aan het natuurpark De Hoge Veluwe. De natuur, imposant
en desolaat, dreigend en fascinerend, wordt er tegelijk als bevrijding en doem ervaren:
‘weer gaat een slagboom voor ons open
we hebben de tijd nu aan onszelf
om godvergeten rond te lopen
onder dit verdomde grauw gewelf’ (8).

In een door tamelijk regelmatige vers- en strofenbouw verstrengde taal, die binnen
dat kader vooral gestuwd wordt door overvloedige klankassociaties, wordt het
landschap a.h.w. gesacraliseerd en tot mythische ruimte herschapen. De primitieve
oergegevens van vruchtbaarheid, leven, erotiek en dood worden er weer aan den lijve
tastbaar ondervonden:
‘gezin is weer trekvolk geworden
blindelings afgaand op zon en maan’ (17).

Zo komt deze poëzie voor als een poging tot terugkeer naar en herstel van ‘het
verstoorde oerverband’ (40). Een herstel dat slechts voorlopig en onvolledig kan
zijn:
‘we worden verjaagd uit het domein
voor we de rune hebben begrepen’ (13).

Een bundel die de traditionele poëtische natuurbeleving op bijzonder krachtige wijze
een extra dimensie verleent.
Hugo Brems

Spy - speciaal
Indien het waar is, dat er een gamma van graadverschillen ligt tussen wat wij de
serieuze literatuur noemen enerzijds en de aan de lopende band geproduceerde
consumptietekst anderzijds, zou ik het erg moeilijk vinden om Hallo Hallo... bent u
daar, Plotsky? Een spy-special van Heeresma Inc (Utrecht/Antwerpen, A.W. Bruna
& Zoon, 1973, 176 blz.) ergens op die schaalverdeling onder te brengen. De auteur
ervan is eigenlijk Heere Heeresma, die, zo zegt hij op de laatste bladzijde, voor dit
boek gebruik kon maken van achtergelaten
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materiaal, ‘bestaande uit een hoeveelheid reeds persklare tekst en notaties voor een
handvol gags en ideeën’, afkomstig van zijn broer Faber Heeresma. Welnu, in de
kritiek, die per se teksten in hokjes drijft, behoort Heere Heeresma tot de serieuzen.
Als schrijver van dienst van deze spy-special, die eigenlijk bij Heeresma Inc van de
hand loopt, verwijst hij naar andere boeken over de contraspion Francis Pax,
geschreven door Faber Heeresma en ook reeds in samenwerking door de Heeresma
Inc (blz. 52, noot). Dit is een gebruik waar alle striptekenaars graag mee uitpakken.
Krijgt precies dit boek een speciaal (serieus) statuut, omdat het in de Bruna Boeken
en niet in de Zwarte Beertjes terechtkomt, en omdat de ‘letterkundige’ Heere
Heeresma zijn aandeel auteursrecht in de Heeresma Inc opeist? In de institutie
‘literatuur’ en op onze schaalverdeling schuift deze tekst meteen een aantal graden
op. Het wordt naar de literaire kroniek doorgespeeld - een verwerking waar de Zwarte
Beertjes gewoonlijk van verstoken blijven. Aan dergelijke mechanismen en afspraken
van het literaire apparaat zitten een aantal vragen vast, waarop we ons in deze rubriek,
die heel voorzichtig ‘Boekbesprekingen’ heet, maar het hoofd niet zullen breken.
Dat is dan weer een andere operatie voor een andere rubriek.
De enige belangrijke vraag voor mij (hier) is: wat doet zo'n tekst? Heeresma zelf
rekent dit soort thrillers tot de stiefkinderen van de officiële literatuur (176), die
echter zeer flink hun man staan op de markt. Is dit stiefkind dan vanwege de officiëlen
alleen maar wat neerbuigende vertedering (of afgunst) waard? Ik heb de tekst
grinnikend uit zitten lezen als een ontspannende parodie van de conventionele
thrillerstructuren. Deze spy-special gooit een aantal verwachtingspatronen, codes en
afspraken van het klassieke contraspionageverhaal overhoop. Hij verstoort en
perverteert de code, doordat hij de benodigde ingrediënten van het recept op zo'n
wijze doseert en mengt dat de story uit de band springt, m.a.w. het verhaal over Pax
contra Plotsky wordt een anticontraspionageroman. Wat de Heeresma Inc hier verzon,
lijkt mij meteen een kritiek van dergelijk verzinnen in te houden, dus ook een
autokritiek van Hallo hallo... enz. Als instrumenten van kritiek zou ik vermelden de
overdosering van het allernoodzakelijkste ingrediënt, geweld, de overcomplicering
van het enigma, en vooral de absurde humor. Een dergelijke eigenzinnige redistributie
binnen de code levert een knettergekke tegentekst op, die dit type van verhalende
teksten en meteen zichzelf parodieert. Zoals op het vreemdsoortige
telefoonaftapdetectorapparaat van contraspion Francis Pax gaan alle kleuren van de
regenboog in deze tekst onvoorspelbaar door elkaar wervelen. De dominante in deze
geperverteerde James Bond blijft het geweld, maar Heeresma Inc kan er de meest
onverwachte kanten mee uit. Dé verrassingsfactor, die de entropie in de spy-special
veroorzaakt, is de gag, die men in teksten van dit type zelden zó disruptief aantreft.
Het hele geval komt mij trouwens als volkomen disruptief voor. Het wekt bij mij de
indruk van een koel geaccepteerde zinloosheid en nutteloosheid, zoals (om een
voorbeeld uit de serieuze literatuur te noemen) Nooit meer slapen van W.F. Hermans.
De anti's in beide boeken liggen naar ik meen niet zo ver uit elkaar. Daarom aarzel
ik echt om
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dit boek ergens op de schaalverdeling onder te brengen, voor zover dat hoeft,
natuurlijk.
Het heeft weinig zin de avonturen van Francis Pax te willen resumeren. Zeggen
we maar dat het boek bestaat uit drie delen. Het eerste wordt verteld vanaf Ibiza, het
tweede vanuit Amsterdam, het derde van over het continent. Het gaat allemaal over
de opdracht van de Nederlandse contraspion Francis Pax (Vandeleire) in dienst van
het Koninkrijk der Nederlanden in een afdeling die zich bezighoudt met tegen de
staat gerichte en subversieve activiteiten. Doel van de opdracht is de ontmaskering
van zekere Bosch (Swillinghe), werkzaam in de sector illegale wapenhandel in dienst
van een aantal koele zakelijke heren uit Den Haag ‘die de eerste grote sommen
voteerden waarmee hij zich in de illegale wapenhandel had kunnen wringen en die
nu zonder ophouden renten eisten’, die Bosch naar Zürich moest overmaken (19).
Er liep echter iets mis met Bosch, d.w.z. via Laudetti (Heinzelmann) of eigenlijk via
Plotsky. De tegenspelers, die er zowel voor Bosch als voor Pax zo'n onontwarbare
rotzooi van maken, zijn o.a. de leden van de zwarte brigade, de BGOORSVW, reuze
gewelddadig actief in de derde wereld en daarbuiten onder de progressieve krachten
in alle landen die bezig zijn zich aaneen te smeden voor de strijd tegen het
neokolonialistisch en imperialistisch kapitalisme in het Westen, geen ongemotiveerde
anarchistische geweldplegers zonder enige discipline of program, meneer Vandeleire,
maar gewelddadige strijders voor socialisme voor alle geknechte volkeren waar ook
ter wereld. Een lid van deze Brigade is de ebbenhoutkleurige negerin Bwanana,
lustvolle exponent van de strijd tegen de dwingelandij der democratie. Francis Pax,
die ook niet van beton is, zal haar verrukkelijk mooie lijk in Parijs in de Seine rollen.
Na verloop van tijd voelt Pax zich afgevangen in precies dezelfde smurrie als Bosch:
hij weet niet meer voor wie of tegen wie hij werkt. James Bond schizofreen. Inmiddels
lekker zeulen met overbodige lijken. De slotscènes op het vliegveld van Orly en in
de club van Monsieur Rouot zijn ronduit crazy. De epiloog meldt dat een ieder
inmiddels tevreden was gesteld en het recht had gezegevierd. Daar kan de lezer een
puntje aan zuigen. Het wonderbare met deze anti-spy-special is dat het raadsel
voortdurend vergroot, terwijl de story met ijzervaste rechtlijnigheid lijkt afgewikkeld
te worden. In deze onwaarschijnlijke poespas van intrige, geweld, bedrog,
vaderlandsliefde en misbruik van idealen mengen de heren Heeresma & Heeresma
hun kostelijke bitsige humor. Wie er het fijne van wil weten, moet het boek maar
opnieuw lezen, desnoods rechtlijnig in omgekeerde richting, maar ik vrees dat ook
dat verloren moeite is.
Marcel Janssens

Lava en dipenda
Ik dacht na lectuur van zovele verhalen over de tijd toen Zaïre nog Belgisch-Kongo
was, dat over die tot in den treure uitgebuite materie nog weinig nieuws te schrijven
viel, maar het jongste boek van Mireille Cottonjé, Lava, valt in elk geval op door
een persoonlijk en origineel accent. Haar ik-verhaal,
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gesproken door een jonge moeder (An), de echtgenote van een plantage-eigenaar
(Hans), speelt zich af kort voor en tijdens de opstand der inlandse muiters. Het verhaal
begint op het ogenblik dat de vrouw op een vliegveld klaar staat om naar Europa af
te reizen, twee dagen nadat ze haar afschuwelijk verminkte man op de plantage op
zijn bevel het genadeschot moest geven. Na deze aanhef, die dienst doet als
spanningwekkend en anticiperend raam, biecht de ik-verteller in chronologische orde
haar leven op als een middel om klaar te zien in haar verhouding met Hans, tevens
als poging om zich uit zijn greep los te schrijven.
Het persoonlijk accent in dit Kongo-verhaal vind ik precies in de psychologische
probleemstelling, die naar ik meen de kern van het boek uitmaakt. Dus niet de faciele
reportage is hier van belang, noch het koloniale probleem op de eerste plaats. De
verhoudingen en lotgevallen in Kongo zijn veeleer aanleiding om, weliswaar in
dramatische en tot slot tragische omstandigheden, het persoonlijke probleem van de
ik-persoon uit te spreken, met name het probleem van haar persoonlijke vrijheid. De
ouverture raakt dit kerngegeven in dialoogvorm even aan; het vervolg, dat teruggaat
tot in de puberteit van An tijdens de oorlogsjaren, toont een lange reeks van
ervaringen, waaruit blijkt hoe haar vrijheid op wreedaardige manier werd gefnuikt.
Het relaas van haar leven toont aan dat vrijheid, en in het bijzonder de vrijheid van
een vrouw in haar situatie, maar een hol woord is, al heeft An zich al die tijd lang
geweerd om dat niet te moeten bekennen. Met haar ik-verhaal, dat tot de bronnen
van haar onvrijheid terugkeert, tracht zij zich echt uit de knoop te praten, d.w.z. zich
van Hans vrij te schrijven, maar het lukt haar niet. Na een aantal jaren, meer dan
gevuld met vertroostingen en zorgen van het moederschap, constateerde zij dat zij
evenals de negers in onderworpenheid leefde tegenover haar man, die autoritair en
egoistisch op haar persoonlijkheid beslag ging leggen. Haar levensverhaal, dat haar
wel niet van haar kwetsuren kan genezen, biedt een verantwoording van haar houding,
niet alleen voor An zelf, maar ook voor haar vriend Jacques, die haar wellicht uit
haar onvrijheid had kunnen doen opstaan. Om het harde en bij momenten
vernederende leven met Hans uit te houden klampte zij zich vast aan haar opvatting
van de liefde, en die bestaat erin te erkennen dat de partners ‘kwetsbaar blijven in
elkaar, in de negatieve zin, maar evenzeer in de positieve’ (109). Het thema van de
onvrijheid wordt in feite in evenwicht gehouden door dat van de kwetsbare liefde.
Aldus werd dit boek een schrijnend getuigenis van een deerlijk toegetakelde vrouw,
die vecht voor mentaal en psychisch zelfbehoud tegen een verdrukkende mentaliteit
(van haar man en van een maatschappij die hij verpersoonlijkt) en tegen de slagen
van het lot. Als kind was An reeds ‘een losgerukt blad in de wind’ (15); als vrouw
wordt zij brutaal wakker gebokst uit haar illusies, uit haar ‘jarenlange halfbewuste
toestand van bevredigd wijfje, verliefde vrouw, voldaan moederdier’ (52). Tegen de
leugens van een maatschappij van carriëristen en valsspelers stelt zij haar bloedend
verlangen naar authenticiteit in de zelfrealisatie als vrouw. De conflicten met haar
man, die
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zij nochtans niet kan haten, komen voort uit een grondig verschil in levensvisie tussen
hen beiden. Als de toestand in het gezin en in het land onhoudbaar is geworden,
ontlaadt zij naast haar man, die in de alcohol vlucht, al haar psychische spanningen
al schilderend, zoals zij ook in dit ik-verhaal naar verlossing zoekt. Wanneer de lava
met de muiterij over het zuurgewonnen bezit van een blanke Streber als Hans met
vernielende kracht uitstroomt, wordt zij zoals de gevangene in het verhaal over
St.-Pierre van Martinique gered uit haar kerker (94). Haar verlossing blijft met
bitterheid beladen. De laatste zoen die An haar stervende man geeft, proeft als ‘verse
lava’ - het slotbeeld van dit harde boek. (Lava werd uitgegeven door Nijgh & Van
Ditmar, 1973, 116 blz.)
Marcel Janssens

De kooi
Hoe overleeft een vrouw in een informatieverwerkende centrale? Zo ongeveer kan
je het probleem omschrijven dat Irina van Goeree behandelt in haar roman De kooi
(Antwerpen, Standaard Uitgeverij / Amsterdam, Van Kampen, 1973, 117 blz.).
Aansluitend bij de thematiek van dit verhaal zou je kunnen zeggen dat de tekst zich
ontwikkelt ‘volgens een tweesporig model’, waarmee van meet af aan voldoende
polariteiten gegeven zijn om er een dosis maatschappijkritiek in te verwerken. Aan
de ene kant is er de kooi met al wat erbij hoort: een gestroomlijnd technologisch
laboratorium dat de informatie over psychische en sociale misère ‘verwerkt’. De
kooi van beton, glas, schakelborden, ponskaarten, parameters en projectieschermen
staat voor een maatschappelijk model, dat al lang niet meer tot extrapolerende
speculaties over de wereld van overmorgen behoort, maar dat onder onze ogen gestalte
begint te krijgen. De databank ‘verwerkt’ anoniem, hyperhygiënisch,
wetenschappelijk, frigied. Frustrerende cijfers omklemmen de aluminium kooi, maar
de intelligente technocraten die er tijdens de werkuren op de knopjes drukken, beseffen
niet wat voor een virus de kooi verspreidt. In dat centrum werkt de jonge vrouw
Brigit, die zelf al op twee sporen zit. Ze noemt zichzelf een ‘ijsengel’, die in de
onderkoelde computersamenleving haar draai wel kan vinden. Maar via dit personage
(en haar relaties) wordt meteen de andere kant van de aluminium gevel zichtbaar.
Hoe ze zich ook tracht in te schrijven in de codecijfers van de frigiede kooi, toch
blijft ze er fundamenteel onvoldaan bij, wat zich uit in haar gedrag buiten de kooi.
Ze heeft een verhouding met de andersgeaarde Paul, journalist en schrijver. De
ijsengel met de kille ogen blijkt in feite niet frigied genoeg voor een becijferde
existentie. Paul betekent voor haar het andere spoor, het andere model. De man is
bovendien schrijver, zoals gezegd, en dit brengt ook het thema van het
roman-schrijven in de tekst. Paul overhandigt haar een tekst, die hij een
‘diepvries-roman’ noemt. Rond de relatie met de schrijvende vriend werkt Irina van
Goeree haar kritische opstelling t.o.v. het maatschappijmodel van de kooi uit. Haar
alternatief ligt voor de hand: geen ano-
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nieme robotisering rondom het vriespunt, maar een valorisatie van al wat er aan
bloedwarme potenties steekt in het bewuste individu. Het lijkt me geen toeval dat
het in deze in hoofdzaak van het standpunt van Brigit geschreven tekst (in de ik- en
de je-vorm) precies de schrijver Paul is die in zijn roman-tekst de boodschap van het
andere spoor mag formuleren. Het alternatief klinkt zeker niet naïef of escapistisch,
het is er te ambivalent voor. Want je kan nu eenmaal de geprogrammeerde
ritmeversnelling in onze maatschappij loochenen noch voorbijzien aan het oprijzen
van computerkooien. Maar rijst de schrijvende Paul, met zijn kritische bewustheid
en met al zijn warm heimwee waarmee hij de andere laag in Brigit kan raken, ook
niet op als een waarschuwend symbool? Zijn tekst en zijn gedrag, tevens zijn relatie
t.o.v. Brigit, fungeren in de tekst als illustratie van een bedroevende waarheid, nl.
dat ‘van alle levende wezens met de mens het meest geknoeid werd.’ (116)
In zijn geheel genomen behoort deze tekst tot het nogal moeilijke soort. Brains
genoeg en bovendien veeleisende compositie-eigenschappen. De kooi is
intellectualistisch denkwerk, weerbarstig leesbaar, maar al bij al de moeite van het
doorbijten waard.
Marcel Janssens

Nog over Stijn Streuvels
Robert Verschuere, die als onderwijzer te Ingooigem Stijn Streuvels bijna dagelijks
ontmoette, stelde zijn herinneringen aan de grote vriend en dorpsgenoot te boek in
een publikatie Stijn Streuvels zoals hij was (Ingooigem, 1973, 218 blz.). Wat hij aan
de reeds bekende biografische realia nog toe kan voegen, gaat meestal terug op
persoonlijke ervaringen. De hier geboden informatie ligt uiteraard hoofdzakelijk op
het anekdotische vlak. Andere bedoelingen dan de schrijver in zijn dagelijkse doen
in Ingooigem te laten zien, heeft R. Verschuere niet. Een grote, m.i. al te grote
bescheidenheid kenmerkt hem. Hij moet zich in het bijzijn en in de schaduw van de
illustere dorpsgenoot, die hij eerbiedig ‘meneer Frans’ noemde, zeer klein gevoeld
hebben. Zijn boek wekt bij mij de indruk dat het is voortgekomen uit zo iets als
verering. In bepaalde passages verdedigt de kroniekschrijver Streuvels dan ook tegen
beschuldigingen, verkeerde interpretaties en misvattingen, vooral waar het de
innerlijke Streuvels of diens ‘opvattingen’ betreft. Dit neemt niet weg dat R.
Verschuere een bevoorrecht getuige is, die met gezag kan meespreken over de
medeburger ‘meneer Frans’. Wat hij bijvoorbeeld over de vergadering van de
Verriest-Wacht meedeelt, kan rustig in een Streuvels-biografie verwerkt worden.
Dat is informatie die niet verloren mag gaan. Daarnaast confirmeert hij allerlei
gegevens uit de lokale geschiedenis, die als achtergrondinformatie dienden bij het
tot stand-komen van teksten als In 't Water, Op den dool, Beroering over het dorp,
De teleurgang van den waterhoek, Levensbloesem. De stories van Streuvels blijken
nog hechter dan algemeen wordt aangenomen vast te zitten in de eigen leefsfeer en
in het lokale nieuws van de dag (en van de dag voor gisteren).
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R. Verschuere biedt zelfs fotografisch materiaal om dat te illustreren. Ook komt de
auteurspersoon Streuvels uit een paar nevenactiviteiten als ingezetene van Ingooigem
en omstreken levensecht naar voren. R. Verschuere ontluistert het Streuvels-image
niet, integendeel, maar hij verzamelde een aantal uit het volle (dorps-)leven
opgetekende voorvallen, die - althans in bepaalde opzichten - de twee-eenheid
Lateur-Streuvels toch wel zullen tekenen zoals zij eruit moet hebben gezien. De
kritische informatie over het werk is gering. R. Verschuere behoort eerder tot het ras
van optekenaars uit het pre-mediatijdperk, een ras dat aan het uitsterven is. Men zou
er m.i. verkeerd aan doen de neus op te halen voor deze informatie, die wij danken
aan de baatloze vlijt van iemand die de grote persoonlijke voldoening had de
beroemdste man van zijn dorp als vriend te mogen genaken, ongeveer een halve
eeuw lang. Dat hij een keer een titel fout citeert of een verhaal in een verkeerde
bundel onderbrengt, doet er niet zoveel toe. Al wie aan de weg wil timmeren, is
welkom.
Marcel Janssens

Man in de schaduw
De tweede roman van Herman Leys, Zonder protest, in 1973 verschenen bij het
Davidsfonds in Leuven, is door velerlei factoren een zeer bijzonder prozastuk
geworden. Leys heeft grotendeels het klassieke verhaalschema, de anekdotische
ontwikkelingsgang, verlaten en bouwt zijn boek associatief op met gebruikmaking
van bepaalde symbolen en beelden, die elkaar voortdurend in een nieuwe context
oproepen. Ongewoon is ook de greep die de schrijver op de taal heeft verworven;
door een reflectie op het woord en een scherpe zin voor tegenstellingen, weet hij de
in wezen beperkte kern van zijn roman een kosmische geladenheid te geven.
Vermeldenswaard is daarbij nog dat Leys' originele verhaalconceptie nergens is
verwaterd tot starre metafysiek of holle, niet-gedoseerde lyriek, waarvoor in dergelijke
gevallen het gevaar niet denkbeeldig is.
Aan het woord is een vijftigjarige man, vader van twee bijna volwassen kinderen,
die als klerk de bevolkingsregisters op het Brugse stadhuis bijhoudt. In die
hoedanigheid weet hij zich een soort kroniekschrijver van zijn tijd. Hij registreert de
levens van andere mensen en bewaart aldus een getuigenis voor de toekomst, terwijl
hij ook een hechte band met het verleden onderhoudt. Maar toch voelt hij zich een
outsider, wie het slechts vergund is die levens uit te kristalliseren tot enkele grote
momenten: geboorte, huwelijk of eventueel scheiding, dood, zonder enige verdere
notitie van wat zich daartussen afspeelt. Bovendien zijn de mensen verworden tot
namen, tot abstracties zonder gezicht, die niets releveren van de persoonlijkheden
die zij dekken. Hij voelt (ook op andere gronden) het failliet van de taal aan, maar
beseft dat juist via die taal de mens vat op de dingen probeert te krijgen, dat hij
daarlangs gebeurtenissen reproduceert, interpreteert en ook herkneedt tot iets eigens.
Dit inzicht vervult hem aanvankelijk met een on-
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machtgevoel tegenover het leven, maakt hem tot een bedachtzaam en stil man. Ook
in de huiselijke kring is hij soms nurks-zwijgzaam, terend op zijn verdwijnend
vaderlijk gezag, maar intussen zweven de namen van zijn vrouw en kinderen hem
immer op de punt van zijn tong. Namen die in dit geval geen abstracties zijn
geworden, maar die gestalte geven aan de personen zelf, aan zijn familieleden, die
hoe bekend zij ook mogen zijn, toch altijd iets van hun mysterie bewaren, wat het
gezinsleven voor sleur behoedt.
Vooral na een ziekte (weergegeven met zeer mooie beelden van stilte, ijs en koude,
verstarring, eenzaamheid, ziekenhuiswitheid), daagt hem het besef dat de ‘ware’
vrede uitsluitend te vinden is in het kleine wereldje van het gezin, de betrouwbare
dam tegen de eenzaamheid, de couveuse van een stil geluk. Daar wordt immers het
eeuwige wachten - in laatste instantie een wachten op de dood - gecompenseerd door
de verwachting: het steeds welkom zijn, de hoop op de kinderen, op hun toekomst,
al zullen ook zij compromissen met het leven moeten sluiten.
De kleine man, de man in de schaduw, laat zonder protest het ‘grote’ leven aan
zich voorbijtrekken en komt tot een dankbare aanvaarding van zijn bescheiden rolletje
daarin, van zijn onmacht, van de klaarblijkelijke zinledigheid van de meerderheid
van zijn handelingen. Het zal toch wel enige moed (rijpheid?) vereisen om een
dergelijke op zich defaitistische stelling uit te schrijven, waar tegenwoordig blijkbaar
elk zich respecterend auteur in levensgrote kapitalen het woord engagement in zijn
banier zou moeten voeren. Als die stelling dan bovendien met een dergelijke
intellectuele inzet en vakmanschap wordt gebracht, kan het bestaan dat zij heel wat
van die engagementsliteratuur in oprechtheid en innerlijke grootheid overstijgt.
Jef van Gool

Een leven omstreeks veertig
Bij Orion in Brugge verscheen in 1973 in de Reeks Merkstenen de jongste roman
van Paul Brondeel, Weekend in Brugge, zijnde het relaas van een tweetal dagen die
een man na een lange afwezigheid in zijn geboortestad doorbrengt. Benjamin Lagast,
een ambtenaar in staatsdienst, reeds de veertig voorbij, brengt 's morgens zijn vrouw
en twee kinderen naar het vakantieoord De Panne, waar hij hen achterlaat om naar
zijn kantoor in Brussel terug te keren. In plaats daarvan racet hij echter vierklauwens
naar Knokke, waar Maria, zijn minnares, op hem zal wachten. Zo luidde althans de
afspraak, maar bij aankomst blijkt dat zij niet is komen opdagen. Nerveus besluit hij
haar in Brussel te gaan opzoeken, tot hij echter plots zonder enig vastomlijnd motief
de afrit naar Brugge inslaat. De herinneringen die hij aan deze stad heeft bewaard,
zijn nochtans niet van aard om hem op te fleuren: zijn ongelukkige leven met een
bazige moeder en een kwezelachtige zuster; zijn fysieke lelijkheid, die de spotlust
van de anderen opwekte en hem tot een verbitterde en eenzame jongen maakte, de
eerste jaren van armoede met Eveline, die hij ondanks het veto
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van zijn moeder gehuwd had.
Deze ervaringen en ook zijn huidige ongerustheid stemmen hem rancuneus
tegenover ‘de stenen pracht’ en cijferen alle romantiek ervan weg. Voortjakkerend
door de bekende straten van weleer is het alsof de tijd zich aan hem onttrekt, zijn
hele leven tolt weer aan hem voorbij, waarbij het nu-moment als een wig tussen
verleden en toekomst, tussen idealen en erotische dagdromen wordt gedreven. Lagast
weet dat hij op een belangrijk keerpunt staat, dat het verdere verloop en de zin van
zijn leven zal bepalen. De afwezigheid van Maria is hem een permanente kwelling,
maar anderzijds walgt hij van zichzelf, weet hij zich niet meer opgewassen tegen
zijn leven van hypocrisie, de bestendige leugen, op het scherp van de snede
balancerend tussen realiteit en sublimatie, tussen de ouder wordende echtgenote en
de jonge minnares, tussen de illusieloze, weemoedige liefde en de passie.
Zijn innerlijk conflict wordt tot een climax opgevoerd, maar in feite ook al beslecht,
als hij telefonisch van Maria's moeder te horen krijgt, dat zij hem niet meer wil
ontmoeten. Op zoek naar enig soelaas, doolt hij opnieuw door de straten, brengt zelfs
een bezoek aan zijn zuster, op latere leeftijd nog gelukkig getrouwd, en gooit haar
als een uitdaging zijn dubbel leven voor de voeten. Maar hij wordt daarbij geroerd
door haar verzoenende houding.
Moegestreden zal hij ten slotte de waanzin ontvluchten en terugkeren naar De
Panne, naar vrouw en kinderen, waar de realiteit van zijn bestaan gebonden ligt.
Terwijl hij voortraast over de wegen, merkt hij dan dat ‘het werkelijk heeft
opgehouden met regenen’.
Wat mij, naast het niet altijd even gepast uitgespeelde eclectisme, minder gelukkig
lijkt in dit werk van Brondeel, is de bewuste overdosis aan literatuur, het soms vrij
ongecontroleerd haspelen met de taal, wat wel eens aanleiding geeft tot
mooischrijverij. Anderzijds vertoont de taal soms een gedrongenheid die zeer wel
correleert met Lagasts gejaagdheid en met de hortende of flitsende bewegingen van
zijn gemoed. Brondeels roman is zeker niet onverdienstelijk als de geladen uitwerking
van het innerlijk conflict van een man van middelbare leeftijd, ‘de grens tussen leven
en geleefd worden’, die bij twee vrouwen minder aan de eenzaamheid kan ontsnappen
dan ooit tevoren.
Jef van Gool

Varia
In de reeks Ontmoetingen (Uitg. Orion, Brugge) verscheen als nr. 105 een studie van
Jos Borré over Frans van Isacker, waarin een korte levensschets van de auteur, een
kenschetsend overzicht van zijn romans en een bibliografie van en over, een
uitstekende inleiding tot Van Isackers werk vormen. Bert Kooyman heeft het lastiger
om een overzicht van leven en werk van Hugo Claus in een tekst van 70 bladzijden
te persen (nr. 106), want deze thans 44-jarige auteur heeft tot op heden ontzettend
veel bij elkaar geschreven. Kooyman beheerst wonderwel zijn stof en schetst
achtereenvolgens vrij gedetailleerd het leven van
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Claus, zijn poëzie, prozawerk en toneel. Daarna volgt een zeer uitvoerige bibliografie
van en over. Als ‘inleiding’ is dit boekje uitstekend.
In het Poëtisch erfdeel der Nederlanden (Uitg. Heideland, Hasselt) verschenen de
afleveringen 81, 82, 83 en 84. Gerard Wijdeveld, geboren in 1905, verwierf in de
tijd van het maandschrift De Gemeenschap naam als katholiek religieus dichter met
zijn bundels Het vaderland en Het voorschot. Nadien verschenen van hem nog drie
bundels, eveneens hoofdzakelijk religieus. In In afwachting biedt hij een bloemlezing
uit zijn dichtwerk samen met een reeks ongepubliceerde gedichten. Heel dit oeuvre
van Wijdeveld wordt gekenmerkt door klare eenvoud, beheersing en zuivere innigheid.
Niets is ons onbeduidend (nr. 82) is de titel waaronder Prof. A. van Elslander een
bloemlezing aanbiedt uit de gedichten van Rosalie en Virginie Loveling. De
eenvoudige en beheerste verhalende versjes van deze beide dames uit onze 19de
eeuw hebben sinds vele jaren mijn hart veroverd. Deze anekdotische lyriek uit het
dagelijkse leven heeft in haar gewilde eenvoud vaak een navrante menselijkheid.
Het poëtisch realisme heeft bij ons, naast sommige stukken van de latere Gezelle,
niets beters voortgebracht. A. van Elslander zorgt voor een zaakrijke en evaluerende
inleiding. Miere herten licht doolt nu al (nr. 83) is de titel van een bloemlezing uit
de lyriek van Hadewych door Prof. N. de Paepe, die zich reeds door verschillende
publikaties als specialist ter zake heeft doen kennen. Moeilijke taak deze moeilijke
dichteres bij de hedendaagse lezer te brengen! De middeleeuwse taalmystiek
doordringen vergt heel wat inspanning. De bloemlezer kiest hier 18 gedichten. Zijn
inleiding tot Hadewych in het algemeen en tot de gekozen gedichten is uitvoerig,
ook zijn taalkundige aantekeningen achteraan bieden veel hulp. Zal dit alles voldoende
zijn? Of is een proza-transcriptie naast elk gedicht, zoals De Paepe in een andere
uitgave gaf, te verkiezen? De lezers moeten zelf oordelen. Een mist van tranen is de
titel van een bloemlezing uit de gedichten van Hélène Swarth, verzameld en ingeleid
door Hans Roest. Dit is een zeer nuttig boekje dat de poëtisch of literairhistorisch
geboeide lezer toelaat kennis te maken met deze dichteres, want haar zeer omvangrijk
werk is nog slechts sporadisch antiquarisch te kopen. Uit de hoogste transen van de
roem, waartoe zij door de Tachtigers (de bullebijter Van Deyssel en de moeilijke
Verwey incluis) werd verheven en waar zij tijdens de hele ‘belle époque’ werd
vereerd, viel zij tussen de twee oorlogen in het nirwana van de vergetelheid. Dit was
onrechtvaardig. Swarth schrijft gedichten met haast volmaakte stijlbeheersing en
atmosferische gevoeligheid, zij is en blijft een der beste sonnetdichters in onze taal.
Maar ja, het genre zelf heeft zijn aantrekkingskracht verloren, en vooral de
gevoelstoon en de thematiek vertonen in die honderden en honderden sonnetten van
Hélène Swarth een haast onuitstaanbare monotonie: steeds maar klagend blijft zij
bundel na bundel aan het liefdebeen knagen! Toch heeft Hans Roest gelijk wanneer
hij in zijn voortreffelijke inleiding, na een biografische schets, op haar verdiensten
wijst.
Het Felix Timmermans-Genootschap heeft zijn eerste jaarboek (voor het jaar
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1973) uitgegeven onder de enigmatische titel Voor drie frank geluk (Uitg. Orion,
Brugge). De titel alludeert op een dagboekfragment van Timmermans, waarin hij bij
het kopen van een kaartje voor een Wagner-avond zegt: ‘Ik koop voor drie frank
geluk.’ Het jaarboek is grotendeels gewijd aan de grote betekenis van de muziek in
leven en werk van de Lierenaar. Daarover zijn er bijdragen van De Ceulaer, Clara
Timmermans, Jef Arras, en vooral Louis Vercammen, die een uitvoerige analytische
studie biedt over ‘De muziek in het werk van Timmermans’. Werkten verder mee:
Marcel Boschmans, Frans Verstreken en Albert Westerlinck. Dit eerste Jaarboek
heeft, naast anekdotische, ook documentaire en in bepaalde bijdragen
wetenschappelijke waarde.
In Verschaeviana, het tijdschrift van het Verschaeve-genootschap (eerste deel, 4de
aflevering) wordt eveneens het documentaire met het literair-wetenschappelijke
vermengd. Naast een goed geschreven stuk van de jonge dichter Gwij Mandelinck
over Antoon vander Plaetse, vriend van Verschaeve, drie homilies n.a.v. kerkelijke
huldigingen door deken A. Devloo, Pater van de Walle O.P. en prelaat Koenraad
Stappers, volgt een historische studie over C. Verschaeve en zijn uitgever Alfons De
Groeve van de scherpzinnige historie-vorser Jozef Geldhof en de kritische uitgave
van V.-brieven aan zijn vriend Jozef Lootens, die wordt voortgezet.
De negende bundel van de bekende reeks interviews Ten Huize van... door Joos
Florquin bevat voor de literatuurliefhebber drie boeiende gesprekken: met Simon
Carmiggelt (wel het belangrijkste), A. den Doolaard en Nico Gunzburg. De
toneelliefhebber kan Luc Philips beter leren kennen, de historicus van de Vlaamse
beweging Flor Grammens en de belangstellende in het katholicisme kardinaal Alfrink.
Zoals iedereen weet, hebben deze bundels van Florquin blijvende documentaire
waarde.
Alb. Westerlinck

Literaire herdrukken
Bij Orion (Brugge) verscheen een vijfde druk van De goede Helpers en andere
vertelsels, een bundel sprookjes en verhalen van Felix Timmermans.
Bij het Davidsfonds (Leuven) verscheen Vijf van Walschap, herdrukken van vijf
kortere en langere werken van Walschap, die ook vroeger reeds herdrukken beleefden:
Genezing door Aspirine, De graaf, Het voske, De kaartridder van Heppeneert, De
Consul. Bij dezelfde uitgever een herdruk van de roman Het Begeren van Piet van
Aken.
Bij de firma Manteau (Brussel-Den Haag) verscheen een tweede druk van De
Karakoliërs van Ward Ruyslinck. De Reinaert Uitgaven (Brussel) brengen een nieuwe
uitgave van Simon Vestdijks De Hôtelier doet niet mee, een historische roman uit
de Napoleontische tijd. Bij dezelfde uitgever vindt men een herdruk van de vlot
geschreven en zeer populaire best-seller Ciske de Rat door Piet Bakker en de derde
Keur-Omnibus uit het werk van Conscience. Deze omnibus bevat twee korte verha-
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len, De grootmoeder, een meesterstukje van vertelkunst, De brandende schaapherder,
een griezelverhaal, en de breedvoerige roman De Kerels van Vlaanderen.
Alb. Westerlinck

Vernieuwde schoolbloemlezing
Hugo Raes en Paul de Wispelaere, de samenstellers van de bloemlezing Wereld in
teksten. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Deel 1 (Paris-Manteau, Brussel,
1973, 216 blz., 190 fr.; met een ‘Handleiding voor de leraar’ door Gerda
Vandenbouhede (47 blz.)) bestemd voor de moedertaallessen in het eerste jaar van
het vernieuwd secundair onderwijs, willen - zoals blijkt uit de inleiding - de lectuur
van de leerlingen bevorderen d.m.v. ‘een gezellige en stimulerende jeugdomnibus’.
Dat is een prijzenswaardige bedoeling. Dat zij dat willen bereiken aan de hand van
boeiende teksten die het lezen tot een avontuur maken, kan men slechts toejuichen.
En dat zij met hun teksten ook nog de ogen willen openen ‘voor de wereld en
maatschappelijke toestanden’ is hun goed recht.
Uit dit alles zal intussen al wel duidelijk zijn geworden dat het hier niet gaat om
wat men een traditionele ‘literaire’ bloemlezing zou kunnen noemen. De literatuur
blijkt echter in de volgende delen meer aan bod te zullen komen.
Tegen de aanwezigheid van ‘verstandelijk’ proza valt natuurlijk helemaal niets in
te brengen, maar of het noodzakelijk was een tekst op te nemen zoals de leerlingen
er ook in hun handboek voor biologie kunnen vinden, kan wel betwijfeld worden.
Dit eerste deeltje bevat geen te korte fragmenten (m.a.w. fragmenten die net lang
genoeg zijn om iets van de stijl van de auteur te laten vermoeden en niet eens lang
genoeg om wat spanning te verwekken), maar meestal teksten die als een min of
meer afgerond geheel beschouwd kunnen worden.
De samenstellers hebben in grote mate een beroep gedaan op vertalingen van
jeugdboeken uit het buitenland. Daar is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen, maar
hun argument (‘ook al omdat veel van de beste jeugdlectuur... uit het buitenland
komt’) klinkt toch niet erg overtuigend en het wordt beslist niet gestaafd door teksten
als ‘De bokking’ (een gedicht van Charles Cros) of ‘Een rijtuig in de Via Borgo
Spesso’ (Lisa Tetzner); en als er dan al een honger-verhaal met een buffel erin
opgenomen moet worden, dan had ik vele malen liever Multatuli's verhaal over
Saïdjah in deze bloemlezing zien voorkomen dan het vrij stuntelig geschreven (of
vertaalde...) stuk van Gustav Urban: ‘Avonturen van een zwerversjongen’.
De meeste stukken die werden uitgekozen, zijn in een zeer behoorlijke taal gesteld.
Toch komen hier en daar storende taalfouten voor die de samenstellers zonder enig
gewetensbezwaar hadden mogen verbeteren.
Gerda Vandenbouhede bezorgde een handleiding voor de leraar, bevattende een
intelligente ontleding van enkele teksten uit de bloemlezing in de vorm van vragen,
plus opdrachten voor stel- en spreekoefeningen in aansluiting op de besproken teksten.
Het stemt tot na-
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denken dat dit procédé noodzakelijk blijkt te zijn en men gaat de wenkbrauwen nog
wat hoger ophalen als men merkt dat bij sommige vragen óók nog het antwoord
wordt vermeld... Maar dàt is een héél andere geschiedenis.
Roger Vermeulen
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Tijdschriftenrevue
De Vlaamse Gids
58ste jrg., nr. 2, febr. en nr. 3, maart 1974
‘De arrestatie’ is een goed verhaal van Marc Andries over wraakmaatregelen na de
bevrijding in 1944. ‘Naar het wervingspaleis’ is een prozafragment van Hugo Raes.
Het stelt in een SF-kader een verklaring voor van zo onvatbare zaken als intelligentie,
karakter, inspiratie, noodlot, enz. Enkele zeer goede gedichten van M. Bartosik.
‘Adamsia Palliata’ is een experimenteel en tegelijk sterk geëngageerd proza van L.
Stassaert. Bert Verminnen publiceert als eenakter een dialoog tussen ‘Rechter’ en
‘Linker’, die resp. personages, ideeën en situaties, die ideologisch met rechts en links
verbonden zijn, gestalte geven. In de 4de aflevering van ‘O Nederlandse taal’ schrijft
Cornets de Groot zijn literair-kritische bedenkingen. Hij pleit o.m. voor wat hij
‘translogische interpretatie’ van literaire taal noemt.
Het maartnummer begint met ‘De gang van de seizoenen’, een reeks fragmenten
uit het nieuwe werk van F. Auwera: ‘Onderschriften bij 100 dagen’. Vier ‘In
memoriam’-gedichten van Ben Cami worden gevolgd door twee bijdragen in verband
met de surrealistische schilder René Magritte. Luc Barthels bracht een bezoek aan
zijn weduwe. Zijn gesprek met haar is aanleiding en uitgangspunt van beschouwingen
over leven en werk van de kunstenaar. Jacobus P. Bos reageert op een zeer
persoonlijke, lyrische wijze op de uitdaging die Magritte en zijn werk voor hem
vertegenwoordigen. ‘Ontwaken’ is een proza van Geo de la Violette, waarin het
lichaam van de slapende vrouw doorleefd beschreven wordt. Luk Kongs onderzoekt
het recente fenomeen van de ‘Hitlerwelle’ op de boekenmarkt.

K&C
7de jrg., nrs. 3, 4, 5 en 6, febr. en maart 1974
Naast de gebruikelijke informatie met kritische en achtergrondinformatie vindt men
in het 3e nummer o.m. twee kritische stukjes over het hyperrealisme in de
schilderkunst. G. de Landtsheer heeft het over de prijzen die sinds de dood van
Picasso voor diens werken betaald worden. A. Deneulin bespreekt de opvoering door
het Mechels Miniatuur Theater van E.A. Whiteheads ‘Kwartet’. In de rubriek
‘Letteren’ een uitgebreide kennismaking met Pierre Klossowski, door M. Meijer
Greiner. W.M. Roggeman bespreekt M. Gijsens jongste boek, ‘De grote god Pan’,
en brengt verslag uit over een lezing van Harry Mulisch te Brussel.
In nr. 4 (21-2-74) zijn vooral twee bijdragen over Antwerpen het lezen
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waard. M. Gijsen memoreert op geestige manier enige lyrische liefdesverklaringen
aan Antwerpen. Freddy de Vree is een goede en kritische gids in het hedendaagse
culinaire, literaire, artistieke en uitgaansleven van de stad.
In nr. 5 (7-3-73) vermelden we opstellen over de surrealistische schilders Leherb
en G. Bogaert, en een pleidooi van Willem M. Roggeman om de eerstkomende
Staatsprijs voor de poëzie toe te kennen aan A. Bontridder.
Marnix Gijsen bloemleest in nr. 6 (21-3-74) een reeks ‘amusante’ uitspraken van
buitenlanders over Vlamingen en Belgen, in de trant van ‘Als ze 12 jaar oud zijn,
zijn ze het verstandigst, daarna worden ze volkomen idioot.’ F. Boenders heeft een
gesprek met de Antwerpse galerijhouder en Art-Nouveau-verzamelaar Leo Dohmen.
Freddy de Vree karakteriseert W.F. Hermans n.a.v. zijn jongste boek ‘Het Evangelie
van O. Dapper Dapper’ en W.M. Roggeman brengt een synopsis van een lezing van
Jan de Hartog te Brussel.

Tirade
18de jrg., nr. 193-194, jan.-febr. en nr. 195, maart 1974
G.A. van Oorschot en R. Spoor stelden het dubbelnummer samen over Menno ter
Braak. In tegenstelling tot wat in dergelijke gevallen meestal gebeurt, zijn vrijwel
alle bijdragen van literairhistorische aard. Zo wordt bijv. de belangstelling van Ter
Braak voor de Duitse emigrantenliteratuur in de dertiger jaren gedemonstreerd aan
de hand van zijn relatie met Konrad Merz. Merz zelf schrijft over zijn kennismaking
met Ter Braak, waarna ook de brieven van de criticus aan de auteur van ‘Ein Mensch
fällt aus Deutschland’ worden afgedrukt. Enigszins daarbij aansluitend is het overzicht
van H. Würzner: ‘Menno ter Braak en de Duitse letterkunde’. Parallel daarmee
beschrijft P. Vincent Ter Braaks ‘Engelse sympathieën’, voor o.m. Oscar Wilde,
D.H. Lawrence en A. Huxley. In ‘Een scholastieke fiktie’ heeft H. van Galen Last
het vnl. over de moeilijkheden van Ter Braak met de directie van ‘Het Vaderland’.
C. Peeters schrijft over groeiende politieke inzichten van ‘De jonge Ter Braak’. R.
Spoor reconstrueert, via hun briefwisseling, de verhouding tussen Ter Braak en A.
Cohen en J. de Kadt heeft het over de nooit gerealiseerde plannen om met hemzelf,
S. Tas en Du Perron een algemeen politiek en cultureel tijdschrift te beginnen.
In het maartnummer heeft R. Nieuwenhuys het over de ontstaansgeschiedenis van
zijn ‘Oost-Indische Spiegel’, en beantwoordt hij de opmerkingen van enkele critici.
‘Waterloo’ is een verhaal van L.H. Wiener en R.J. Peskens is weer zeer sterk in ‘Dit
is het verhaal van de huisbaas’. Willem Wilmink schrijft n.a.v. een bezoek aan het
geboortehuis van H.C. Andersen enkele losse notities over werk en figuur van de
sprookjesschrijver. ‘Veertien gedichten’ van Arie Gelderblom zijn, op wat
langademigheid na, zeer goed.

Koebel
nr. 8, 2de jrg., 1973
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Een nieuwe layout, waarin veel plaats wordt ingeruimd aan facsimilés van
handschriften, foto's en allerhande verlevendigende illustraties. Overwegend creatief
werk, met droevige gedichten van J. Braet, A. Crivits, M. Vanstreels,
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J.W. Geute, J. Lievens. Enkel L.M. van den Brande en W. Nimmegeers bereiken
enig niveau. Het is te hopen dat, zoals R.R. van Londersele in zijn nawoord schrijft,
de normen inderdaad steeds zullen verscherpt worden. Het proza is iets beter met
vnl. ‘De achterkamer. Een winterschets’, door E. Verpale, een veelbelovend jong
auteur, en met ‘Lord Byrons Laura en ik’ van Jan Biezen. In een vulgariserend opstel,
‘Wat is stijl?’, wordt vnl. de theorie van Jakobson over de verschillende taalfuncties
uiteengezet en geïllustreerd. In de toepassing op de huidige Vlaamse literatuur gaat
de steller, Jos Boven, er met nogal vuile voeten door.

Schuim
nr. 4
Het minste dat van de samenstellers van dit blad kan gezegd worden, is dat ze
schuimen van enthousiasme, dat ze het goed menen en dat ze niet beter vragen dan
van zich af te bijten. Zij hebben de ziel van de grote artiesten en poëten. Het talent
dat daarbij hoort is minder ruim vertegenwoordigd. Gedichten van J. Savenay, L.
Benats, M. le Roy, B. Willems, D. Hilven e.a. zijn poëtisch minderwaardig, hoe goed
de bedoelingen ook mogen zijn. Op gebied van poëzie is alleen de Engelse dichter
P. Lyons het lezen waard. De enkele prozafragmenten van D. Hilven, L. Bastiaens
en L. Hanssen brengen het er al niet beter af. Interessanter is het ontwerp voor een
scenario voor een kortfilm over de onbereikbaarheid van de schoonheid, door L.
Bastiaens. M. le Roy vaart uit tegen J. Vangansbeke, de onverlaat die over het vorige
nr. van Schuim een negatieve recensie schreef. Ten slotte worden enkele plastische
kunstenaars voorgesteld, vnl. Carlo van Houtvin.

De Gids
137ste jrg., nr. 1, 1974
Een nogal zwaar, maar erg interessant nummer.
F. Staal publiceert het eerste gedeelte van een zeer systematische en felle aanval
op de manier waarop tot nu toe het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek werd
aangepakt. Als analytisch filosoof bepleit hij een sterk rationele aanpak. Ook op het
vlak van de wijsbegeerte ligt een opstel van R.F. Beerling: ‘Oefeningen in
Wittgenstein’. Sybren Polet schrijft ‘Drie emblemen’, zeer knappe korte
prozaschetsen. ‘Avontuur’ is een verhaal van W.D. Tieges. Leo Ross schrijft vijf
romantisch-ironische gedichten, waarin het genre al sterk in de richting van het
procédé begint te ontaarden. In de literaire kroniek bespreekt J. Bernlef de poëzie
van H.C. ten Berge.

SF-Magazine
jan. 1974, nr. 32
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Dit blad draagt als ondertitel ‘Maandblad voor science-fiction en fantastiek’. Het
staat onder redactie van Simon Joukes, Geleeg 7, O.-L.-V. Waver. Een
jaarabonnement door storting van 200 fr. op rekening nr. 220-0961338-07 (Gen.
Bankmij, Antw.) voor SFAN-Antwerpen.
Dit tijdschrift, helemaal gewijd aan creatief, kritisch en informatief werk i.v.m.
SF en fantastiek, heeft zowel qua toon als samenstelling meer het karakter van een
hobby- of clubblad dan van een li-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

346
terair tijdschrift. Dat zit o.m. in de vertrouwenwekkende toon, die de lezer als lid
zoveel mogelijk in de zaak betrekt, en complementair daarmee, in de afwezigheid
van elke agressieve of artistiek vervreemdende opstelling. Leerrijk misschien voor
redacties van literaire jongerentijdschriften. Anderzijds is deze wat specialistische
afzondering mede oorzaak van de door science-fictionalisten zo dikwijls aangeklaagde
discriminatie van hun genre in de literaire kritiek. Wat de inhoud van dit nummer
betreft: enkele bijdragen, o.m. twee kortverhalen, hebben tijd en tijdreizen als
onderwerp. Verder hoofdzakelijk informatieve rubrieken over recente SF-boeken,
horrorfilms e.d.

De Revisor
1ste jrg., nr. 2, febr. 1974
‘De geborgenheid onder het schedeldak’ is een tekst van Peter Handke over zijn
schrijverschap en politiek engagement. Ron Kaal publiceert het eerste deel van een
opstel over de taal van de publiciteit, onder de titel ‘Ach, meine Sprache wird nicht
verstanden’. In ‘Echte Avant-Garde’ geeft H. Verdaasdonk zijn mening over het
gebruik en de functie van zgn. résumés in literaire recensies. G.A. van Winter wijdt
een artikel aan de studie van A. Janik en S. Toulmin: ‘Wittgenstein's Vienna’, waarin
de filosoof tegen de 20ste eeuw gesitueerd wordt. In boekbesprekingen en polemiek
gaat het o.m. over Philo Bregstein, H. Plomp, H.C. ten Berge, H. Speliers en Cornets
de Groot. De creatieve bijdragen leveren over het algemeen goede poëzie van vnl.
T. van Deel, J. Kuijper, Chr. J. van Geel, R. Kopland en H. van Teylingen, allemaal
wel aan elkaar verwant door de subtiele, met discrete symboliek geladen aandacht
voor de werkelijkheid. D.J. Spinalta presenteert en vertaalt de drie gedichten van
Aubrey Beardsley. ‘Ouders van nu’ is een goed verhaal van Jan Donkers. H. Plomp
schreef een parabelachtig proza: ‘Taras Bustos en de eeuwigheid’. ‘Van hand tot
hand’ is nogal draderig proza van W. van Malsen.

De Klopgeest
9de jrg., nr. 19, jan. 1974
In een nieuwe, even smaakvolle presentatie, verschijnt het curieuze, zeer charmante
blaadje van redacteurs Thijs en Nico Kiekebelt. Ton Anbeek schrijft een geestig
stukje ‘Plannen & Projecten’ over groots opgezette, nooit voltooide
inventarisatieplannen op het gebied van de Neerlandistiek. Willem Wilmink, met
teksten, die zowat het midden houden tussen cabaret en poëzie, is vaste gast in dit
tijdschrift. Andere gedichten, alle min of meer in dezelfde sfeer - een mengeling van
humor, weemoed, delicate observatie - zijn van ‘Juffertje 't Leven’, G. Biegel, Nico
en Thijs Kiekebelt, T. van Deel, K. Soudijn, K. Winkler en K. de Bree. Zelfs een
vers van G. Reve werd opgenomen: gelukkig wel een van de meest draaglijke uit
zijn jongste bundel.
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Nieuwe Stemmen
30ste jrg., nr. 3, jan. 1974
‘Voor Ann’ is een goed verhaal van Godfried Desloover. Daarnaast nog twee andere
verhalen: ‘Een zomer’, sterk introspectief proza van Frans Depeuter, en ‘Benzine’,
een nogal goedkoop motorcrossverhaaltje van Robin Hannelore. Verder alleen
gedichten (naast de ge-
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wone boekbesprekingen), die van nogal homogeen goede kwaliteit zijn, door Pieter
Aerts, M. Mulders, H. Herzen, M. van Steene en Albert de Longie.

Restant
3de jrg., nr. 4, 1974
Heel wat poëzie in deze aflevering. ‘Gedichten met stilte geschreven’ is een
poëziecyclus van Jean-Marie Maes, die in gunstige zin aan sommige verzen van Van
Ostaijen doet denken. H. Speliers publiceert een reeks ‘Hongaarse reisgedichten’.
Zeer krachtig maar erg hermetisch zijn ook de verzen van J.M. Decorte. Minder maar
nog best genietbaar is de poëzie van W. van Craen, M. Bruynseel en A. Lefevre. Uit
het Spaans vertaalde Theo Hermans een prachtig verhaal, in Kafkaiaanse trant, van
Juan José Arreola. In de kritische bijdragen wordt o.m. aandacht besteed aan een
essay van B.F. van Vlierden over ‘Dien avond en die rooze’ en aan de studie van
Weisgerber over de romanruimte.

Betoel
2de jrg., nr. 1, maart 1973
Een aflevering met precies één jaar vertraging. Tenzij er een zetfout in de datering
is geslopen. Het nummer zet in met een knap gedicht van H. Carette. Andere dichters
zijn F. Lambrecht met fijne, speelse gedichten, Jan van der Hoeven met
woord-klankexperimenten, Johan Sonneville met de sober beeldende cyclus ‘Inheems
verlangen wat niet is’, Renaat Ramon met geconcentreerde beschouwingen over
mens en samenleving en G. Wildemeersch met drie moedergedichten. ‘Liesje’ is een
desoriënterend verhaal van Hubert Janssen, een auteur die daarna kort belicht wordt
door G. Wildemeersch. ‘Algerijns dagboek’ is matig proza van P. Darge. Id. voor
een romanfragment van J. Verstraete.

De Periscoop
25ste jrg., nr. 5, maart 1974
A. Demedts schrijft een algemene karakteristiek van het werk van Kafka n.a.v. de
publikatie van ‘Franz Kafka in vijf boeken’ bij Em. Querido. In zijn kroniek van de
Oosteuropese letteren bespreekt J. Meinl drie publikaties van Sovjet-Russische
dissidenten: W. Schalanow, R. en Z. Medvedev en W. Kawerin. Em. Janssen stelt
de jongste roman van Jan Veulemans voor en P. de Vree schrijft over Cobra en het
hyperrealisme n.a.v. recente exposities. Over dat hyperrealisme heeft het ook Jaak
Fontier.
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Vlaanderen
23ste jrg., nr. 138, jan.-febr. 1974
Ter gelegenheid van het Petrarca-jaar stelde Prof. J.E. van Ackere een aflevering
samen onder de titel ‘Italiaanse poëzie, Vlaamse ontmoetingen’. In een eerste reeks
bijdragen wordt Petrarca herdacht. De klemtoon valt hier vooral op de betrekkingen
van Petrarca met de Nederlanden, zijn invloed op onze renaissancedichters, enz. Zo
schrijft M. Merchiers over zijn vriendschap met Lodewijk Heiligen van Beringen,
L. Rens over zijn directe en indirecte navolgers in onze letterkunde, enz. Daarna
volgen vertalingen van enkele gedichten van Italiaanse dichters in het Nederlands
en vice versa. In een derde
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afdeling ten slotte valt de klemtoon meer op de moderne Italiaanse poëzie. J. van
Ackere situeert d'Annunzio in zijn Toscaanse periode als mens en als dichter. Een
postuum artikel van Albe biedt beschouwingen over Giuseppe Ungaretti. Eugenio
Montale wordt voorgesteld door R.O.J. van Nuffel en Luc Indestege schrijft over
‘Salvatore Quasimodo en zijn ars poetica’. Over deze laatste ook een bijdrage door
zijn zoon Alessandro.

Ons Erfdeel
17de jrg., nr. 1, jan.-febr. 1974
Dr. J. Meijer schrijft over de joods-Nederlandse dichter Jacob Israël de Haan, n.a.v.
enkele vertalingen van zijn verzen in het Hebreeuws. Proeven daarvan worden
overigens ook opgenomen. Guido van Hoof stelt de schilder Maurits van Saene voor,
en in de sporadisch verschijnende reeks opstellen ‘Internationale impulsen’ heeft E.
van Itterbeek het over ‘De betekenis van Péguy in de Nederlandse letteren’. Het is
een inventaris en analyse van getuigenissen van figuren als Van Ostaijen, Van Nijlen,
Vansina, Van Duinkerken, Minne, e.a. Het is daarbij opvallend hoe reacties in
Vlaanderen en Nederland uit elkaar lopen. A. Minne schrijft over het ‘Ballet van
Vlaanderen’ en Luc Schepens stelt de vraag: ‘Bestaat de Vlaamse Beweging niet?’
Verder bijdragen over het Nederlands in Suriname en in Roemenië.

Kreatief
7de jrg., nr. 5, dec. 1973
Stefaan van den Bremt onderzoekt kleuren- en andere symboliek in de poëzie van
de Zuidafrikaanse schilder-dichter Breyten Breytenbach. R.J. van de Maele stelt de
Deense romancier Klaus Rifbjerg voor. ‘Is de literatuur uitgespeeld?’ vraagt E. van
Itterbeek zich af in een opstel n.a.v. Literair Lustrum 2. Aansluitend bij de huidige
realistische tendensen pleit hij voor een grotendeels gedefictionaliseerde, kritische
literatuur. L. Deflo schrijft kritische ‘kanttekeningen bij recent Vlaams proza’ van
Ruyslinck, Vandeloo, Schouwenaars, Geeraerts, Cottenjé. Als creatieve inbreng zijn
er verzen van S. van den Bremt, H. Verlinde, J. Vanriet, J. Welling en J.J. Wesselo.
Gedichten van M. de Jong zijn ondanks alle schijnbare eenvoud pareltjes van
intellectualistische taalmanipulatie. Analoge uitbuiting van dubbelzinnigheden komen
trouwens ook bij de andere nieuw-realisten meer en meer aan bod. Twee plastische
kunstenaars worden voorgesteld: Loe Copers door R. Patteeuw en Paul van Rafelghem
in een geïllustreerd essay-interview door H. Verlinde.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
27ste jrg., nr. 1, jan. en nr. 2, febr. 1974
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Drie prozateksten in het januarinummer. Bob Willems verbindt in ‘Doodgewone
ontzetting’ fantasie, maatschappijkritiek en taalexperiment. Even vaardig, maar
minder leesbaar is ‘Negenenvijftig, een schrijfboek, een modus operandi’ van L.
Pleysier. Heel wat boeiender en diepgaander - ondanks wat onnodig moeilijke
formuleringen - is ‘De goddelijke hagedisjes’ van Willy Roggeman: dagboekachtige
notities over Nietzsche, de creativiteit, lectuurervaringen e.d. Van
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de drie dichters, M. Coole, F. de Crits en M. Debuysere, is de eerste het sterkst. Bert
Brouwers onderzoekt het realisme van Solzjenitsyn, zijn verhouding tot de
sovjetmaatschappij, zijn wereldbeschouwing. In ‘Reflex’ heeft K. Jonckheere veel
waardering voor de poëzie van P. Conrad. J.J. Wesselo verzamelt bedenkingen bij
o.m. de realistische roman à la Böll, de Nederlandse film, C. Buddingh', L.P. Boon.
In de aflevering van februari verhaalt Tymen Trolsky een passionele
liefdesgeschiedenis met een Finse zigeunerin. De belevenis wordt er mythisch vergroot
tot een rituele confrontatie met dood en leven. Patrick Conrad publiceert twaalf
virtuoze gedichten, die bovendien nog goede poëzie zijn ook. Ben Klein plaatst ons
met zijn verzen terug in het woordenrijke hermetisme van 10 à 15 jaar geleden. In
‘De achtervolgers’ plaatst J.E. Daele een associatief-dialogisch proza in een
collagekader van politieke berichten. Evengoed als het proza ‘Het moreel evenwicht’
van A. Merckx en de navelkijkende dagboeknotities van D. Robberechts werkt dit
artificieel, verliteratuurd schrijven een grondige vervreemding tussen literatuur en
leven, tekst en (potentiële) lezer in de hand. Hoe tegengesteld aan dat effect de
theoretisch vooropgezette bedoeling ook moge zijn. Ruud Kraayeveld stelt enkele
vragen ‘Aan de basis van de literatuurwetenschap’, vnl. wat betreft de verhouding
tussen analyse en evaluatie.

Heibel
8ste jrg., nr. 5-6
Jan Cremer wordt geïnterviewd door W. van den Broeck: zijn werk, zijn inkomsten,
zijn levenswijze. Er zijn vier prozateksten. In ‘Een eventualis’ tracht Frans Depeuter
met zichzelf in het reine te komen over de betekenis van het schrijven
tegenover/in/voor het leven. ‘De confrontatie’ is een matig fragment van Marc Andries
uit de roman ‘Canto Flamenco’. Luc Vancampenhout probeert het met een historisch
verhaal over onderdrukking en opstand: ‘De laatste gehangene’. In het fragment
‘Wadi's’ van Car Flanders rekent een ik-figuur af met het verstikkende legerklimaat
en de onbenulligheid van zichzelf. Gedichten van Pol le Roy, Max le Roy, F. de
Preter, D. van Dijck, W. Truyers en M. Vanstreels zijn in genen dele opvallend. Dries
Janssen bespreekt recent proza van Mireille Cottenjé, Irina van Goeree en Jos
Vandeloo. In zijn rubriek ‘In de marge aangestreept’ zet hij zich af tegen een
gelijkaardige kroniek van Karel Jonckheere in ‘De Vlaamse Elsevier’. Tegen dit blad
en voornamelijk tegen redacteur H.F. Jespers vaart F. Depeuter fel uit n.a.v. zijn
tribulaties met de Standaard Uitgeverij, zijn dossier daarover en de volgens hem
misleidende informaties over subsidies en toelagen. Ten slotte satirisch-polemische
notities van Depeuter, Hannelore en Van den Broeck.

Yang
10de jrg., nr. 53-54, jan. 1974
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Roland Jooris stelde een bloemlezing samen over ‘Poëzie en beeldende kunst’. Een
zeer rijke verzameling teksten en reprodukties (jammer genoeg van zeer lage
technische kwaliteit), bestemd als documentatie ‘voor leerlingen van het hoger
middelbaar onderwijs en studenten van instellingen voor voortgezet hoger onderwijs’.
Tegelijk kan dit nummer
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een stimulus zijn voor nader onderzoek van de complexe wisselwerking tussen
literatuur en schilderkunst, zowel kunst-(literair)-historisch als wat de intrinsieke
mogelijkheden en beperkingen van interactie en integratie betreft. In een eerste
afdeling, ‘De experimentelen en Cobra’, worden enkel gedichten van Lucebert en
Claus opgenomen, een beperking die nergens toegelicht wordt. Dan volgt ‘Beeldende
kunst van schrijvers’, waar de band tussen beide artistieke bedrijvigheden gelegd
wordt langs de omweg van de gemeenschappelijke maker. Werk van L.P. Boon, G.
Gils (eigenlijk visuele poëzie), A. Bontridder, M. Wauters, P. Snoek, H. Pernath en
P. Conrad. Een derde afdeling groepeert afbeeldingen en teksten van ‘Barbarber /
De Nieuwe Stijl / Pop / Nul / Zero’. Daarbij sluit min of meer aan de verzameling
rond ‘Nieuw-realisme in Vlaanderen’. Paul de Vree stelde het gedeelte samen over
‘Visuele poëzie’. Na een reeks ‘Marginale’ gevallen, die meestal de richting uitgaan
van de ‘conceptual art’ volgt ten slotte een ruime keuze ‘Gedichten bij schilderijen’.
Een boeiende antologie. Een beperking vind ik wel dat enkel poëzie sinds '50 is
opgenomen (wat niet het geval is voor de schilderijen). Een inleidend opstel en een
bibliografische oriëntatie zouden ook van pas gekomen zijn, zeker waar gebruik in
het onderwijs geviseerd wordt.

Varia
- In Open Deur (6de jrg., nr. 1, 1974) wordt aandacht besteed aan de Vlaamse orgels,
met artikels van E. Goedleven, ‘Orgelrijkdom in Vlaanderen’, en van A. Fauconnier,
‘Orgelrestauratie en nieuwbouw’.
Een extra-nummer (1974, 2) wordt helemaal gevuld met de ministeriële ‘Algemene
beleidsnota inzake Nederlandse Cultuur’.
- Het jaarlijkse Yang-cahier ‘100 dichters’ verscheen als nr. 52 (9de jrg., dec.
1973) en werd samengesteld door Julien Vangansbeke.
- Aflevering 3/4 (maart 1974) van de Vestdijkkroniek bevat essays en documenten
over o.m. ‘Aktaion onder de sterren’, ‘De Kellner en de levenden’, ‘Pastorale’,
nagelaten manuscripten en de poëziecyclus ‘De madonna met de valken’.
- Kultuurleven (41ste jrg., nr. 2, febr. 1974) bevat, naast zijn dossier over ‘Europese
problemen’ o.m. artikels over ‘Ervaringen met acupunctuur’ en ‘Feminisme en
revolutie’.
- Revolver (5de jrg., nr. 4, 1973), even origineel en smaakvol gepresenteerd als
steeds, komt deze keer voor de dag met een reeks postkaarten, elk voorzien van een
gedicht. De gemeenschappelijke titel van de reeks is ‘Landschappen’. Medewerkers:
R. Jooris, D. van Ryssel, P. Lasoen, J. Vanriet, R. McGough, Martien J.G. de Jong
en Gerd Segers.
- In De nieuwe taalgids (67ste jrg., nr. 2, maart 1974) schrijft G.J.P. van Hoek
over ‘perspektief en interpretatie van het gebeuren’ in ‘De donkere kamer van
Damokles’ van W.F. Hermans.
- In Onze Alma Mater (28ste jrg., nr. 1, 1974), het blad van ‘Vlaamse Leergangen
te Leuven’, publiceert Prof. Dr. G. Geerts een krachtig en zeer gerechtvaardigd
pleidooi voor een sterkere uitbouw van de wetenschappelijke neerlandistiek als pijler
voor een gezonde en verantwoorde taalpolitiek.
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 5 juni 1974
Hubert van Herreweghen / Een notelaar
Ik zag de Pede duiken
onder haar elzestruiken.
Dan kwam een kalere kant,
met raapgroen akkerland.
Waar zij, vrouwelijk, een lus
kronkelt rond een tumulus,
stond, vertakt op dat altaar,
een dunarmige notelaar.
En ik herkende zijn gezicht,
bedacht en lachend in dat licht.
Hij die mij liefhad en verdween
verschijnt mij soms in wolk of steen,
in de beweging van een tak,
een mus die neerstrijkt op het dak.
Van iets dat schoon is en gering,
de rilling, de verzilvering.
Vandaag herkenden wij elkaar
in Brabant, in een notelaar.
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Walter Roland / Nicolaas op de divan
(fragment)
Beste Nicolaas,
In Tarragona weet ik een plek waar je de nieuwe stad in de diepte ziet liggen. Een
aanwas die op eender welk vlees zou kunnen groeien. Rechts strekt de zee zich uit
en links ligt de kathedraal. Je kan er alleen maar komen als je een ticket voor het
bezichtigen van de archeologische promenade koopt.
Ik denk aan Nicolaas. Verleden week ontmoette ik Nicole; de vrouw waar hij veel
van verwacht en die hij in zijn boeken gestalte geeft. Ik liep haar letterlijk tegen het
lijf, toen ik de trappen van de vestingsmuur afkwam. Samen gingen we terug naar
boven om te praten. Ze vertelde me over Nicolaas enorm veel details. Het gaf me de
indruk dat ze op de een of andere manier aan hem vast zit. Ik bedoel, dat een
mysterieuze band haar aan Nicolaas kluistert. Romantici zouden het over l'âme soeur
hebben. Het is niet uitgesloten dat ze door het lezen van zijn boeken de rol is gaan
spelen die hij de vrouwen toebedeelt, maar het is eveneens mogelijk dat Nicolaas
haar als model neemt van een droombeeld.
Er lopen ontelbare draden van Nicolaas naar Nicole en van Nicolaas naar zijn
boeken en van zijn boeken naar Nicole en andere personen, problemen en objecten;
naar het verleden en naar de toekomst en elk facet heeft in iedere richting een relatie.
Ze vormen een web waar elke draad kan uitgetrokken worden om hem onder de loep
te nemen, maar het onderzoek zou uiteindelijk niet veel nieuws aan het licht brengen,
omdat elke vezel in hoofdzaak de functie heeft een web te vormen dat op zichzelf
bestaat, dat een web is, zoals een stofvlok een stofvlok is en een net een net.
Boven aan de trap van de vestingsmuur bevindt zich een bord. - De basis van deze
wallen bestaat uit ruïnes uit de cyclopentijd. Ze is meer dan drieduizend jaar oud. De tuinen zien er keurig uit en proberen de sfeer van vervlogen eeuwen op de roepen.
De scheidingslijn tussen de cyclopenmuur en de Romeinse is duidelijk te zien en aan
de kantelen is de restauratie goed merkbaar. De cipressen en de cacteeën zijn
verrukkelijk. Over de paden loopt allerlei slag van mensen en op het gras stoeien
kinderen als was de archeologische promenade de eerste de beste speeltuin. De
vakantie
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loopt op zijn eind. Daarna wordt het hier weer stil. Vanzelfsprekend niet zoals in de
tijd van Scipio of Filips, want niets komt terug zoals het geweest is.
Nicole sprak langzaam. Ze vertelde een heleboel onbelangrijke dingen, maar het
was toch niet zomaar kletsen. Ze bouwde een wereld op en terwijl ik naar de zee
staarde, meende ik af en toe Nicolaas aan het woord te horen. Spontaan nam ik haar
handen vast en keek recht in haar gezicht. Ze glimlachte even, sprak verder en ik
voelde een accent in haar vingers dat langs haar woorden niet overkwam en vroeg
me af hoe dicht ik bij haar zou moeten komen om alles op te vangen wat ze wilde
zeggen.
Ze is een tijd gebleven en toen ze wegging keek ik haar na van op de muur, als
verwachtte ik iets uit de verte, dat me eraf zou halen en me door elkaar schudden tot
er niets zou overblijven van wat Nicole had gezegd.
Beneden liepen de toeristen heen en weer. Sommigen keken in mijn richting en
dat was me voldoende om te geloven dat ze wisten wat ik daar deed. Twee kinderen
wezen naar mij en lachten en ik draaide me om en staarde naar de heuvels en had
opeens lust om naar beneden te gaan en met de massa mee te lopen, erin te verdwijnen,
naar de muur te kijken en meewarig te grinniken als ik er een man bovenop zou zien
staan.
Beste Nicolaas, terwijl ik schrijf lijkt het verhaal dat Nicole deed vreemd. Ik zou
het op papier willen zetten. Woord voor woord kan ik het navertellen en toch kom
ik er niet toe. Terwijl ik eraan denk, merk ik dat het helemaal anders zou uitvallen
dan bedoeld. Dezelfde woorden, dezelfde zinnen, naar jou geschreven, zouden heel
anders zijn dan door Nicole gesproken. De tijd is bovendien niet stil blijven staan,
er is geen zee te zien, er lopen geen toeristen door de tuin en de accenten van Nicoles
handen zijn vervlogen. Nicolaas klaagt vaak dat woorden niet soepel zijn. Ik kan me
best voorstellen hoe hem dat dwars zit.
Wat Nicole over Nicolaas vertelde boezemde me veel belangstelling in en toch
schonk ik intussen aandacht aan de luidruchtige troep beneden. De mensen volgden
de gids en ik zag ze luisteren en instemmend knikken en wilde ook luisteren en
lachen, zoals zij, maar al gauw besefte ik dat het me niet gelukkig zou maken. Nicole
moet het gemerkt hebben, want ze onderbrak het gesprek en kwam pas na enkele
seconden weer op gang en zei zonder meer: ‘Nicolaas gelooft dat leven niets anders
is dan je willen uitdrukken, je willen laten horen, proberen je verstaanbaar te maken.
Hij schrijft om dat doel beter te bereiken. Hij haat het woord en houdt er toch van,
omdat zonder taal hem geen ander middel overblijft.’
‘Na zoveel boeken geschreven te hebben heeft hij het woord toch zeker in zijn
macht,’ zei ik en Nicole sloeg haar hoofd achterover en ik zag haar
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kiezen en hoorde haar lachen en ze antwoordde: ‘Wat heeft hij van mij gemaakt?
Ben ik niet meer dan zijn zinnen?’ - ‘Nicolaas’, zei ze onmiddellijk daarna en even
dacht ik dat ze zijn naam noemde, maar het werd me vlug duidelijk dat ze mij aansprak
en ik pakte haar handen opnieuw beet. Het gebaar sneed haar zin af en ze zweeg.
‘Kijk, er is geen wolkje aan de lucht,’ zei ze daarna en ik antwoordde: ‘ja’, zonder
mijn hoofd op te tillen, want ik geloofde haar en ik wist hoe een wolkeloze hemel
er in augustus uitziet. ‘Jij bent elke dag anders’, zei ik tegen Nicole. ‘Jij bent helemaal
anders dan Nicolaas je beschrijft’, voegde ik eraan toe en Nicole trok haar handen
terug en drukte haar vingers tegen haar ogen, liet haar hoofd zakken en haar sluike
haren gleden voor haar gezicht en ik vroeg me af wat ik miszegd had. Even later liet
ze haar handen op haar dijen vallen en ik zei: ‘Je kan over iets schrijven zonder dat
je het kent. Nicolaas schrijft over jou en als iemand het leest denkt hij misschien dat
jij gelijk de woorden bent, dat de woorden de macht hebben je te maken en te
veranderen, maar ze zijn alleen maar een middel om je aan te tonen. Geloof jij
misschien dat wijn in bloed verandert door een woord te spreken of dat de boze geest
geen toegang meer heeft tot een persoon na een bezwering? Geloof jij dat Nicolaas
zijn personages tot leven brengt? Hijzelf vermoedelijk niet. Als hij schrijft, creëert
hij taalvormen, en wie zijn woorden leest brengt op zijn beurt nieuwe gedachten
voort. Een denkproces wordt erdoor op gang gebracht en het houdt nooit meer op
als een voldoende aantal mensen erbij betrokken is.’
Nicole glimlachte als wilde ze opnieuw zichzelf worden. Ik was gelukkig en zag
haar ogen en haar jukbeenderen en onder haar doorzichtige bloes zag ik haar schouders
en haar bh en juist boven de gordel van haar nauwsluitend pantalon, haar navel en
ik bekeek de vorm van haar dijen en die van haar knieën en onder de rand van haar
broekspijpen zag ik haar bruingebrande voeten en haar roze teennagels en ik bekeek
opnieuw haar gezicht en zei haar naam en wist dat het woord op zichzelf niets
betekende en alleen maar voor mij uitdrukte wat ik op dat ogenblik voelde. Haar
naam beduidde voor anderen evengoed Nicole van enkele seconden geleden, als
Nicole vóór ze naar mij luisterde.
Nadat ik haar lang bekeken had en opeens die warmte in me voelde en toen ze
niets zei en over mijn schouder tuurde, zei ik haar naam nog eens en ik verwachtte
dat het woord haar in mijn armen zou drijven, maar ze bleef roerloos zitten en ik
bekeek haar opnieuw van kop tot teen maar ze stond op en liep naar de kantelen toe
en begon een populair wijsje te neuriën. Ik kon niet op de woorden komen en als ik
haar vroeg of zij de tekst kende zei ze: ‘nee’, en voegde eraan toe dat ze meer van
noten dan van woorden
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hield. De wind speelde met haar haren en de muziek werd door de tocht dunner en
dunner, waaide weg, stierf uit en weer zei ik haar naam en besefte dat ik een oeroud
ritueel bedreef, want het noemen van haar naam was het betasten van haar persoon.
Ik bekeek opnieuw haar gezicht en zei onhoorbaar Nicole, bekeek haar wangen en
zei opnieuw haar naam en ik bekeek haar borst en zei voor de derde maal Nicole en
had het gevoel dat ik haar aanraakte en vroeg: ‘Weet jij waarom de joden de naam
van Jaweh niet mogen uitspreken? Weet jij waarom Nicolaas over je schrijft?’, en
ze glimlachte en zei: ‘Ja’, en ik wist niet of zij hetzelfde dacht als ik en drong liever
niet aan, al lagen de woorden op mijn tong.
Nicole vroeg hoe laat het was en zei dat het tijd werd voor haar, dat ze
hoogdringend weg moest. Ze bleef nog even, alsof ze eerst nog iets wilde zeggen of
iets uit mijn mond wilde horen maar we zwegen allebei en zoenden elkaar vluchtig.
Ik schrijf je dit allemaal, mijn beste Nicolaas, omdat het voor mij van groot belang
is, dat jij dit allemaal kan lezen.
Probeert Nicolaas de werkelijkheid van Nicole te achterhalen, of meent hij Nicole
te kennen en wil hij haar met woorden kenbaar maken?
Er zijn schrijvers die proberen technieken en theorieën uit te werken om de
werkelijkheid met woorden te weerspiegelen, en ze vast te leggen. Ze drijven er hun
lezers toe, woorden voor realiteiten te houden.
Zijn de woorden van Nicolaas alleen maar een instrument om de ‘werkelijkheid’
te exploreren, zijn ze een middel om het zoeken mogelijk te maken en is Nicole
slechts een verlengstuk om verder te reiken?
Hij vertelde haar dat bepaalde schrijvers de moed laten zakken en als reactie op
hun falen het woord als een wapen voor destructie willen scherpen, er de taal zelf
mee willen vernietigen. ‘Dat is een wanhoopsdaad’, zei hij, ‘het zal hen nooit
gelukken. Ze vervallen in hetgeen hen ontmoedigd heeft. Wie de taal wil vernietigen
moet zijn mond houden en zijn pen neerleggen en de anderen verplichten hetzelfde
te doen.’
Toen Nicole weg was en uit de tuin verdwenen, bleef ik alleen op de muur achter
en kon haar niet uit mijn gedachten bannen. Het was trouwens mijn bedoeling niet
haar uit te wissen en ik vond het aardig dat ze voortdurend in mijn geest opdook en
ik haar nabijheid als het ware gewaar werd.
In de verte lagen de bergen. De zon weerkaatste op de zachte heuvels, het licht
werd door aërosool in alle richtingen verstrooid en gaf de indruk dat er nevel in het
dal hing. Alles wat Nicole had gezegd kreeg geleidelijk de contouren van haar gestalte
en was daardoor duidelijk te herkennen.
Graaft Nicolaas in de aarde als een archeoloog die er vast van overtuigd is een
verzonken stad te ontdekken? Vroeger heb ik hem gevraagd waarom
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hij schreef en toen gaf hij een duidelijk antwoord. Enkele jaren geleden stelde ik
dezelfde vraag opnieuw en had hij een heel andere kijk op de zaak gekregen en toen
ik hem er vorige winter over aanpakte haalde hij de schouders op en zei: ‘Ik schrijf,
dat is alles wat ik zeggen kan.’ Toen ik aandrong en vroeg of zijn inspanning zin
had, antwoordde hij: ‘Alles wat je doet heeft zin en is zinloos. Je kan zelf tussen de
twee mogelijkheden kiezen, maar je keus verandert heus niets aan de situatie. Verlies
je tijd liever niet met je bestaan in een patroon te persen, kijk uit je ogen en roep niet
voortdurend “daar ga ik heen!” want je weet niet waar je uiteindelijk terecht komt.’
Dat leek me vrij nihilistisch, maar Nicolaas lachte. Ik zei dat hij toch moet weten
waarom hij leeft en hij antwoordde: ‘Het is van meer belang dat ik voel dat ik leef.
Een verklaring zoeken is alleen maar een middel om je tegenover anderen te
verantwoorden en die behoefte heb je omdat je het patroon van anderen tot het jouwe
hebt gemaakt. De vraag: waarom schrijf je? heeft dezelfde aanleiding als de vraag:
waarom leeft een mens? Het is het begin van het uit-elkaar-rukken van een geheel,
het begin van een analyse, het proberen te verklaren en te catalogiseren. Je zegt dat
ik schrijver ben, maar ik ben niet enkel maar dat, ook niet als ik schrijf.’
Toen hij uitgepraat was vroeg ik hem nogmaals waarom hij schreef en hij zag er
opeens triest uit en ik bemerkte zijn machteloosheid.
Eindelijk kwam ik van de trap af, liep over het zachte gras en werd gewaar hoe
moe ik was. Ik ben in een schaduwrijke hoek gaan zitten. De gele stenen aan de
overkant weerkaatsten de zonnewarmte in mijn richting. Achter de muur lagen de
zee, de heuvels, de velden en de stad. Ik herinnerde me alles wat ik boven op de
wallen gezien had en dat me nu onbereikbaar leek als een verloren paradijs. Honger
had ik niet, de dorst kwelde me nauwelijks en ik dacht aan Nicole. Waarom geloofde
ik opeens dat zij me kon bevrijden? Ik rukte een bloem met wortel en al uit de grond,
rook aan de kroon, smeet haar weg, trok mijn benen in, legde mijn hoofd op mijn
knieën en sliep in.
je Nicolaas.
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Roger Devriendt / Gedicht
Dit gedicht? elk woord een wingewest
Een scheppen uit de eerste hand
Maar geschuwd zoals de pest
Maar gezouten als het zand.
En de mens? de maat is hij
De ring rond alle dingen
Maar die het woord bevrijdt
Maar die de taal doet zingen.
Totdat de dood mijn stilte luidt
En maan en sterren sterven
Schiet al mijn scheppen kuit
En ik kan blijdschap erven.
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Roger Henrard / Over het beeld en de positie van de Nederlandse
literatuur in Franstalig België
Voor het leeslustige publiek draagt het boek hoofdzakelijk een boodschap die,
ongeacht de vorm waarin ze gegoten wordt, voor een potentieel onbeperkt aantal
ontvangers bestemd is. J.-P. Sartre heeft al jaren geleden in Qu'est-ce que la littérature
duidelijk aangetoond dat, als de schrijver bewust of onbewust een welomschreven
publiek voor ogen heeft, hij zich in beginsel tot alle mensen richt.1. Voor de uitgever,
daarentegen, is het informatieve en esthetische karakter van het boek van
ondergeschikt belang, mits het de ruimst mogelijke afzet vindt. Hij is dan ook geneigd
het boek als een economisch goed te beschouwen, dat als zodanig aan de ijzeren
wetten van de open-markteconomie onderworpen is. Vroeger schikte zich de
voortbrenger naar de wensen van de verbruikers en besteedde hij de meeste zorg aan
de kwaliteit en duurzaamheid van de aangeboden fabrikaten. Zoals op het ogenblik
in de humane wetenschappen het wezen der dingen voor hun functionaliteit onderdoet
- men denke bijv. aan de bijval die het formalisme momenteel oogst -, heeft in het
bedrijfsleven de omvang van de produktie de voorrang boven de waarde ervan. Aan
dit toenemend aanbod van massagoederen moet echter de vraag hiernaar
beantwoorden. Het is dus zaak de afzetmarkt uit te breiden, en behoeften te scheppen.
De reclame heeft geen ander doel dan op het eeuwig terend verlangen van de mens
naar méér en ánders te speculeren, en hem tot aankopen aan te sporen. De reclame
is een onderdeel van de marketing, een jonge wetenschap die zich toelegt op de studie
van de marktverhoudingen en -potentialiteiten. De marketing is op alle economische
goederen gericht, incl. het boek. Het is dan ook geen wonder, dat onlangs een kleine
studie verscheen over de marketing van het boek.2. Het is niet onze bedoeling op de
problematiek van de marketing in te gaan; wij volstaan met erop te wijzen dat de
reclame feitelijk appelleert aan de verbeelding van de consument. Deze koopt niet
omdat hij zich de redelijkheid van zijn aankoop nuchter realiseert, wel omdat het
beeld, het zgn. imago dat hem van een bepaald artikel voorgespiegeld wordt, zijn
verbeelding aanspreekt. Wij komen aldus voor een der talrijke paradoxen van onze
tijd te staan: terwijl de wetenschap eropuit is het volume van onze kennis te vergroten
en ons voor de bedrieglijke schijn
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der dingen te beveiligen, wordt in het dagelijkse leven onze verbeelding hoe langer
hoe vaker gesolliciteerd, met het gevolg dat het beeld dat ons van de dingen
voorgehouden wordt het haalt op het wezen ervan. Om de klassieke terminologie te
gebruiken: wij stellen vast dat de schijn belangrijker is geworden dan het wezen.3.
Met het oog op de verspreiding van het Nederlandse boek in het Franstalige België,
stellen wij de vraag welk beeld zich de Franstalige vormt van de Nederlandssprekende
en zijn literatuur, en welke factoren dit beeld kunnen veranderen.
Van meet af aan rijst de vraag of er een gemeenschappelijk beeld bestaat van de
Nederlandssprekende. Wij menen van neen; de zakenman bijv. hangt van de Hollander
een ander beeld op dan de landbouwer of de politicus. Daar de afstanden, bovendien,
nu niet meer tellen, en reizen in ieders bereik ligt, kan in beginsel iedere
Franssprekende Belg zich, op grond van eigen ervaring, een oorspronkelijk beeld
vormen van de Nederlandssprekende. In de vorige eeuwen was dat zeker niet het
geval, en was de doorsneemens aangewezen op de geschriften van enkele bevoorrechte
journalisten of schrijvers die enige tijd in het buitenland hadden kunnen verblijven.
Die vergelijking tussen de 20ste en bijv. de 19de eeuw doet nog een ander verschil
uitkomen. Nu de nationale grenzen hoe langer hoe meer vervagen, en een Verenigd
Europa in het vooruitzicht gesteld wordt, is het de vraag of het nationaal eigene niet
geleidelijk zal uitsterven. Het door de literatuur geschonken beeld van een land en
zijn bewoners is o.i. een sociologisch probleem dat vooral met betrekking tot de 19de
eeuw dient te worden onderzocht, te meer daar de toenmalige realistische en
naturalistische roman veel aandacht schonk aan de nauwkeurige beschrijving van
het geografisch milieu en de personages. De huidige romanliteratuur, daarentegen,
is alles behalve descriptief. Wie bijv. D. Robberechts' Aankomen in Avignon leest,
verneemt überhaupt niets over de levenssfeer van de Provençaalse stad, de zeden en
gewoonten van haar inwoners; het is geen reisverhaal, waarbij de schrijver zijn
indrukken optekent; het gaat hoofdzakelijk om een levensproblematiek die hij
projecteert op de stad, die aldus als betekenaar dienst doet.
Voorzichtigheidshalve hebben wij tot dusver het woord Nederlandssprekende
gebruikt. Beschouwt namelijk de Franstalige het Nederlandstalig gebied als één
culturele entiteit? Ook hier moet het antwoord negatief luiden. Bij menig Waal,
vooral van de oudere generatie, geldt nog de voorbijgestreefde opvatting als zou het
Vlaams een streektaal zijn, die weinig van een cultuurtaal wegheeft en dan ook
gesproken wordt door een Breugeliaans getint volk, dat meer gesteld is op kermissen
en bier dan op geestelijke
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verfijning. Aan dat beeld is de legendarische figuur van Tijl Uilenspiegel zeker niet
vreemd. Albert Westerlinck heeft trouwens enkele jaren geleden aangetoond hoezeer
het werk van Ch. De Coster het beeld van de Vlaming onrecht gedaan heeft.4. Dit
valse beeld van de Vlaming en zijn taal heeft zijn weerslag op het literair gebied: in
de ogen van de gemiddelde Franstalige staat de Zuidnederlandse literatuur lager
aangeschreven dan de Noordnederlandse, o.a. omdat ze geen klassieke auteurs als
Hooft en Vondel telt, en het literatuuronderwijs meestal niet verder reikt dan tot
1880. Merkwaardig is in alle geval, dat de Fransen tot in de jongste jaren het
onderscheid hebben gehandhaafd tussen de Noord- en Zuidnederlandse letteren: in
de Histoire des Littératures, onder leiding van R. Queneau, worden de Hollandse en
de Vlaamse literatuur vanaf de Renaissance afzonderlijk behandeld, terwijl P. Brachin
in zijn Anthologie de la Prose néerlandaise twee delen besteedt aan het Hollands
proza en twee delen aan het Vlaams proza, wat inhoudt dat bij de vertaling het
onderscheid tussen het Hollands en het Vlaams voor een Fransman niet weg te denken
is.
Voorts dient aangestipt te worden dat de Franstalige Belgische auteurs, die, vreemd
genoeg, voor het grootste deel van Vlaamse afkomst zijn (o.a. E. Verhaeren en de
mensen van La Jeune Belgique, G. Eekhoud, G. Rodenbach, M. Gevers), weinig
aandacht schenken aan Nederland, terwijl zij graag taferelen schetsen uit het Vlaamse
leven, waaruit hun sympathie voor het moedige Vlaamse volk duidelijk blijkt, wat
echter niet wegneemt dat die genegenheid getint is met een onuitgesproken
meerderwaardigheidsgevoel; meestal wordt de Vlaming voorgesteld als een ‘gros
mangeur’ en een ‘gros buveur’.5.
Wat de Fransen betreft, zij zijn zich pas laat in de 19de eeuw van het Belgische
taalprobleem bewust geworden, en wel onder de invloed van H. Conscience, wiens
werken vanaf 1854 door de gebroeders Michel Lévy in Franse vertaling uitgegeven
werden. Dit nieuwe inzicht in de Belgische tweezijdigheid commentarieert de
medewerker aan de eerste uitgave van de Grand Dictionnaire universel Larousse
(deel II, 1865) als volgt:
‘La cause néerlandaise! Quelle réponse à ces écrivains superficiels qui,
ayant parcouru la Belgique en courant, la déclarent tout entière française
par la langue et les moeurs.’6.
Nederland, dat voor de Fransen vooral geassocieerd is met de namen van R. Descartes
en P. Bayle, die er in een tijdperk van religieuze onverdraagzaamheid een
toevluchtsoord vonden, heeft enkele romanciers geïnspireerd, o.a. A. Dumas, in La
Tulipe noire, J. Lorrain, in Madame de Bougrelon, G. Duhamel, in Une Suite
hollandaise 1920-1925 en A. Camus, in La Chute. De handeling speelt meestal in
Amsterdam, dat in de ogen der Franse ro-
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manciers doorgaat voor de exponent van het zeehandelsbedrijf, de handelsvrijheid
en de vrijheid überhaupt.
Deze gegevens zijn fragmentarisch. Een onderzoek zou moeten worden ingesteld
naar alle Franse en Belgische chroniqueurs en letterkundigen die, in een bepaald
tijdperk, Vlaanderen en/of Nederland bereisd, en hun reisindrukken in de een of
andere vorm opgetekend hebben. Wij hebben duidelijk de indruk, dat Frankrijk en
België een grotere aantrekkingskracht op de Nederlanders uitoefenden, dan
omgekeerd, - laten wij bijv. herinneren aan de langdurige verblijven van Bakhuizen
van den Brink te Luik, Busken Huet en Du Perron te Parijs, J. Perk en L. van Deyssel
in de Ardennen, Multatuli en Greshoff te Brussel; - wat erop wijst dat de Nederlanders
veel meer dan de Belgen open zijn op de wereld, en reizen hun echt in het bloed zit.
Het komt ons dan ook voor dat J. Verne, die zijn personages meestal tot nationale
typen herleidt, zich vergist, als hij ongenuanceerd Hollanders en Vlamingen voor
conformistische, karakterloze en stompe wezens houdt.7.
Wij hebben tot nu toe de nadruk gelegd op de bijdrage van de literatuur tot de
uitbeelding van de volksaard. Het is echter de vraag of zij vooral verantwoordelijk
is voor het beeld dat de Franstalige zich van de Vlaming en de Nederlander vormt.
Jaren geleden wees de Hollandse cultuurhistoricus J. Huizinga er al op, dat niet de
klassieke schrijvers als Vondel en Hooft, wel de schilders, als Rembrandt, Van
Ruysdael en Vermeer, in het buitenland het beeld verspreid hebben van de nuchtere,
op de werkelijkheid, wel te verstaan de verinnerlijkte, gespiritualiseerde werkelijkheid
gerichte Nederlander.8. Dezelfde opmerking geldt ook voor Vlaanderen, dat voor de
meesten met de Vlaamse primitieven geassocieerd is, die door het nageslacht
afwisselend gezien werden, naar gelang de tijdperken, als de schilders van het aardse
levensgenot of van het mystieke streven.
Het beeld dat de Franstalige zich van de Vlaming en de Nederlander vormt, zal
steeds van de werkelijkheid afwijken; wij moeten er echter voor zorgen, dat de afstand
tussen het beeld en het afgebeelde steeds kleiner wordt. Zulks veronderstelt dat wij
elkaar beter leren kennen en nauwere wederzijdse relaties tot stand brengen. De Waal
die door Vlaanderen rijdt en, langs de mooi geasfalteerde wegen, splinternieuwe
villa's en wijdverbreide industriecentra te zien krijgt, wordt zich bewust van de
geweldige economische en sociale vooruitgang van het Vlaamse land en van het
dynamisme van de Vlaamse mens. Wie verder over de Nederlandse grens doorrijdt,
kan niet anders dan bewondering koesteren voor het prachtige Hollandse net van
autowegen, alsook voor de reusachtige werken in Zeeland en Zuid-Holland, uitgevoerd
om het land tegen het zeewatergevaar te beschermen.
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Economische groei en culturele ontwikkeling gaan hand in hand; deze bepaalt gene,
en omgekeerd. Dit brengt mee, dat de zoëven vermelde materiële prestaties hun
tegenhanger moeten hebben op het gebied van kunst en wetenschap. Wie bijv.
vertrouwd raakt met de jongste Nederlandse literaire produktie, zal zich de
Nederlandse literatuur anders voorstellen dan zij die zijn blijven staan bij Ernest
Staas of De Camera Obscura.
Dit zet er ons toe aan de positie van de Nederlandse literatuur in het Franstalige
België in ogenschouw te nemen. Twee vragen zullen onze aandacht trekken.
1. Is er veel belangstelling voor de Nederlandse literatuur? Concreet gezegd: wordt
ze in Wallonië gelezen en gewaardeerd?
Alleen een enquête bij de boekhandelaars en de leenbibliotheken zou dit kunnen
uitmaken. Langs hetzelfde kanaal zou men ook te weten komen welke auteurs bij
het Waalse publiek de voorkeur krijgen. Een studie van die schrijvers zou ons
uitsluitsel verstrekken over het meest verspreide beeld van de Nederlandse wereldvisie
dat de Franstalige lezer voorgehouden wordt.
2. Is er in Wallonië een potentieel lezerspubliek voor de Nederlandse literatuur?
Het beamend antwoord lijdt o.i. geen twijfel. Aangezien het merendeel der
leerlingen in het secundair onderwijs het Nederlands als eerste vreemde taal kiezen,
en aan de universiteit twee derde der eerstejaarsstudenten voor de combinatie
Nederlands-Engels opteren, kan, mits de onderwijskrachten op alle niveaus het nodige
doen, de belangstelling voor de Nederlandse literatuur gewekt en aangewakkerd
worden.
Dit veronderstelt evenwel:
a. Dat de leraars hun taak ernstig opvatten, en zelf belangstelling koesteren voor
het Nederlands en de Nederlandse literatuur. In dat opzicht ziet de toestand er veel
beter uit dan voor Wereldoorlog II, toen de studie van het Nederlands alle motivatie
miste. Het A.B.N. drong pas moeizaam door, terwijl het Frans in ruime kringen als
voertaal gebruikt werd; het aanzien van het Frans hing samen met de overwegende
rol die de Franstaligen nog op politiek en economisch gebied speelden. Onder die
omstandigheden werd het zgn. Vlaams-leren als tijdverlies en krachtsverspilling
beschouwd, niet alleen door de meeste leerlingen, maar ook door menig leraar. Het
hoeft geen betoog, dat de toestand zich in het voordeel van de Nederlandstaligen
gewijzigd heeft, en het aanzien van het Nederlands onder de jongere generatie aan
het stijgen is.
b. Dat het literatuuronderwijs in de zgn. tweede taal niet gesmoord wordt. Het is
wel bekend, dat de nadruk tegenwoordig meer op de spreek- dan op
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de schrijftaal gelegd wordt, wat het literair taalgebruik en de literatuur-beoefening
zeker niet ten goede komt. Hoe vaak hoort men trouwens bedrijfsleiders niet klagen
over de onbekwaamheid van vele licentiaten om een fatsoenlijke tekst of brief op te
stellen, waarin geen spelfout zit! Bovendien gaat in ons neopositivistisch tijdperk de
belangstelling eerder naar de positieve werkelijkheid en de wetenschap, die deze
tracht te conceptualiseren, dan naar de literatuur, die een fictioneel karakter vertoont.
Feit is alleszins, dat het woord literatuur zelf in de leerprogramma's voor de laatste
cyclus van het Franstalig secundair onderwijs geschrapt werd, en vervangen door
‘études de quelques documents culturels’ en ‘information culturelle (documents
révélateurs de la pensée et thèmes significatifs de notre temps)’, - dit betreft niet de
moedertaal, wel de eerste vreemde taal. De vraag naar de bijdrage van de
literaire-tekstontleding tot het rijpingsproces van het redeneervermogen alsook tot
een ruimere en meer genuanceerde taalkennis, laten wij hier in het midden. In het
kader van dit opstel willen wij vooral attent maken op het gevaar dat de literaire
boekenmarkt op de lange baan bedreigt, indien het secundair onderwijs de indruk
gaat wekken dat de buitenlandse literatuur een belangloos randverschijnsel is. Er
zullen vanzelfsprekend altijd literatuurliefhebbers zijn, die behoefte hebben aan
literair ‘leesvoer’; wij denken nu aan de massa potentiële lezers die in het literaire
dienen te worden ingewijd; bleef het secundair onderwijs op dit gebied in gebreke,
dan zou het literair boek voor de meesten een vreemdsoortig verschijnsel blijven,
dat eerder afschrikt dan aantrekt.
c. Dat de culturele context gunstig is. Dit is nu jammer genoeg niet het geval. De
oud-voorzitter van de Senaat, P. Struye, merkte al voor enkele jaren op, dat terwijl
België culturele akkoorden sluit met alle mogelijke landen, - op de jongste Conferentie
der Nederlandse Letteren, te Gent, werd erop gewezen dat in dit opzicht Nederland
meer eclectisch te werk gaat -, het in eigen land een muur optrekt tussen beide
cultuurgebieden. Op een paar Brusselse kranten na, die af en toe een klein artikel
wijden aan een Nederlands auteur, legt de Franstalige pers de grootste
onverschilligheid tegenover de Nederlandse literaire produktie aan de dag; ook de
R.T.B. rept geen woord hierover. Wat de Vlamingen betreft, zij besteden veel geld,
en terecht trouwens, aan de verspreiding van hun literatuur in het buitenland, maar
doen niet de minste inspanning om ze bij hun naaste buren aan de man te brengen.
Op het jongste congres van de in Wallonië ‘uitgeweken’ Vlamingen, meldde F. van
Mechelen, de gewezen minister van de Nederlandse Cultuur, dat binnen de twee
eerstkomende jaren een ‘Maison de la Culture flamande en Wallonie’ in Wallonië,
waarschijnlijk te Namen, zou opgericht worden; ongetwijfeld een lofwaardig initiatief,
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dat echter de Vlamingen, niet de Walen aangaat, tenzij op het politiek vlak, dat wij
voor ons part niet willen betreden. Nederland bezit in Parijs een Institut Néerlandais,
dat, onder impuls van S. de Gorter, voortreffelijke diensten bewijst aan de Nederlandse
cultuur; de oprichting van een soortgelijke instelling te Londen wordt in het
vooruitzicht gesteld. Ik stel nu de vraag: zou de Nederlandse regering iets dergelijks
in België niet in overweging kunnen nemen?

Eindnoten:
1. J.-P. Sartre, Qu'est-ce que la littérature, Gallimard, Paris, 1948, cf. p. 87 en vlg.
2. Cf. G. van der Most, Inleiding tot de marketing van het boek, Vereniging ter bevordering van
de belangen des boekhandels, Amsterdam, 1971.
3. Cf. Fr. van Eeden, Het lied van schijn en wezen.
4. A. Westerlinck, Charles de Coster en het Vlaamse wezen, in: Alleen en van geen mens gestoord,
Leuven, 1964.
5. Hier volgen enkele titels:
G. Eekhoud, Kermesse, 1885;
G. Rodenbach, Bruges-la-Morte, 1892;
F. Hellens, En ville morte, 1906;
A. Baillon, En sabots, 1922;
H. Davignon, Un pénitent de Furnes, 1925.
De titels zelf wijzen er al op, dat de belangstelling naar het verleden en de lokale kleur gaat.
Hieruit blijkt meteen dat Vlaanderen voor een economisch en sociaal stagnerend land wordt
gehouden, dat zich weliswaar op een roemrijk verleden mag beroemen, maar dat de agrarische
fase van zijn economische groei nog niet achter de rug heeft.
6. Cl. Pichois, L'image de la Belgique dans les lettres françaises de 1830 à 1870, Nizet, Paris,
1957, p. 58.
7. Cf. J. Verne, Le Docteur Ox, 1874.
8. J. Huizinga, De Nederlandse natie, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1960, p. 158.
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José de Poortere / Wyttenbachstraat
Wenend in het bed en wegend in de lakens
kon ik niet meer zingen voor de ikoon
maar heb ik als een doodziek rund geslapen
omdat je mij toch hebt verlaten;
's morgens kon ik niet eens meer
blijven en in de spiegel praten,
aan de reigersnesten van het oosterpark
moest ik wat biddend moeite doen
om niet onder lijn negen te geraken.
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Sonja Vanderlinden / Een sociologische kijk op van Schendels
‘Waterman’
Behalve een redelijk aantal reacties op de publikatie van De Waterman in literaire
tijdschriften en bladen uit de jaren '30 en '40, is over de meest aangrijpende en
algemeen-menselijke roman van A. van Schendel niet bijster veel geschreven, en
zeker niet tijdens de jongste jaren.
Een bijzonder interessante bijdrage lijkt ons die van J.J. Oversteegen1 te zijn, nu
reeds vóór negen jaar in Merlyn verschenen. In dit stuk gaat de criticus de verhouding
na tussen feit en fictie (zo luidt immers de titel van zijn artikel); hij toetst er de roman
aan de historische werkelijkheid die erin verbeeld is.
Oversteegen beschouwt de roman als een nieuwe, gefingeerde werkelijkheid, die
een autonoom bestaan heeft. Deze stelling, die prioriteit verleent aan het kunstwerk
als autonome werkelijkheid - overigens de basisstelling van het tijdschrift Merlyn -,
nemen wij als uitgangspunt van deze analyse. Niet de bedoeling van de auteur noch
de historische exactheid van de weergegeven feiten lijken ons primair, maar wel de
tekst als zelfstandige structuur. Onze aandacht zal dan ook uitsluitend gericht zijn
op het woordkunstwerk, dat wij als empirisch voorwerp van ons onderzoek nemen.
Die fictieve romanwereld kan naar gelang van de persoonlijkheid van de lezer op
verschillende wijzen gerealiseerd worden. Onze bedoeling is sociologisch te werk
te gaan, d.i. de maatschappelijke wereld van de roman tot zijn recht te laten komen.
De vragen die hierbij rijzen luiden: hoe ziet de romanmaatschappij eruit? Hoe
functioneert ze?
Onze aandacht is dus gericht op het maatschappelijk beeld zelf dat de roman ons
voorhoudt, en niet op zijn werkelijkheidsgehalte; wij vragen ons dan ook niet af of
het beeld een trouwe weerspiegeling is van een bestaande sociale werkelijkheid; de
verhouding tussen de sociale fictie en de sociale werkelijkheid laten wij buiten
beschouwing. Wij willen voorts louter descriptief te werk gaan en ons van om 't even
welk waardeoordeel onthouden; wij trachten inzicht te krijgen in de sociale
verhoudingen waarbij de Waterman betrokken wordt, zonder die sociale verhoudingen
zelf te beoordelen. Deze stelling impliceert de negatie van het marxistische standpunt,
dat de literatuur als een onderdeel beschouwt van de economisch-sociaal bepaalde
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totaliteit. In de marxistische optiek verliest de literatuur haar zelfstandigheid en wordt
zij, alle verdoezelende uitspraken der marxistische theoretici ten spijt, ondergeschikt
gemaakt aan een ideologie; zij wordt niet op zichzelf, terwille van haar esthetische
hoedanigheden gewaardeerd, maar op grond van haar zgn. ‘realisme’, waaronder
dient verstaan te worden haar levensbeschouwelijke verbondenheid met het
marxistisch bepaalde historisch proces. M.a.w. de marxistische literatuur moet de
potentiële werkelijkheid weerspiegelen (cf. Lenins weerspiegelingstheorie), de geijkte
‘Weltanschauung’ (cf. Lukàcs), of ‘vision du monde’ (cf. Goldmann) uitbeelden.
Hoe scherper getekend het beeld, hoe waardevoller het kunstwerk.
In een Vlaams weekblad - dat wij liever niet noemen - lazen wij ooit dat wie geen
marxist is, er hoe dan ook burgerlijke opvattingen op nahoudt. Die simplistische
tegenstelling wijzen wij kordaat van de hand; ze getuigt overigens van een gebrek
aan schakering. Zolang de begrippen ‘marxistisch’ en ‘burgerlijk’ niet nader
omschreven worden, blijven zulke bepalingen lege formules, die wel affectief werken
(ze spreken tot het gemoed en bezitten dan ook een grote propagandistische kracht),
maar die wetenschappelijk onbruikbaar zijn.
In een eerste deel zal ik de romanmaatschappij (wat J. Dubois ‘la société du livre’2
noemt) met sociologische denkcategorieën, d.i. volgens de modellen van de algemene
sociologie of sociaal-psychologie omschrijven. Vooral de maatschappelijke
verhoudingen en de sociale conflicten dienen nagegaan te worden.
Het tweede deel wil een functionele analyse zijn van het hoofdpersonage tegen
zijn maatschappelijke achtergrond. Wij laten ons hierbij inspireren door R.K. Mertons
psychosociologisch functionalisme, dat onderzoekt hoe een sociaal verschijnsel in
verhouding staat tot andere sociale fenomenen, en welke functie het t.a.v. de
maatschappelijke structuur vervult.
Nog een laatste voorafgaande opmerking. De lezer zal wellicht al gemerkt hebben
dat beide termen, ‘sociologie’ en ‘sociaal-psychologie’, gebruikt werden. Deze
disciplines zijn feitelijk moeilijk van elkaar te scheiden, en moeten in hun onderlinge
saamhorigheid gezien worden.3 Vooral in het tweede deel, dat de confrontatie van
een individu - en individu beschouwd als een sociaal wezen - met de samenleving
behandelt, zal de analyse meer psychologisch dan strikt sociologisch zijn.

I.
Een maatschappij wordt eerst en vooral bepaald door tijd en ruimte.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

370
Ruimtelijke aanduidingen vindt men nagenoeg op elke bladzijde van de roman. De
meest voorkomende zijn namen van Hollandse rivieren (de Merwede, het Spaarne,
het IJ) en van Hollandse dorpen. Het verhaal speelt zich dus duidelijk af in het
Noordnederlands rivierenland.4 Niet alleen de toponiemen, ook een paar andere
elementen (bijv. het klimaat, de overstromingen, de typische beroepen en activiteiten
van de mensen) zijn relevant voor de ruimtelijke situering.
Nergens in de tekst wordt het tijdperk expliciet aangegeven. Wij weten alleen dat
de vertelde tijd een mensenleven omvat. Wanneer precies de handeling gebeurt,
kunnen wij echter, bij nader toekijken, uit een aantal feiten afleiden. Verscheidene
critici5 hebben dit aspect van het boek meer bepaald onder de loep genomen, en uit
een aantal historisch aanwijsbare feiten geconcludeerd dat het gebeuren plaats heeft
in de eerste helft van de 19de eeuw.
Belangwekkender dan de nauwkeurige datering van het verhaal is het algemeen
economisch klimaat waarin het zich afspeelt. Bedoeld tijdperk is er een dat wordt
gekenmerkt door onrust, ontevredenheid en ‘roerigheid’ (VII, 75).* Het is namelijk
oorlogstijd. Er loopt ‘vreemd gespuis in het land’ (I, 9); hiermee worden de
onwelkome Franse soldaten bedoeld, die Nederland zijn binnengerukt. Spannend
wordt de oorlogssfeer vooral in het derde hoofdstuk: de stad waar de Waterman
woont wordt door vreemde (Franse) soldaten ingenomen. Daar wordt zelfs geschoten
en gebombardeerd. Verder, in het zesde hoofdstuk, schijnt de oorlog ergens anders
te woeden, daar het ditmaal de Hollandse soldaten zelf zijn die ten strijde trekken.
De economische toestand ziet er in dergelijke oorlogsomstandigheden niet
rooskleurig uit. De prijzen stijgen (cfr. I, 9 op de eiermarkt - XI, 112 de prijs van
aardappelen en brood - III - VII, 75 - IX, 88 het algemeen prijspeil). De koopkracht
van de mensen neemt af. De welgestelden komen nog rond, mits zij een spaarzaam
leven leiden (cfr. Maartens vader, die op licht en eetwaren bespaart, III, 24). Het
volk daarentegen heeft het moeilijk. De handel is gedrukt; er worden weinig zaken
gedaan (cfr. passus over de markten, vis-, eier-, boter- en kaasmarkt; I, 9-10). De
werkloosheid die onder de schippers en de kleinhandelaars heerst (cfr. I-XI, 112) is
er een erbarmelijk gevolg van; kortom, het volk lijdt gebrek en mist het
allernoodzakelijkste. Honger, kou, ziekte, dakloosheid zijn zowat de leidmotie-

*

Deze cijfers en de volgende verwijzen naar de dertiende druk van De Waterman, in 1967 bij
J.M. Meulenhoff te Amsterdam verschenen (Meulenhoff Editie E.60). Het Romeinse cijfer
verwijst naar het hoofdstuk, het Arabische naar de pagina.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

371
ven in de lagere stand (cfr. IX, 88 - XI, 113-4 - XII, 121). Natuurrampen (zie de
talrijke overstromingen) en een cholera-epidemie (cfr. VII, 75) komen de toestand
nog verergeren.
Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de oorlog en de sociale
wantoestanden. Zo wordt tweemaal in de tekst gezegd dat er weinig waren uit het
buitenland ingevoerd worden (cfr. I, 9 op de vismarkt en III). De goederenschaarste
geeft aanleiding tot een zwarte markt (cfr. III, 27) en een smokkelhandel, zodat we
meteen ook begrijpen waarom op blz. 9 een douanier vermoedelijk door smokkelaars
neergeschoten wordt. Anderzijds kunnen ook de Franse soldaten, die bij burgers
ingekwartierd zijn, aansprakelijk gesteld worden voor het gebrek aan voorraad in de
stad (cfr. III, 24). Maar ook na het vertrek van de troepen verslechtert de toestand.
Onder deze economische crisis lijden vooral de lagere klassen. Het is dan ook
belangrijk dat er vandaaruit verzet opdaagt. Vecht- en schietpartijen worden door de
overheid getemd, de betrokkenen in de gevangenis gestopt (cfr. VII, 75). Soldaten
worden overal het land ingestuurd, daar de overheid een oproer vreest (cfr. XII, 121).
Deze ontevredenheid strekt zich uit tot de godsdienstige kringen. Dominees
schelden elkaar uit (cfr. VIII, begin), zo hevig zelfs dat er soldaten bijgeroepen
worden. Er heerst ‘heftige verdeeldheid’, ‘de haat was groot onder Christen-leraars’
(IX, 88-9). Deze calvinistische protestanten worden hoe langer hoe onverdraagzamer
jegens andersdenkenden, en in 't bijzonder jegens de rooms-katholieken (cfr. IX, 99).
Het woordje ‘revolutie’ komt op de lippen (IX, 89).
Het laatste hoofdstuk van het boek contrasteert echter volkomen met het hier
geschetste beeld (cfr. XV, 150). Geen sprake meer van werkloosheid. De dijkwerkers
hebben hun handen vol met het bouwen van nieuwe dammen, dijken en
moddermolens. De schippers kunnen weer varen - het verkeer op de rivieren wordt
steeds drukker. Nieuwe zeilboten vervangen de oude; men ziet de eerste veerboten
‘met schoorsteen en schepraderen’. De stoommachine verlicht het werk van de
arbeiders.
Een ander tijdperk breekt aan: dat van de industrialisatie, de mechanisatie. Dit
brengt een totale vernieuwing mee. De economie herleeft, de levensvoorwaarden
verbeteren. De crisis is overwonnen. We maken hier dus een overgang mee van een
crisisperiode naar een periode van wederopbloei, gekenmerkt door de eerste
symptomen van de industrialisatie.
Uit het voorgaande is gebleken dat wij hier met een gestratifieerde maatschappij te
maken hebben: er zijn ‘hogere’ en ‘lagere’ standen. Willen wij dus het socio-culturele
systeem van die maatschappij beschrijven, dan worden
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wij reeds genoopt tot een onderscheid.
Zonder dat er sprake is van klassebewustzijn, staan wij ruwweg gezegd tegenover
twee categorieën mensen, die niet alleen door het vermogen gekenmerkt worden
maar ook ruimtelijk en godsdienstig bepaald zijn. De welgestelden, die de crisis het
hoofd kunnen bieden, wonen meestal in de steden (Gorcum, Bommel, Rotterdam)
en belijden de calvinistische godsdienst; de mingegoeden, die honger lijden, leven
in dorpjes, langs of op het water, en contesteren het calvinisme.
De laatsten vormen een anonieme massa, waarover weinig gezegd wordt. Het gaat
hoofdzakelijk om schippers, baggeraars (als bijv. de broeders) en dagloners (als bijv.
de vader van Marie). Zij worden schraal beloond (cfr. III, 27) en zitten vrij krap. In
die moeilijke tijden kunnen zij in hun onderhoud slechts voorzien dank zij een paar
weldoeners, die de daad bij het woord voegen en hun godsdienst daadwerkelijk
belijden door de organisatie van een bedeling (cfr. III, 27). Er is geen sprake van een
of andere staatstussenkomst. De behoeftigen zijn alleen op de christelijke naastenliefde
van een paar welgestelden aangewezen.
Een minderheid krijgt oog voor de economische ongelijkheid; een nog kleinere
minderheid waagt het daartegen te rebelleren. Van die informele kringetjes komen
de opstootjes en andere uitingen van ontevredenheid. Zij zijn echter nog niet sterk
genoeg om tot een georganiseerde opstand over te gaan. De massa is nog onmondig
en is zich niet bewust van haar potentiële macht; als zodanig wordt ze trouwens door
de verteller beschouwd. De volksmensen worden er beschreven als objecten die deel
uitmaken van het decor; hun lijden wordt nooit van binnen uit beleefd, hun problemen
evenmin aangesneden; op een paar na, worden zij nooit geïndividualiseerd; gebeurt
dit wel eens, als bijv. voor Marie en Wuddink, dan is het niet ter wille van hun persoon
maar wel om hun toevallige relatie tot het hoofdpersonage. Over de psychologie en
de gevoelens van de volksmens vernemen we niets; hun levensvisie blijft ons vreemd.
Het perspectief van de verteller ligt inderdaad niet in het volk, maar in de ‘hogere’
stand, waarvan de beschreven Gorcumse samenleving deel uitmaakt. Een groot deel
van de roman speelt zich af in Gorcum, het stadje waar het hoofdpersonage Maarten
Rossaart geboren en opgegroeid is. Gorcum fungeert als de as van de roman, als een
soort pleisterplaats, waar wij tussen de tochten van de waterman steeds weer even
komen rusten. De aantrekkingskracht die van Gorcum zowel op de waterman als op
de lezer uitgaat, vindt haar oorsprong in het verlangen van ieder mens naar rust en
veiligheid, naar een veilige rustplaats, waar hij even op adem kan komen... Gorcum
biedt hem daartoe een uitstekende sfeer.
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Het is een kalm provinciestadje, omringd door wallen en poorten, waarbuiten een
rivier, de Merwede, loopt. In hun afgeslotenheid tegenover de buitenwereld voelen
de bewoners van Gorcum zich solidair; zij horen samen, en al wie buiten de poorten
woont is een ‘vreemde’. Deze gesloten gemeenschap leeft dan ook volkomen op
zichzelf en heeft zo goed als geen contact met de buitenwereld. Deze geslotenheid
heeft haar weerslag op het geestelijk gebied. De mensen zijn enggeestig en
veroordelen elk afwijkend gedrag; zij blijven vastgeankerd in hun eeuwenoude
tradities.
De nadruk valt er op de prominenten van de stad. Wij maken hier kennis met de
elite van Gorcum, met hen die de voornaamste posities bekleden en aanzien genieten.
Jacobus Rossaart, Maartens vader, werkt aan dijken en polders, zijn beroep wordt
niet nader bepaald; hoewel hij zelf niet gestudeerd heeft wordt hij wegens zijn
bekwaamheid geacht door de ingenieurs, die ‘naar zijn raad handelen’ (I, 12). Tiel,
zijn vriend, is een handelaar en bezit een grote winkel in de Hoogstraat (cfr. I, 12-13).
Aker leidt een houtbedrijf. Daarnaast is er een dominee, een onderwijzer (meester
Vrij), een notaris, de traditionele intellectuelen in een kleine stad. Dat zijn de
voornaamste lieden van Gorcum, zij die vanwege hun beroep het grootste prestige
genieten. Hun optiek leren wij in de roman beter kennen; wij komen er later op terug.
Zeker, ook Marie woont in Gorcum, maar zij verblijft er slechts toevallig en is er
in dienst van een niet nader omschreven ‘mevrouw’. Natuurlijk wonen er ook
volksmensen, - met hen heeft deze elite echter geen enkel contact; zelfs de kinderen
mogen niet samen spelen. Deze twee groepen zijn trouwens ook ruimtelijk van elkaar
gescheiden, daar het volk meer aan de waterkant (dus buiten de wallen) woont.
Aan deze drang naar differentiatie merken wij dat we hier wel degelijk met een
stand te maken hebben. Een stand is immers, volgens H. de Jager en A.L. Mok6 een
‘groepering die op de een of andere manier in het bewustzijn van zekere privileges
leeft en daarbij aanspraak maakt op maatschappelijk prestige’.
De vraag luidt nu: welke privileges liggen aan hun saamhorigheidsgevoel ten
grondslag en onderscheiden hen van de anderen?
Behalve de ruimte springt dadelijk een ander gemeenschappelijk kenmerk in het
oog, nl. de calvinistische godsdienst, waaraan zij allen zeer gehecht zijn, en die een
beslissende rol speelt in hun leven, dus ook in hun groepsleven.
Dit merken wij reeds wanneer wij de sociale structuur van die stand gaan
onderzoeken. Deze is de maatschappelijke weerspiegeling van het calvi-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

374
nistische godsbeeld. De calvinisten beschouwen God als een strenge rechter, die zich
op de slechtheid van de mensen wreekt door hen te straffen. Hij is de onverbiddelijke
vaderfiguur, door zijn kinderen gevreesd en geducht. Hij is ‘de strenge albestuurder
en de wreker’ (III, 31), de almachtige onberekenbare god, ver boven de mensen
verheven, van wie hij slechts gehoorzaamheid vergt. Niet de mens-God Jezus in al
zijn eenvoud en liefde bepaalt hun godsbeeld, wel God de Vader, in alle majesteit,
verheven op zijn troon, met de vinger opgeheven. Maria, de moeder van Jezus, komt
in die godsdienst dan ook geen verering toe.
Dit patriarchale patroon vindt men in deze calvinistische maatschappij terug en
wel op alle niveaus. Wie zijn de vertegenwoordigers van dat vaderbeeld? Uitsluitend
mannen: vader Rossaart in zijn gezin, de dominee in zijn kerk, meester Vrij op school,
Aker in zijn houtbedrijf - en men zou er andere uit de tekst geëxtrapoleerde figuren
aan toe kunnen voegen, nl. de officier in het leger, de koning in zijn rijk.
Ook de ontbrekende Mariaverering vindt haar pendant in de maatschappelijke
structuur: geen enkele vrouw bekleedt een positie waaraan enig prestige vasthangt.
In deze strenge, stijve, mannelijke maatschappij is er geen plaats voor haar. Zelfs in
het gezin - voor het bestaan waarvan zij dan toch onontbeerlijk is - wordt haar de
verdiende positie niet toegekend.
Dit wordt in de roman bijzonder treffend geïllustreerd door het gezin Rossaart. In
de samenstelling ervan overweegt reeds het mannelijke: vijf mannen en drie vrouwen.
Het mannelijke geslacht wordt voorgesteld als het sterke, het vrouwelijke als het
zwakke. Vader neemt alle beslissingen en wordt nooit, tenzij stilzwijgend,
tegengesproken. Moeder is een zwakke figuur, die klaagt, huilt en zucht (cfr. II, 17).
Zij dient slechts als middel om de man en het gezin tot ontplooiing te brengen en
leidt een moeilijk en stil leven op de achtergrond. Haar persoonlijkheid kan noch
mag tot uiting komen; de vrouw als persoon is niet in tel. Opvallend is in dit verband
het feit dat het weer twee vrouwelijke leden zijn die tijdens de overstroming
verdwijnen, nl. de moeder en Neeltje, de jongste dochter, alsof lijden het lot van de
vrouw is. De derde vrouw, Everdine, speelt slechts een geringe rol in de roman, en
dan nog wel een kwade rol. Als oudere zus wordt zij voorgesteld als een plaaggeest,
een kreng van een meid, waaraan de andere kinderen (vooral Maarten) de pest hebben,
omdat ze hen bij de ouders gaat verklikken. Behalve het type van het serpentachtige
in de vrouw, vertegenwoordigt zij ook de passieve vrouw, die geen eigen leven
opbouwt - wat toen betekende: ongetrouwd blijven. Wij ontmoeten ze nog eens aan
het einde van het boek; zij woont nog altijd in het huis van haar ouders en heeft geen
enkele ontwikkeling meegemaakt.
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Het is duidelijk: de vrouw is een minderwaardig wezen, zij onderscheidt zich nergens
door, zij brengt het nooit ver in het leven; zij legt zich evenwel gelaten bij haar lot
neer.
Ook de gezagsverhoudingen zijn de weerspiegeling van het calvinistische
gezagspatroon. De gezagsdragers zijn even onverbiddelijk als de God waarin zijn
geloven. Zij beschouwen zichzelf bijna als goden en eisen dan ook onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid op. Zij goochelen met het verbod, houden hun onderdanen steeds
voor ogen wat niet mag, en zijn er slechts op uit de overtreder te straffen.
Deze traditionele gezagsvorm* kenmerkt alle instituties van deze maatschappij,7
waaronder in de eerste plaats het gezin. De kinderen wordt het verbod altijd opnieuw
voorgehouden en de minste afwijking van het vooropgezette gedragspatroon wordt
streng gestraft. Vader Rossaart zet dan een ‘rood gezicht’ op en schrikt er niet voor
terug de stok te gebruiken (cfr. I, 5), om de wil van het kind te buigen en het in de
goede baan te leiden. Hetzelfde gezagspatroon heerst op school. Ook daar, bij meester
Vrij, is alles stijf en overheerst het verbod. Er mag zelfs niet eens gelachen worden,
of het moet in 't geniep gebeuren (cfr. I, 11). Tenslotte speelt ook de dominee in zijn
kerk die rol van gezagsdrager. De gelovige gemeenschap vreest hem. Vanop zijn
preekstoel dreigt hij elke zondag de mensen met begrippen als schuld, zonde, boete,
straf. Nooit een woord om hen in die moeilijke oorlogstijd aan te moedigen.
Wat meerderen en minderen, gezagsdragers en onderdanen samenhoudt, is het geloof
in God. God is de opperste waarde, wat ‘goed, juist en nastrevenswaardig is’.8 Om
deze waarde te bereiken zijn er geijkte normen. Allereerst moet het geloof op een
welbepaalde manier beleden worden: bij iedere gelegenheid bidden, en wel hardop
(cfr. bij Aker, III, 25-26), dagelijks de bijbel lezen, elke zondag de kerkdienst
bijwonen.
De levensstijl moet van dezelfde geest doordrongen zijn als het calvinisme. Het
leven is geen spel, het is een zeer ernstige zaak. De mens moet een geregeld leven
leiden, waarin het voornaamste gebod luidt: ‘Gij zult werken in het zweet uws
aanschijns.’ Al werkende boet de mens voor de erfzonde. Het geld dat hij daarmee
verdient moet verstandig beheerd worden. Een deel ervan moet worden besteed aan
het levensonderhoud, dat zich tot het allernoodzakelijkste beperkt. Alles wat de
fantasie of het genot dient,

*

Max Weber onderscheidt drie types van leiderschap (‘Herrschaftstypen’): 1. het charismatisch
gezag, dat berust op een bijzondere trouw aan de leiders; 2. het traditioneel gezag, dat op de
traditie berust; 3. het rationeel gezag, dat berust op het vertrouwen in de wettigheid van
rationele rechtsregels of in de autoriteiten.
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wordt gemeden; dus geen geld voor frivoliteiten. Nooit denken die mensen aan
vermaak; van toneel of concert is er nergens sprake. De enige verstrooiing die zij
zich na een ganse week arbeid gunnen, is een praatje met vrienden. Het geld dat na
de nodige uitgaven overblijft, wordt gespaard. Onroerende goederen, bij een notaris
verhandeld, schijnen hun het secuurste middel toe om de slechte dag tegemoet te
zien. Die mensen leven inderdaad in een voortdurende angst voor onheil. Nu is het
wel zo dat in de roman deze angst een paar keer door de omstandigheden
gerechtvaardigd wordt, hetzij door een oorlog, hetzij door overstromingen. Deze
angst schijnt nochtans religieus geconditioneerd te zijn; de calvinisten verwachten
steeds een straf van God voor hun zonden en interpreteren dan ook elke ramp in die
zin. Overal in het boek treft men beelden aan die deze sombere levensopvatting
stilistisch tot uiting brengen. De overheersende kleur is grauw of grijs (cfr. p. 5, 9,
22, 32, 47...). Nevel, mist, schemer, regen, strakke oostenwind, vorst, sneeuw (cfr.
p. 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 47, 54...) bepalen het weer.
Deze normen worden het meest volkomen nageleefd door de sociaal en economisch
hoogstaande figuren uit de roman, die dan ook de elite uitmaken en als zodanig geacht
worden. Die burgerlijke* elite is eropuit haar status te affirmeren. Een eerste
statussymbool waardoor zij zich onderscheidt, is de kleding: de burgers gaan deftig
gekleed, schoon en netjes; 's zondags zetten ze een hoed op om naar de dienst te
gaan. Ook de kinderen worden netjes uitgedost en mogen zich niet bemorsen. Ze
zouden er anders gaan uitzien als schooierskinderen! Duidelijker nog komt de status
tot uiting in het huis dat de Rossaarts bewonen. De kenmerken ervan zijn orde,
eenvoud, zindelijkheid en stilte. Alles staat er netjes op zijn plaats, daar waar het
hoort; bijbel, cijferboekje* en almanak** op de ereplaats (cfr. I, 12), de

*
*

**

De term ‘burger’ wordt in de roman zelf gebruikt (bijv. p. 12 - vader Rossaart was ‘een
geacht burger’).
Hoewel hij in materiële welvaart leeft, zit vader Rossaart geregeld ergens in een hoekje te
rekenen (cfr. II, 17 - V, 50). Wij hebben er reeds op gewezen dat deze uiterste spaarzaamheid
en zuinigheid haar oorsprong vindt in religieuze beginselen. Max Weber heeft trouwens het
verband aangetoond tussen de strenge calvinistische leer en het ontstaan van het kapitalisme.
De tijd wordt in de romans van A. van Schendel blijkbaar een bijzondere betekenis toegekend.
Zijn langzaam voorbijglijden herinnert de mens aan de vergankelijkheid van dit sombere
leven, dat slechts een langzaam glijden naar de verlossing is. - Dat de tijd bij A. van Schendel
een religieuze dimensie krijgt, meen ik te mogen afleiden uit de rol van toren en klokken in
zijn oeuvre. Dit komt duidelijk tot uiting in Een Hollands drama (cfr. de ‘Damiaatjes’).
Telkens als de klokken luiden of de toren in zicht komt, wordt de mens stil en gaat zich op
metafysische problemen bezinnen.
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matten stoelen in een rijtje aan de wand (cfr. I, 11). Alles is functioneel en luxe is
uit den boze.
Aan deze uiterlijke tekenen, die hun status verraden, wordt enorm veel aandacht
besteed, meer misschien dan aan de inhoud die erachter steekt. De zindelijkheid van
kleding en huis zou inderdaad kunnen beschouwd worden als de weerspiegeling van
een innerlijke zuiverheid - dat is waarschijnlijk de oorsprong van het symbool geweest.
Doch de norm schijnt belangrijker te zijn geworden dan de waarde. Hoe Gods wil
uitvoeren, hoe een goed, eerlijk en fatsoenlijk mens zijn, wordt van wezenlijker
belang geacht dan God persoonlijk beleven en gewoon eerlijk zijn. De ethische
waarden worden zozeer verdrongen door het belang dat aan de uiterlijke tekenen
wordt toegekend, dat wij ze slechts sporadisch uit de tekst kunnen lichten. Er is
impliciet, zelden expliciet, sprake van fatsoen, van eergevoel (vooral in het
tegenovergestelde begrip schande), van kuisheid (zo mag men bijvoorbeeld niet op
blote voeten lopen, zelfs niet in het water).
De norm verdringt de waarde, de institutie neemt de bovenhand. De
oorspronkelijke, waardebewuste persoonlijkheid komt niet meer tot uiting; allen
belijden hun godsdienst op dezelfde manier en leven volgens een gestandaardiseerd
patroon. Die uniformiteit wijst op verstarring en dood, terwijl leven gekenmerkt
wordt door differentiatie en beweging.
De burgerij maakt hier duidelijk een crisis door. Zij is haar dynamisme kwijtgeraakt
en begint stilaan te verstarren. Al het nieuwe, elke verandering, elke vooruitgang
mijdt zij zorgvuldig. Haar enige bezorgdheid bestaat erin zichzelf in stand te houden
door een levenloos normenstelsel in acht te nemen.
Het opvoedingspatroon vertoont dezelfde tendens: het systeem krijgt de bovenhand
op het kind, dat aldus in dienst komt te staan van het systeem; het systeem is er om
het systeem; niet de geestelijke en intellectuele groei van het kind staat op de
voorgrond, wel de inachtneming van de calvinistisch-burgerlijke deugden, zodat het
volgroeide kind de gegeven sociale structuur zou consolideren en bestendigen. Er
wordt geen aandacht geschonken aan de eigen psychologie van het kind; alles wordt
daarentegen gericht op de toekomstige modelburger.
Hoe zullen de kinderen daarop reageren? Slagen de opvoeders in hun opzet, van
die wezens perfecte calvinistische burgers te maken? Hoe gedraagt zich de jongere
generatie tegenover het overgeleverde socio-culturele systeem? Is er sprake van een
generatieconflict?
De Waterman is zo gebouwd, dat wij de jongere generatie in haar groei kunnen
volgen. Haar vertegenwoordigers zien wij eerst als kinderen, daarna
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(en verderop in het boek) als volwassenen - zodat wij een inzicht krijgen in hun
ontwikkeling.
Klaas en Gerrit Tiel zien wij eerst als kinderen in de klas van meester Vrij. Reeds
daar is hun huichelarij merkbaar; het zijn achterbakse jongens, opstokers en verraders
(cfr. I, 10-11). Zij halen grappen uit, doch doen als waren zij brave ernstige jongens,
en wel uit angst voor de straf. Hun kinderlijkheid uiten zij in deze wereld van
volwassenen slechts op sommige ogenblikken, meestal in 't geniep. Zij willen vooral
op goede voet staan met de ‘groten’, want die hebben de macht in handen en van
hen gaat de straf uit. De normen van de samenleving hebben zij zich reeds eigen
gemaakt. In hen steekt de kiem van perfecte burgers; alleen het kinderlijke moet met
de jaren verdwijnen.
De kinderen Rossaart moeten wij in twee groepen splitsen. Vader Rossaart zelf
spreekt van de oudsten, waarmee bedoeld worden Everdine, Barend en Hendrikus,
en de jongsten, d.z. Maarten, Wouter en Neeltje. Bij de drie oudsten schijnt het
systeem wel vruchten opgeleverd te hebben. Zij staan meer aan de zijde van de
opvoeders dan aan die van broers en zusters. Zij dragen een deel van de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de jongsten; zij oefenen dan ook een
zeker gezag en controle uit op de kleinsten. De ouders hebben hun een deel van hun
gezag overgedragen. (Zie bijvoorbeeld de scheldwoorden van Everdine, en de stompen
van Barend en Hendrikus jegens Maarten - I, 13.) De ouderen gelden dan ook als
maatstaf en voorbeeld voor de jongeren.
Wij ontmoeten ze weer later als volwassenen. Everdine woont in het vaderhuis en
verzorgt haar vader. Barend is het evenbeeld van zijn vader geworden, de conformist
bij uitstek. Bij Hendrikus valt wel een kleine ontwikkeling te bespeuren. Hij is rijk
geworden, gehecht aan uiterlijke statussymbolen als kledij (cfr. VI, 65) en
huisinrichting (cfr. X, 105). De rigoristische calvinistische godsdienst heeft echter
geen vat meer op hem, wat tot gevolg heeft dat hij verdraagzamer is dan de anderen
en meer begrip toont voor zijn evenmens (cfr. X, 106).
Everdine, Barend en Hendrikus consolideren dus de maatschappij, waaruit zij
ontsproten zijn.
Van de drie jongere kinderen zullen we ons hier slechts met Wouter bezighouden.
Neeltje is te vroeg gestorven, dan dat wij bij haar van ontwikkeling kunnen spreken.
Maarten zal in het tweede deel uitvoerig ter sprake komen. Wouter is een vrolijk
kind; zijn luide stem stoort de stilte van het huis Rossaart (cfr. III, 25). Zal hij het
leven steeds van de vrolijke kant bekijken? Of zullen de opvoeders erin slagen hem
te temmen en naar hun sombere principes te plooien? We ontmoeten Wouter later
opnieuw en
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krijgen dan een overzicht van zijn leven (cfr. X, 107, -8 -9). Als jongeling heeft hij
van de Gorcumse samenleving afscheid genomen: de strenge normen, het stijve
systeem, de sombere godsdienstige principes stuitten hem tegen de borst. Zijn
natuurlijk enthousiasme en levenslust, die hij in Gorcum niet kon botvieren, lieten
hem het avontuur in den vreemde boven de veiligheid in eigen land verkiezen. Hij
nam dan ook dienst in het leger en vertrok als korporaal naar de Oost, om er aan de
Javaanse oorlog deel te nemen. Daar zou hij zijn persoonlijke eigenschappen tot hun
recht kunnen laten komen en tevens een eigen godsopvatting opbouwen. Die tijd bij
het leger schijnt inderdaad een gelukkige periode te zijn geweest: Wouter wordt tot
kapitein bevorderd, hij krijgt zelfs beloningen. Doch de tegenslag blijft niet uit. Blind
geworden wordt hij op vervroegd pensioen gesteld en naar Nederland teruggezonden,
waar hij tot kapitein van de schutterij benoemd wordt. Zijn pensioen is echter te laag
dan dat hij er behoorlijk van kan leven. Hij verliest hierbij zijn levensmoed en
vrolijkheid. Hij leeft op een kleine donkere kamer, heeft geen enkel houvast meer
en wacht angstig op de dood.
Wij hebben hier te maken met wat R.K. Merton9 noemt ‘retraitism’*. Door zijn
vertrek naar een andere wereld heeft de jonge Wouter, misschien onbewust, met een
heel waarden- en normenstelsel gebroken. Hij trachtte er een nieuw op te bouwen,
beter aangepast aan zijn persoonlijkheid. Doch de tijd werd hem niet gegund, de
omstandigheden werden hem ongunstig. Het resultaat is dan ook een volkomen nihil.
De waarden en normen van zijn sociale omgeving heeft hij verloren (met uitzondering
van enkele zoals bijv. het fatsoen, cfr. X, 109), - nieuwe heeft hij niet kunnen
opbouwen. Hem rest niets meer: geen godsdienst - hij gelooft, doch wat en hoe? geen maatschappij, geen familie, geen vrienden. De calvinistische maatschappij duldt
hem inderdaad niet meer. Zijn vlucht naar de Oost wordt hem als een onvergeeflijke
zonde aangerekend. De straf is vreselijk: hij wordt niet ‘gerecupereerd’, hij wordt
door iedereen verlaten, zelfs door zijn familie. Wij merken hier weer de
onverbiddelijkheid van deze samenleving. Zelfs wanneer levensomstandigheden (i.c.
ziekte) iemand treffen, blijft zij voor de nonconformist onbarmhartig. Het stijve
systeem haalt de bovenhand op het louter menselijke. Medelijden en naastenliefde
zijn in deze zgn. christelijke samenleving inhoudloze woorden geworden...
Eenzaam en verlaten neemt Wouter zijn toevlucht tot de drank, het enige middel
om zijn doodsangst tijdelijk te versmoren.

*

Op p. 241 van zijn werk stelt hij het zo: ‘The retraitist pattern consists of the substantial
abandoning both of the once-esteemed cultural goals and of institutionalized practices directed
toward those goals.’
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Ten opzichte van zijn referentiële maatschappij is Wouter duidelijk een negatief
element. Daarom wordt hij het slachtoffer van haar sociale controle. Deze
onverbiddelijke rigoristische maatschappij vertrapt nl. al wie haar rebels overtreedt
en hierdoor haar voortbestaan bedreigt.
De elitegroep werpt voorts een smalende blik op alle zijgroepen, waarvan zij zich
wil distantiëren om haar meerwaardigheid te bekrachtigen. Die zijgroepen zijn de
katholieken, de Zwijndrechtse broederschap en de ‘schooiers’ die buiten Gorcum
wonen; beide zijgroepen steken bij de burgerlijke elite af door hun afzijdige houding
tegenover het calvinisme en hun wankele financiële positie.
Tot de katholieke gemeenschap behoren Marie en haar vader. Bij hen wordt zuinig
en krap geleefd (cfr. V, 51); zij moet in de stad als dienstmeid werken om aan de
kost te komen. Er worden ons weinig gegevens over de katholieke gemeenschap
verstrekt, en dan nog altijd uit een calvinistisch perspectief; uit die schaarse gegevens
kunnen we echter afleiden dat deze katholieke gemeenschap meer oog heeft voor de
geestelijke waarde en bijv. meer menselijkheid, verdraagzaamheid en naastenliefde
aan de dag legt.*
Een andere gemeenschap die niet in de gunst staat bij de elitegroep, is de
Zwijndrechtse broederschap. De leden hiervan behoren tot het schippersvolk, dat
bijzonder geminacht wordt door de Gorcumse burgers, die het water beschouwen
als Gods instrument om de mensen te straffen; voor dat volk geldt hun scheldwoord
‘schooiersvolk’. De broederschap, die wegens haar volkomen vrijzinnigheid en haar
‘socialistische’ economische structuur slechts met smaad bejegend wordt door de
elitegroep, interesseert ons in zoverre wij haar ontstaan, groeiproces en ontbinding
meemaken en wij ons, door analogie met de microgroep, een idee kunnen vormen
van de ontwikkeling der grotere groepen.
Het ontstaan: een paar schippers, die momenteel zonder werk zitten, praten over
geloofsaangelegenheden. Zij contesteren het strenge en sombere calvinisme en
verdedigen een mildere opvatting, die dichter bij het voorbeeld van Jezus zou staan.
Zij willen de godsdienst door daden, en niet louter door woorden belijden. Daarom
sluiten zij zich aaneen en stichten zij een gemeenschap, waarin naar het voorbeeld
van de apostelen geleefd wordt.

*

Dit komt tot uiting bij Maries vader, die, hoewel tegen het huwelijk van zijn dochter met een
calvinist gekant, Maarten toch in zijn huis ontvangt. Ook de mevrouw bij wie Marie in dienst
is, vindt een gemengd huwelijk onmogelijk, maar erkent de innerlijke waarde van Maarten.
Een ander, duidelijker bewijs van hun mildheid: terwijl Wouter na zijn terugkeer uit Indië
door iedereen verlaten wordt, wordt Marie na haar leven op het water in de katholieke
gemeenschap weer opgenomen. (cfr. V, 51 en 48.)
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Zij bestrijden niet de godsdienst op zichzelf, maar wel het misbruik dat ervan gemaakt
wordt door hen die geen oog hebben voor de geest van het evangelie en vooral
aandacht schenken aan de macht die zij met de godsdienst kunnen veroveren. Zij
ijveren in dezelfde richting als de utopische socialisten voor een meer rechtvaardige
verdeling der rijkdommen, zonder, zoals de marxisten, het bezit zelf ter sprake te
brengen. Hun opstand heeft dus hoofdzakelijk een ethisch karakter.
De groei: tien gezinnen scharen zich rond de figuur van Wuddink (de oudste van
de ‘stam’), een man die door zijn sterke persoonlijkheid imponeert en derhalve als
leider erkend wordt. Wij hebben hier te maken met een andere vorm van leiderschap
dan in de calvinistische maatschappij (zie p. 375 van dit artikel), nl. met het
charismatisch leiderschap, volgens Webers typologie. Dit berust niet op de positie
die de man in de maatschappij bekleedt, maar wel op zijn persoonlijke waarde en
het vertrouwen dat hij inboezemt. Precies zoals Jezus zonder meer als herder erkend
werd... Christus wordt dan ook hun voorbeeld, zij verschuiven kennelijk de kern van
de godsdienst van de metafysica naar de ethica. Naastenliefde is hun enige levensregel;
het toepassen daarvan, de keuze van de methode en de middelen wordt aan ieder lid
overgelaten; vaste normen bestaan niet.
Dit geldt ook voor de sociale structuur van de broederschap. Tot het
levensonderhoud moet vanzelfsprekend iedereen bijdragen; de werkverdeling berust
er op persoonlijk initiatief. Iedereen doet wat hij het best kan. De ene gaat uit venten,
de andere verkoopt zwavelstokken, een derde vaart turf, een paar vrouwen koken...
elk lid draagt zijn steentje bij. De winsten worden verdeeld. Zulke groep is alleen
leefbaar mits de oorspronkelijke ijver niet verflauwt en winstzucht en hartstochten
het streven naar evangelische volmaaktheid niet dwarsbomen; een andere vereiste
is dat de leider een goed leider blijft, die het geloof in de doeltreffendheid van hun
levenspatroon weet levend te houden en er door woord en daad voor zorgt, dat het
oorspronkelijke ideaal onaangetast blijft. De rol van de charismatische leider is dus
van doorslaggevend belang; dit is duidelijk het geval: zodra deze leider sterft, begint
dan ook het verval.
Hij wordt vervangen door Seebel, die er een andere opvatting van het leiderschap
op nahoudt, waarbij de individuele vrijheid enigszins ingetoomd wordt. Het zuiver
geestelijke doel - elkaar helpen en beminnen - maakt geleidelijk plaats voor het
nastreven van stoffelijke belangen; Seebel, die eerder een man van de daad blijkt te
zijn, had nl. een chocoladefabriek opgericht, die vrij spoedig hoge winsten opbracht.
Hij is er nu op uit het bedrijf steeds meer uit te breiden met het oog op steeds hogere
opbrengsten; dit eist een meer rationele arbeidsverdeling, die moeilijk met de vroegere
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willekeur rijmt. Doordat het materieel belang nu op de voorgrond treedt, gaat het
waardevolle, het zuiver geestelijke, verloren en heeft de broederschap eigenlijk geen
zin meer.
Dit voelen de leden duidelijk aan. De ouderen proberen de toestand te redden. De
jongeren nemen een radicalere houding aan en verlaten de groep om ergens anders
- in Amerika, een jong land, dat voor het nieuwe openstaat - hun geloofsovertuiging
waar te maken. Verdeeldheid, onenigheid zijn het begin van het einde. De
broederschap valt dan ook spoedig uiteen.
Dit is een prachtig voorbeeld van de ontwikkeling van een maatschappij. Allereerst
een informeel stadium, waarin het enthousiasme voor het nieuwe zegeviert. Het
hoogtepunt wordt bereikt, wanneer die nieuwe geest in een aangepaste institutionele
vorm gegoten wordt. Geest en institutie vullen elkaar harmonisch aan. Het gevaar
dreigt wanneer het evenwicht gebroken wordt, de geestelijke inslag verslapt en
uitsluitend de materiële instandhouding van de institutie in aanmerking komt.
In deze roman schijnt het echec van iedere gedespiritualiseerde samenleving
gedemonstreerd te zijn. Zowel de macrogroep van de calvinistische burgers als deze
kleine geloofsgemeenschap zondigt door een teveel aan normen en een tekort aan
echt beleefde waarden. De oudere generatie beseft dat niet, of, indien ze het wel doet,
staart ze zich blind op de voorbije glorie. De jongeren dromen van vernieuwing door
de bestaande structuren omver te werpen of vluchten naar droomlanden. Tussen
beide groepen staat Maarten Rossaart.

II.
Naar Maartens verhouding tot de maatschappij gaat nu onze aandacht. Bij het begin
van de roman is Maarten Rossaart een jongetje dat graag bij de waterkant dwaalt en
er achter de vogels zit. Doch de eend die hij tracht te grijpen, ontsnapt hem; zij kan
wegvliegen, en wordt niet weerhouden door de vaste aarde. Maarten echter is gedoemd
met beide voeten op de aarde te staan, want hij is een mens.*
Vanaf zijn prille jeugd ervaart hij die gebondenheid aan zijn menselijke conditie
als een druk; dit is des te begrijpelijker daar de primaire groep waarin hij door zijn
geboorte terechtkomt, gekenmerkt wordt door bekrompenheid en stijfheid. Reeds
als klein kind ontvlucht hij het ouderlijk huis om zich bij het water op te houden.
Maarten voelt zich thuis niet geborgen;

*

Is dit beeld, waarmee het boek opent, geen prachtig symbool van heel het leven van Maarten,
die steeds hoger grijpt dan voor een mens mogelijk is?
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alles is er stil, donker, leeg en saai (cfr. I, 11 en 12); alle menselijkheid ontbreekt er.
Er is geen enkele vertrouwelijke dialoog tussen ouders en kinderen. Vader boezemt
slechts vrees in; moeder is te zwak om haar kinderen te helpen. Niet alleen thuis,
ook op school heerst die strenge sfeer. Maartens schoolmakkers schikken zich uiterlijk,
doch lachen in 't geniep over de oud dove meester en zijn ouderwetse praktijken.
Maarten, daarentegen, is oprecht, waarheid is voor hem geen ijdel woord; hij kan
zich niet neerleggen bij de strenge normen die hem opgelegd worden, en, hoewel hij
weet dat hij ervoor gestraft zal worden, overtreedt hij ze openlijk.
Op die manier onderscheidt hij zich reeds van zijn oudere broers en zuster, alsook
van zijn schoolkameraden. Zijn eigen aard zondert hem reeds af in de primaire
groepen, waarin het hoort dat het kind zich aan het sociale leven leert aanpassen.
Maarten kiest liever zelf zijn vrienden. Het zijn geen burgerkindjes met mooie
kleren, die netjes met hoepels, knikkers, vliegers of tollen spelen (cfr. I, 13) maar
wel ‘een troepje dat langs de waterkant zwierf’ (cfr. I, 13), volkskinderen, wier ouders
hun geen duur speelgoed kunnen schenken, en die hun kinderlijke fantasie botvieren
bij het water. Wat Maarten naar die jongens drijft is juist hun ongedwongenheid, hun
natuurlijkheid; zij spelen om het spel, en niet, zoals burgerkinderen, om zich al sociaal
te onderscheiden. Die jongens hebben in zijn ogen een exemplarische betekenis, ze
worden trouwens niet geïndividualiseerd; in Maartens kinderlijke voorstelling zijn
ze met het water en de vrijheid verbonden. De rivier stroomt steeds verder, naar
onbekende gezichtseinders. Terwijl de vaste aarde gekoppeld is aan het beeld van
een gevestigde, starre maatschappij roept het beweeglijke water het beeld op van de
verandering, het leven, het mysterie.
Weldra zal dat water echter een andere dimensie voor hem krijgen. Op een
schemerachtige avond ziet hij hoe een douanier wordt vermoord en in het water
gesleept. Dit incident, dat hij buiten ieders weten heeft meegemaakt, oefent een diepe
invloed op hem uit, en zal als een trauma op hem blijven werken. Voortaan zijn water
en dood in zijn verbeelding onafscheidelijk verbonden. Vanaf dit ogenblik bezint hij
zich op het probleem van leven en dood, twee polen die in het water verzoend blijken
te zijn.
Meteen treedt hij vroegtijdig de wereld der volwassenen binnen en verwijdert hij
zich van zijn vrienden. Dezen beschouwen het water slechts als spelelement; voor
Maarten gaat achter het water een geheim schuil, het levensgeheim bij uitstek, de
verhouding tussen leven (beweging, andersworden) en dood (verstarring, nivellering).
Dit geheim wordt hem pas aan zijn levenseind onthuld, wanneer het water hem
opvangt en hij in de dood
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de essentie van zijn leven realiseert; leven en dood zijn dan één geworden. Doch
zover zijn we nog niet.
Maarten staat, zoals gezegd, op de drempel van de volwassenheid en zal moeten
beslissen wat hij van zijn leven zal maken. Zal hij zich neerleggen bij de strenge
eisen van zijn milieu en een goed burger worden, zoals zijn vader, of zijn eigen weg
gaan en zichzelf ongedwongen verwerkelijken, d.i. oorspronkelijk zijn? De keuze is
al lang onbewust gevallen. Hij kiest voor de syontaneïteit, het informele, de beweging,
de vrijheid tegen de kunstmatigheid, het institutionele, de stijfheid, de dwang. Hij
heeft reeds de ouderlijke tucht en de schooltucht afgewezen; met zijn vrienden heeft
hij gebroken. Wat zal de volgende etappe zijn in dit bevrijdingsproces?
Van de genoten calvinistische opvoeding is hem een diep ingeprent schuld- en
angstgevoel bijgebleven, dat bij de dood van zijn moeder en van zijn zuster tot het
uiterste toegespitst wordt. Die ramp wordt door de calvinistische samenleving
geïnterpreteerd als een straf van God voor de zonden van de mensen. Een uitstekende
gelegenheid voor de dominee om de schuld op Maarten te gooien: om wille van zijn
zondig zwerven bij het water heeft de toornige God zijn familie door het water
gestraft. Door alle mogelijke middelen tracht Maarten die schuld te kwijten; het
uiterste is een poging tot zelfmoord, die echter mislukt.
Middenin die gewetenscrisis wordt Maarten naar zijn tante in Bommel gestuurd.
Hij vindt er wat hij thuis altijd heeft moeten ontberen, d.i. warmte, tederheid, begrip,
liefde. De sfeer is er totaal verschillend en weerspiegelt een veel mildere
levensopvatting. Ook tante Jans is calvinistisch, doch godsdienst is voor haar veel
meer een levenswijze dan een stel regels. Haar levenslust doet Maarten goed: ‘Zij
sprak veel, met een lach op haar blozend gezicht en ook haar ogen lachten...’ (II, 19).
Zij zal er dan ook in slagen haar neef van die obsederende schuldgedachte te bevrijden.
Doch Maarten blijft consequent: zijn feitelijke verwijdering van het calvinistische
geloof concretiseert hij door de zondagsdienst niet meer bij te wonen.
Maarten voelt zich nu verlicht en men merkt het aan hem. Hij ontpopt zich als een
goed dijkwerker en geniet weldra een zeker sociaal aanzien in de Bommelse milieus.
Op de dijkwerkersvergaderingen, die zijn tante Jans, alias juffrouw Goedeke,
organiseert, zegt hij zijn mening en waagt hij het zelfs raad te geven. Hoewel zij hem
aanvankelijk voor een utopist uitlachten, zullen de Bommelse burgers stilaan gaan
erkennen dat die rare jongeman toch wel veel van het water afweet.
Op dit ogenblik zou een integratie van Maarten Rossaart in de burgerlijke
maatschappij kunnen gebeuren. Hij zou die conservatieve maatschappij veel diensten
kunnen bewijzen, want in dat milieu zouden progressieve krachten
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nuttig zijn (al was het maar om de dijken te vernieuwen). Maarten doet dan ook een
reële poging tot toenadering en integratie. Om zijn vader plezier te doen, koopt hij
zelfs een hoed voor 's zondags. Men zou zich kunnen voorstellen, zoals vader Rossaart
ook doet, dat Maarten eindelijk een behoorlijk en knap mens geworden is, ‘die z'n
vak verstond, de goede naam bestendigen zou, en eenmaal een geacht burger zou
worden.’ (V, 45); ‘Maarten scheen een rustig jongeman geworden te zijn.’ (V, 45)
Maar schijn bedriegt; een rustige burger kàn Maarten niet worden, evenmin als
het water kan stilstaan. Hij moet vooruit, het onbekende in, en, de innerlijke drang
gehoorzamend, het met het water verbonden levensgeheim verder uitdiepen. Vooruit
gaat echter niet samen met de maatschappelijke orde, die op zelfhandhaving en
bestendiging uit is. Hoewel zijn verdiensten erkend worden, wordt hij toch niet als
volwaardig lid van de burgerlijke elite aangenomen: deze houdt hem voor een ‘rare’
(IV, 36), ‘een pias’, omdat hij de conventies niet eerbiedigt. Wat een zonderling, om
in die puriteinse gemeenschap barvoets, ja, in onderbroek in het water te gaan lopen!
En waarom die malle knevel, dat past immers niet bij iemand van de elite!
Voor Maarten is dat allemaal bijzaak. Hoofdzaak is en blijft de zuiverheid van het
geweten en het aanhoudende streven naar zelfverwerkelijking, die als hoogste waarde
fungeert. Hiertoe zal nu de liefde bijdragen. Meteen doet hij een stap verder in de
richting van de onmaatschappelijkheid. Hij laat zijn keuze vallen op Marie, een
eenvoudig meisje, zonder vermogen en die bovendien tot de R.-K. Kerk behoort. In
haar bijzijn ondervindt hij de onbeduidendheid van de sociale en religieuze
onderscheidingen t.a.v. de echte en zuivere liefde. Ook nu weer botst hij tegen het
onbegrip en het religieus fanatisme van zijn stand, die deze verhouding met kwade
ogen aanziet. De kribbigheid van de zijnen is voor hem het duidelijkste bewijs dat
zij op een dwaalspoor verkeren. Nu volledig overtuigd van de ijdelheid van het
waardenstelsel van zijn referentiekader, waagt hij de beslissende stap en breekt hij
er definitief mee. Hij keert het verleden, zijn ouders, hun samenleving de rug toe, en
voelt zich dan van die ballast bevrijd. ‘Maarten voelt zich vrij van alles’ (V, 50), ‘of
hij met iets had afgedaan’ (V, 51). ‘Ik ben mijn eigen baas’ (V, 49), decreteert hij.
Hij wordt nu de bohémien, de zwerver, die los leeft van elke vaste groepering,
met mensen omgaat afkomstig uit andere sociale milieus (vooral schippersvolk) en
behorend tot andere geloofsgemeenschappen. Als de trouwdag nadert, koestert tante
Jans de heimelijke hoop Maarten eindelijk tot rust te brengen en in de burgerlijke
maatschappij te integreren. Het jonge paar zou bij haar kunnen inwonen en Maarten
zou een goede betrek-
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king bij het dijkbestuur krijgen. Deze tweede poging van tante Jans om haar neef
met de burgerlijke maatschappij te verzoenen zal echter weer op niets uitlopen.
Hoezeer hij ook op zijn tante gesteld is, de vrijheid blijft Maarten het allerliefste.
Hij heeft overigens op zijn zwerftochten een kleine groep ontdekt, de Zwijndrechtse
broederschap, waarbij hij zich gaat voegen, aangezien de tien aangesloten gezinnen
hetzelfde nastreven als hij, nl. een echt christelijk geloof beleven zonder bemiddeling
van instituties als Kerk en sacramenten. Daar is geen sprake van normen en dwang;
alleen het geweten beslist.
In deze broederschap voelt Maarten zich een tijdlang volkomen gelukkig. Kunnen
wij hier echter van integratie gewagen? Ik meen van niet. Allereerst gaat het om een
microgroep van gelijkgezinde mensen; wat hen nader tot elkaar brengt is geen
materieel belang, maar een louter geestelijke behoefte; de nagestreefde geestelijke
zuiverheid sluit precies om het even welke institutionalisering uit die aan de integratie
ten grondslag ligt. Het formalisme dat met de institutionalisatie gepaard gaat, is
anderzijds van imperatieve aard, wat voorts indruist tegen het vrijheidsverlangen
van de groepsleden. Laten wij er nog aan toevoegen dat Maarten, overeenkomstig
zijn roeping van ‘Waterman’, door turf te varen zijn steentje bijdraagt tot het
onderhoud van die kleine samenleving; hij is dan ook vaker op het water met Marie,
die zijn levensgezellin geworden is, dan aan wal bij de broeders. Zodra een nieuwe
leider van de oorspronkelijke geest van de broederschap afwijkt, en er onenigheid
uitbreekt, verlaat Maarten de groep.
Voortaan zal hij hoe langer hoe meer vereenzamen. Vereenzaming is hier echter
een dubbelzinnig woord, de eenzaamheid betreft zijn stoffelijk bestaan: hij leeft
voortaan op zijn tjalk en vaart dag in dag uit op de rivieren; hij heeft praktisch met
de aarde gebroken en de maatschappij, die zich eraan vasthoudt; hij leeft met de
enige wezens die hem nauw aan het hart liggen, zijn lieve en onderworpen vrouw
en zijn zoontje Jantje. Zo hij objectief gezien eenzaam is, biedt die eenzaamheid een
voordeel: hoe meer hij zich van de mensen en de aarde verwijdert, hoe intiemer hij
met het water omgaat, hoe dieper hij in zijn geheim doordringt, hoe meer hij zich
met het water vereenzelvigt, dat symbolisch fungeert als levensprincipe of moeder
van het Zijnde. Dat die sociale eenzaamheid niet op hem drukt blijkt overigens hieruit,
dat hij zich volkomen gelukkig voelt.
Een ongeluk zal dit mooie beeld echter weer komen verstoren. Jantje valt in het
water en verdrinkt. Dat water, die mysterieuze kracht, waartoe Maarten zich zo
aangetrokken voelt, neemt hem andermaal het dierbaarste af. Op dit ogenblik haat
hij de rivier en denkt hij terug aan de douanier. Marie kan dat verlies niet innerlijk
verwerken en wil van het water niets meer
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weten. Het water wordt meteen een dam, die Marie van haar levensgezel scheidt; dit
wordt trouwens door Maarten zelf erkend: ‘Dat was het (= het water), wat tussen
hen stond’ (XII, 122). Marie, die in haar diepste wezen gehecht blijft aan het
ontragische en verzoenende katholiek geloof, gaat terug naar de vaste aarde en de
gemeenschap, waarvan zij een morele steun verwacht om haar leed te dragen. Maarten,
daarentegen, blijft zijn leven op het water richten en raakt verankerd in een steeds
strengere sociale eenzaamheid. Deze wordt hem af en toe zwaar om te dragen;
wanneer die behoefte aan sociaal samenzijn in hem opwelt, onderbreekt hij zijn vaart
en gaat hij Marie en zijn verwanten bezoeken: zijn familie in Gorcum, zijn tante in
Bommel, zijn broers; doch met de tijd worden de familiebanden steeds tengerder:
zijn vader sterft, tante Jans overlijdt in zijn bijzijn; op Wouter, zijn jongere broer na,
zijn de zijnen hem geheel vreemd geworden, daar zij in sociaal-cultureel opzicht tot
een totaal andere wereld behoren. Zelfs met Marie, die hem trouw blijft, wordt de
communicatie hoe langer hoe moeilijker; hij bezoekt haar nog regelmatig, doch die
bezoeken zijn van korte duur, er wordt weinig gepraat, en Maarten is telkens wreer
blij als hij terug op zijn oude schuit stapt. Het vereenzamingsproces voltrekt zich
echter onverbiddelijk: Marie sterft. Vanaf dat ogenblik zijn alle banden met de
mensenwereld gebroken en blijft hem alleen het gezelschap van een hond over. Dit
is nog te veel voor iemand die het Absolute nastreeft, i.c. door het water uitgebeeld.
Eens valt de hond in het water, Maarten wil hem redden; doch hij is oud geworden
en moe, ‘hij voelde hoe de moeheid uit de benen ging, het water deed hem goed. En
de hand liet los.’ (XV, 158).
Van buitenuit gezien heeft dit levenseinde alle schijn van een ongeval: Maartens
bedoeling was alleen het leven van zijn hond te redden, doch hij had niet meer de
kracht om zich ergens aan vast te grijpen en gaf het op. Deze zuiver fysiologische
verklaring houdt echter geen rekening met de gevoelssfeer, waarin het einde zich
afspeelt: het water wordt hier voorgesteld als een heilbrengend element, - ‘het water
deed hem goed’ - een verlossend element - ‘de moeheid ging uit zijn benen’ - een
tedervolle moeder aan wie hij zich in volle berusting overgeeft - ‘de hand liet los’.
Daarenboven zijn er in de roman talloze uitlatingen die er o.i. op wijzen dat het water
positief geëvalueerd moet worden; het is werkelijk Maartens element, waarin hij zich
opperbest voelt (vandaar trouwens zijn bijnaam ‘Waterman’). Wel zweeft het
doodsbeeld over het hele bestaan van Maarten en dat vanaf zijn eerste jaren, doch
Maarten laat er zich nooit door ontmoedigen en gaat onverstoord zijn levensweg. En
die weg volgt het water. Opvallend is hierbij dat hoe meer hij ermee vertrouwd raakt,
hoe
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dieper hij er zich lichamelijk in verdiept; aanvankelijk loopt hij met zijn voeten in
het water; later reikt het water hem tot aan de knieën, als hij aan de dijken werkt;
later, wanneer hij bij de overstromingen de mensen redt, stijgt alleen nog het hoofd
boven het water; ten slotte, aan zijn levenseinde verdwijnt hij geheel en al in de
stroom. Deze dood - tegelijkertijd zelfmoord en zelfverwezenlijking - kan aldus
gezien worden als de poëtische uitbeelding van het mystieke opgaan (i.c. neerdalen)
in het Ene.
Het water treedt in de roman op als de mythische plaatsvervanger van de
calvinistische god die hij verworpen heeft, omdat hij zich slechts door een
normenstelsel liet raden, dat zijn gemoed niet kon tevreden stellen. Hij verwierp het
strenge gedragspatroon dat hem van kindsbeen af opgelegd werd, omdat de regels
hem onzinnig voorkwamen, tegen zijn natuur indruisten en ogenschijnlijk niet
strookten met de waarde die ze dienden te verwerkelijken. Maartens afrekening met
het calvinistische levens- en denkpatroon betekent echter niet dat hij het geloof
überhaupt heeft laten varen en in het nihilisme of het scepticisme gestort is. Zijn
jeugd en vooral zijn opvoeding hebben hem definitief gebrandmerkt (zie het groot
aantal bladzijden die aan deze periode van zijn leven gewijd zijn). Er is hem daarvan
iets bijgebleven, nl. het geloof in de doelgerichtheid van het leven, in de zin van het
bestaan. Het menselijk bestaan is ondergeschikt aan een hogere, richtinggevende
waarde, waarvan de verwerkelijking de zin van het bestaan uitmaakt. Maarten ziet
af van objectieve normen, om zich met des te meer ijver toe te leggen op de realisering
van de waarde die hem als het hoogste voorkomt; hem openbaart zich deze
mysterieuze waarde in de gestalte van het water. In het water vindt hij de zin van
zijn bestaan, die hij overal elders tevergeefs gezocht heeft. Door het water ervaart
hij het geloof. Wij menen dat de religieuze sfeer waarin de hele roman baadt en,
daarenboven, de vermeldingen van Gods naam en van gelovige praktijken i.v.m. de
oudere Rossaart (cfr. XIV, 145 hij bidt - XV, 153 hij leest de bijbel - XV, 155 over
het water kijkend spreekt hij zijn vertrouwen in God uit) ons toelaten het water te
verenigen met een weliswaar sterk subjectief gekleurd Godsbegrip. Het water is
Maartens Godservaring; evenals Christus van zijn discipelen eist dat zij mensen en
goederen, alles en allen zouden verlaten om Hem te volgen, zo aarzelt Maarten niet
zijn ouders, zijn familie en zelfs zijn vrouw te veronachtzamen ter wille van het
alleen geldende en waardevolle water. Dit legt hem geen regels op; niet uit dwang
leidt hij een armoedig schippersleven, maar om zichzelf het volledigst te
verwerkelijken, om een dringende innerlijke behoefte te bevredigen.
Naast het geloof als ondergeschiktheid aan een suprarationele kracht heeft het
calvinisme een ander spoor in hem nagelaten, nl. de overtuiging dat er
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tussen mens en God een onoverbrugbare kloof gaapt en van verzoening en compromis
geen sprake is. Maarten ontpopt zich dienovereenkomstig als een absolutist, die
resoluut voor zijn geloof i.c. het water, opteert en consequent de evennaaste en de
gemeenschap verloochent. In sociologische termen uitgedrukt: Maarten spitst, ter
wille van de volledige zelfverwerkelijking, de tegenstelling tussen individu en
gemeenschap tot het uiterste toe; in zijn visie is er geen compromis mogelijk. Wie
uitsluitend naar de geest wil leven en aan zijn roeping gehoorzamen, moet de
gemeenschap de rug toekeren. Er is hier geen uitweg. Wie zich naar de normen van
een gemeenschap voegt, verloochent die waarde die ze dienen te realiseren; wie de
waarde ernstig opvat, moet zelf zijn handel en wandel daarnaar richten, zijn levensweg
zelf bepalen en alle nivellerende normen overboord gooien. Men kan niet tegelijkertijd
waarde en normen in acht nemen; waarden en normenstelsel, individu en gemeenschap
sluiten elkaar uit.
Deze roman illustreert de meest consequente nonconformistische levenshouding.
Maarten is de gelovige nonconformist bij uitstek; om zijn geloof in het water te
belijden, verzaakt hij aan zijn familie, aan zijn vrouw, aan alle materiële voordelen
(rijkdom, comfort, maatschappelijk aanzien), die verbonden zijn aan de inachtneming
van de sociale ethiek van zijn referentiekader. Tweemaal in zijn leven krijgt hij de
kans een nuttige bijdrage te leveren tot de consolidering van de maatschappij en
telkens laat hij die voorbijgaan. De Bommelse burgerij verlaat hij voor het water; de
leidersfunctie in de Zwijndrechtse broederschap waarnemen weigert hij kordaat. Hij
kan noch wil zich ergens integreren, omdat hij zich nergens zo goed voelt als op het
water en dit vloeiende water niets gemeen heeft met de vaste aarde. Langzamerhand
wordt de maatschappelijke kring om hem steeds kleiner, totdat hij moederziel alleen
overblijft en ten slotte door het water opgenomen wordt.
Dit vereenzamingsproces dat hem allengs de dood instuurt, kan anderzijds gezien
worden als de straf die hij vanwege de maatschappij ondergaat. Deze wil zich immers
handhaven en neemt haar toevlucht tot een stel vaste normen om dat doel te bereiken;
al wie deze negeert, brengt haar voortbestaan in gevaar en wordt dan ook door haar
bestreden, verworpen en vertrapt. De dood is de opperste straf voor de enkeling die
zijn sociale conditie ontkent.
Voor Maarten staat die sociale dood echter gelijk met leven, en wel overeenkomstig
de bovenvermelde tegenstelling tussen individu en gemeenschap. Het normenstelsel
dat de maatschappij in stand houdt en dat haar feitelijk nivelleert - en nivellering
houdt reeds de dood in, de inertie - betekent
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voor het individu de ondergang; oorspronkelijk zijn, zichzelf realiseren, eigen waarden
nastreven, anders zijn, zich van de anderen differentiëren is, daarentegen, echt leven.
Maarten heeft intens, naar de geest, geleefd; zijn sociale dood staat niet gelijk met
zijn persoonlijke dood; als hij verdrinkt, stort hij niet in het Niet maar gaat hij op in
het eeuwig stromende water, de uitbeelding van het Ene, dat de menselijke
tegenstelling tussen leven en dood opheft. Tijdens zijn beperkt ‘diesseitig’ leven
voelde hij zich afwisselend door het water aangetrokken en afgestoten, naar gelang
dit vreugde of lijden bracht, aan leven of dood gekoppeld was. Leven en dood waren
antithetisch; als het lichaam ondergaat houdt die tegenstelling op en wordt dood
synoniem van leven.
Het is duidelijk dat Maartens wil tot differentiatie des te sterker naar voren kwam,
daar hij tegenover een verstarde burgerij stond, die, in een moeilijke economische
conjunctuur, er alleen op uit was haar bestaan te verzekeren door haar socio-cultureel
systeem met strengheid tegen elke overtuiging te verdedigen. Het is een typisch
zelfhandhavingsverschijnsel. Wanneer achteruitgang dreigt, nemen de regels, het
formalisme, de bovenhand, waardoor de gemeenschap de illusie koestert zich te
beveiligen. Maarten is zich bewust van de broosheid van dit formalisme, dat niet
meer door een dynamische geest gevoed wordt. Met zijn volslagen belangeloosheid
roept hij het beeld op van de profeten uit het Oude Testament, die de gemeenschap
aan de geest van het geloof herinneren en aan de wenselijke overeenkomst tussen
woord en daad. Het is trouwens opvallend, dat Maarten weinig spreekt en
hoofdzakelijk door zijn gedrag schokt. In zijn jeugd speelt hij met volksjongens, en
later gaat hij vooral met volksmensen om; hierdoor toont hij geen bijzondere
belangstelling voor het volk - De Waterman is geen proletarische roman; de
klassenstrijd is hem volkomen vreemd, evenals de sociale conditie van de arbeider,
- maar wil hij zijn stand schokken, opdat hij zou inzien, dat zijn sociaal aanzien en
zijn macht illusoir zijn, zo die niet door een daadwerkelijk geloof gesteund worden,
en dat het verabsoluterend formalisme feitelijk naar een nakend verval wijst. Evenals
Maarten in de grond een gelovige is gebleven, blijft hij hopen op de burgerij, die
slechts door de geest kan gered worden. Doch dit betekent meteen dat de
waarheidzoekende Maarten inzicht krijgt in de valse uiterlijke schijn van de
burgerlijke macht, die wegens gebrek aan dynamisme en oorspronkelijkheid, haar
ondergang tegemoet gaat. Waar de politiek-economische macht verbrokkelt, ziet
Maarten, die in wezen geen revolutionair is en in de grond aan de burgerij gehecht
blijft, geen ander reddingsmiddel dan de geest. Daarom verwerkelijkt de Waterman
de mythe van de onttroonde, doch onoverwonnen eeuwige burger.
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De roman dateert van 1933. Is de problematiek van Maarten niet die van de
levensbeschouwelijke Forumianen, die sinds 1932 hun stempel drukken op de literaire
wereld? Wij verwijzen in dit opzicht naar het opstel van R. Henrard.10
Op die overeenkomst - die wij tot dusver alleen maar vermoeden - hopen wij later
terug te komen, alsook op vragen betreffende de plaats van Van Schendel in de
literatuurgeschiedenis en de zgn. noodlotsgedachte in zijn oeuvre.
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Frans Denissen / Liesbet 63-73
Zij was lelijk, ziekelijk (om de haverklap moest ze dagenlang binnenblijven, het bed
houden), hyperintelligent (en naar ik van mijn zus vernam ook altijd de eerste van
de klas), vroegrijp, vereenzaamd en daardoor al heel jong cynisch geworden, een
cynisme dat ik toen alleen nog maar bij volwassenen vermoedde, maar dat bij
sommige vroegrijpe meisjes wel meer voorkomt, een bijna onecht aandoende maar
vermoedelijk toch echte teleurstelling over het leven verbergend; ze was de enige
dochter van een ziekelijke Engelse moeder, die na jaren nog steeds gebroken Vlaams
sprak, en een norse, door haar als vrekkig beschreven vader, die als ik me niet vergis
douanier was; ze woonde in een klein, witbeschilderd huisje helemaal aan de rand
van het dorp, met een grote verwilderde tuin waarin ze soms in een linnen ligstoel
in de zon lag te lezen en die ik vanuit de omliggende bossen bespiedde. Ik weet bij
God niet meer wanneer en hoe ik haar voor het eerst ontmoette, maar ik heb wel een
vermoeden: ik fietste toen vaak met de vrienden naar het park van Kapellen langs
de 's zomers stoffige, 's winters modderige zandweg waaraan hun huis lag, en
waarschijnlijk moet ik haar daar vaak gezien hebben terwijl ze met haar hond onder
de bomen wandelde. Hoe het eerste contact tot stand kwam, weet ik niet meer. Ik
geloof dat ik een keer met Kerstmis een wenskaartje gestuurd had met alleen mijn
voornaam op en dat ik prompt een kaartje van haar terugkreeg. Het kan ook zijn dat
zij het eerste kaartje stuurde en dat ik het beantwoordde. Ze zal toen in elk geval al
wel opgemerkt hebben hoe vaak ik, alleen of met vrienden, voorbij haar huis fietste.
Het moet een bijna dagelijks ritueel geweest zijn. Toch zag ik haar haast nooit, maar
ik vermoedde, verhoopte haar blik achter het raam. Als ik probeer weg te denken
wat ik er in de loop der jaren bijgefantaseerd heb, blijk ik me niet zoveel meer over
andere ontmoetingen te herinneren. Ik weet niet eens meer hoe ze er precies uitzag.
Ze had lichtblonde, halflange, meestal nogal warrige haren, blauwe, groene of grijze,
in elk geval heel lichte ogen (en ook van haar moeder herinner ik mij de opvallend
lichte ogen), een verschrikkelijk lelijk, zwart en brokkelig gebit, misschien lachte ze
daarom zo zelden; ze was mollig, maar niet dik; ze zag altijd erg bleek. Meestal was
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ze slordig, soms wat armelijk gekleed: misschien door de steeds weer bespotte
gierigheid van haar vader, misschien omdat ze er door de voortdurende ziektes van
haar moeder inderdaad krap voorzaten, misschien omdat ze er zelf helemaal geen
belang aan hechtte. Eén keer, toen ik met haar een afspraak had op de kermis, was
ze op een bijna lachwekkende manier opgedoft: met rouge en poeder, nylonkousen,
en zelfs een hoedje op als ik me niet vergis. Op de bus, waarmee we een tijdlang
samen uit Antwerpen terugkeerden, droeg ze haar blauwe schooluniform. Haar
Hoevens was doorspekt met woorden uit een ander dialect, dat ik niet kon lokaliseren.
Ik weet niet hoe lang ze al in Hoevenen woonde, ik heb haar nooit gevraagd waar
ze geboren was en waar ze haar jeugd had doorgebracht. Ze heeft er zelf nooit uit
eigen beweging over gesproken. Ze sprak weinig, en haast nooit over zichzelf. Ik
ben er lang van overtuigd geweest dat ze zich in een waas van ondoorzichtigheid
wilde hullen. Maar het kan ook zijn dat ik me vergiste en dat het gewoon kwam
omdat ze een diepgaander contact met mij wilde vermijden. Soms was ze aanhalerig,
soms erg stug. Dat wisselvallige in haar boeide mij, al droop ik soms met hangende
poten af. Eén keer maar heb ik haar uitgelaten gezien: ze reed toen naar de markt in
Kapellen en ik haalde haar in met mijn fiets. Het was een zomerse dag, we reden
onder de bomen. We zijn toen lachend over de markt gelopen. Op de autobus,
daarentegen, maar dat was vermoedelijk later, deed ze meestal heel stug, hoewel ik
telkens mijn longen uit mijn lijf liep om die bus te halen. Zij stapte dan een halte
verder op, altijd in gezelschap van een vriendin, een blonde, spichtige meid met
puistjes en een bril. Ik zorgde er steeds voor dat er naast me nog twee zitplaatsen vrij
waren, maar vaak deed ze of ze me niets eens zag zitten en nam een andere plaats.
Daardoor dwong ze me tot het vernederende ritueel van opstaan, quasi-spontaan
groeten en naast haar gaan zitten, dit laatste als er nog plaats was uiteraard. Het
pijnlijkste moment uit mijn leven was wel het ogenblik waarop ik haar mijn
pasverschenen eerste dichtbundel wilde aanbieden, waarin ik dan nota bene nog wel
een opdracht had geschreven waaruit moest blijken dat de betreffende verzen aan
haar gewijd waren. Ze deed het boekje niet eens open, gaf het me terug en zei dat
het niet hoefde want dat ze toch niet van poëzie hield omdat het allemaal larie en
apekool was. Ik ben toen zo rood geworden als een pioen, mijn ogen schoten vol
tranen, maar ze bleef onverbiddelijk. Vermoedelijk heeft dat onze grotendeels
denkbeeldige verhouding een zware knak gegeven, want de literatuur was toen voor
mij nog heiliger dan de liefde. De andere ontmoetingen herinner ik mij niet zo scherp.
Er moet een winterdag geweest zijn waarop ik haar in de parklaan op een slee door
de sneeuw getrokken heb: het enige wat me daarvan nog
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duidelijk voor de geest staat, zijn de dikke, gebreide wanten en de rubber
overschoenen die ze droeg. Een keer, toen ik voorbijfietsend zag hoe een andere
jongen uit haar straat haar slee voorttrok, ben ik tegen de schemering aan
teruggekeerd. Ik heb hun glijbaantje kapot gemaakt en met een afgebroken tak ‘pol
is een hoerenloper’ in de bevroren sneeuw geschreven. De volgende dag (het moet
in de kerstvakantie geweest zijn) ben ik er opnieuw langs gefietst om te kijken of
mijn wraak enig effect had gehad. Maar ze was toen met een buurmeisje baantje aan
het glijden op een dichtgevroren sloot en deed of ze me niet eens zag. Andere
herinneringen zijn nog vager: ik moet eens op een middag met haar voor de omheining
van het hertenpark gestaan hebben. Bij die gelegenheid heb ik een pluisje van haar
jas geplukt. De enige keer dat ik haar aangeraakt heb was vermoedelijk die keer toen
we samen in de autoscooter zaten en toen ik (in een beschermend gebaar?) mijn arm
om haar schouders heen legde. Ze rook toen naar eau-de-cologne, maar terwijl andere
meisjes zich bij zo'n gelegenheid na elke schok geveinsd angstig tegen de jongens
aan plegen te drukken, bleef zij tergend hardnekkig op afstand en klampte zich met
beide handen angstvallig vast aan de daartoe geëigende stang. Ik heb haar nooit
gekust. Toen voor het eerst een meisje me een tongkus gaf, was dat op een zonnige,
misschien zelfs hete zondagmiddag op de stille zandweg waarlangs ze woonde. Ik
wist dat ze me vanuit het raam kon zien. Ik weet niet meer wanneer ik haar voor het
laatst heb gezien, ik weet niet wat er van haar is geworden. Maar op hoeveel
schuttingen, banken en bomen staan hartjes met haar naam! Om haar heb ik de wereld
versierd.
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Kroniek
André Demedts / Verhalen van Ruyslinck
De verliefde akela, Paris-Manteau, Amsterdam & Brussel 1973. 126 blz.
Deze bundel bevat vooreerst de novelle die haar titel aan de hele verzameling geleend
heeft en vervolgens nog vier korte verhalen met overwegend satirische, soms tot
weemoed geneigde en daardoor humoristische inhoud. In Twaalf miljoen gaatjes
klaagt de schrijver de zieldodende eentonigheid aan van veel werk, dat in de fabrieken
aan de lopende band verricht wordt. Achter zijn kritiek rijst de vraag, dezelfde
eigenlijk die Péguy reeds in het begin van deze eeuw gesteld heeft: zouden wij niet
beter naar het vroegere, rustiger handwerk van de ambachtsman terugkeren? Streuvels,
die was voor een maatschappij zonder geldbejag, waar iedereen met weinig tevreden
kon zijn, zou zeker bevestigend geantwoord hebben. Maar wat dan met onze welvaart
en de ontwikkelingshulp, onze universiteiten en cultuur? Soms hebben wij wel
heimwee naar de hak waarmee bieten gezet en de bijl waarmee bomen geveld worden,
maar mogen wij die werktuigen aan onze jeugd toewensen omdat zij niet weet wat
handenarbeid betekent? De stem van Ruyslinck heeft weleens anders geklonken. Of
is het zo dat alle maatschappijkritiek, welke richting zij ook uit moge gaan, door een
romantisch verlangen naar een droomleven in de natuur, bij het hart van de dingen
is ingegeven?
In Ruyslincks tweede verhaal, Het onderhoud, steekt hij de draak met een jonge
romancier, die door een uitgever genezen wordt van de begoochelingen die hij over
zijn meesterstuk koesterde. Een beetje wranger dan Hildebrand en onze Tony het
zouden gedaan hebben, even behendig, slaagt hij erin om zijn personages
psychologisch te doorlichten, zodat het geen karikaturen worden en aanvaardbare
mensen blijven. Niet minder knap is in De receptie de beschrijving van de
opdringerige intrigant, die zich van de ene naar de andere machtshebber spoedt en
voorwendt hem ooit gekend of ontmoet te hebben, om voorspraak of een profijtje af
te troggelen. Die kritiek is spitser en voor de nadenkende lezer ook pijnlijker
geworden. Instellingen, structuren en misstanden kunnen verankerd of omgekeerd
worden, maar wat is er met de mens te beginnen? Moeten wij zoals het nu op velerlei
tonen gezongen wordt aan zijn oorspronkelijke goedheid geloven en wat kunnen wij
dan om het kwaad, waardoor hij zich liet besmet-
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ten, uit te roeien? Dat te mogen horen, zou onze moderne literatuur een nieuwe, nog
niet hopeloos verschaalde inhoud kunnen schenken. Ook Ruyslinck beseft in zijn
laatste kort verhaal, Saneren, dat er ergens iets met de mens zelf niet in orde is. Wel
doet het gegeven een weinig gezocht aan, maar hij heeft het geloofwaardig gemaakt.
Een ijverige doe-het-zelf-man koopt in een winkel welgeteld honderdnegentien
kopnagels om een herstelling te verrichten. Maar weergekeerd op de plaats waar zijn
huis placht te staan, stelt hij vast dat het tijdens zijn afwezigheid gesloopt en het puin
weggevoerd werd, zoals bepaald was om de woonbuurt te saneren. Die man is in
zijn optimistisch vertrouwen eerder een heilige dan een booswicht ongetwijfeld,
maar is het niet dubbel erg dat zulke welmenenden in hun lichtgelovigheid verschalkt
kunnen worden?
Een onbewimpeld romantisch levensgevoel triomfeert in De verliefde akela, de
titelnovelle die vierenzeventig bladzijden telt en Ruyslincks mooiste novellen, De
ontaarde slapers en De Madonna met de buil, evenaart. Op de rugkant van het boek
wordt de inhoud van het verhaal samengevat als ‘het terneerdrukkende relaas van
een schizofrene vervreemding, van een driehoeksverhouding tussen twee levenden
en een dode’. Het begint met de verliefdheid van een droomziek welpje op zijn akela
en verloopt over tragische misverstanden en jaloezie naar de uiteindelijke
wensvervulling, die de gestoorde ik-persoon althans in zijn verbeelding beleeft.
Onwillekeurig dringt zich de herinnering aan De man die zijn haar kort liet knippen
van Johan Daisne op. Wat werkelijk gebeurt of zich in de verbeelding van de
hoofdfiguur afspeelt, baadt in dezelfde magisch-realistische sfeer, die sinds Zomerland
van Streuvels een van de constanten in onze prozaliteratuur uitmaakt. Omdat het
zonder inzinkingen in dezelfde sprookjestrant volgehouden is, soms met een glansje
humor overstreken en doorlopend zo fris en knap geschreven, geven wij het een
plaats bij de circa vijftig mooie novellen die onze letterkunde sinds Conscience en
Multatuli heeft opgeleverd.
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Kroniek
Lieve Scheer / Waarom kom je niet meer, o roes?
Onder de titel Verhalen (Manteau, Brussel) bundelde J. Geeraerts de epische teksten
uit De Troglodieten en Indian Summer, met weglating van het radiohoorspel
Avondspelen en het sarcastische Kruisweg 1968, voorgelezen op 15 maart 1968 in
de zaal ‘Majestic’ te Antwerpen, ter gelegenheid van de eerste Anti-Censuur-Read-In,
en door de auteur zelf ‘niet als literatuur’ aangezien. Vier nieuwe prozastukken
werden mee opgenomen. In een zeker opzicht staan deze verhalen aan de antipode
van wat Geeraerts vroeger schreef. Weg de romantiek, weg de gevoelsberoezing,
weg de eindeloos-hijgende volzin met zijn jeugdige en-en-en-climax. In de plaats
daarvan nuchtere werkelijkheid zoals bijv. Schematisch relaas post factum van een
verstandskiesextractie, waar Geeraerts zich moeizaam en pijnlijk beweegt in de
grauwe alledaagsheid en overal op grenzen stoot: de telefonische afspraak, de
bedienden, het amechtig tuintje, een patiënt met een hazelip, een tandeloze
kettingroker die naar de deur sloft in een pyjamabroek die drie maten te groot is,
‘Waarom is alles hier lelijk?’. Opvallend zijn de astmatisch-korte zinnetjes die een
grenzeloze verveling weerspiegelen. Geeraerts heeft lak aan al wat hij beleeft, en
niet alleen omdat hij tandpijn heeft. Misschien is die tandextractie trouwens het
symbool voor de volwassenwordingscrisis1 waar Geeraerts, na het exaltatieve en
gevaarvolle van zijn zwerftochten in brousse, oerwoud, steppen of ondergrondse
grotten, te paard, met de jeep, of te voet, in is beland, overal stotend tegen de grenzen
van een postkoloniale wereld.
Heer Hasj, het tweede verhaal in de ik-vorm, geeft de machteloze poging weer
om de verloren roes, het met de navel verstrengeld-zitten in een eindeloos-moederlijke
wereld, sporadisch te herstellen met behulp van een waterpijpje en weed uit Nepal.
Dit moet de vervreemding opheffen die telkens weer bezit van hem neemt wanneer
‘Volwassen personen worden doorgelicht als met een groot röntgenoog, dat rusteloos
ergens in mijn middenrif functioneert’, of wanneer hij ‘in verwondering de kubistische
vorm der huizen (ziet), de omgeving verandert langzaam in een koel, afgelijnd
schilderij’. Er is maar één oplossing: de vlucht: ‘Ik moet weg uit de wereld der
volwassenen. Ik schuw ze. Ik wil niets meer zien. Ik wil alleen zijn.’ (153)

1

Cfr. S. Freud: Die Traumdeutung.
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Wintertje aan zee (Voor My, de geliefde uit Gangreen II) is, het diminutief suggereert
het al, een gedesabsueerd stuk proza over een ik, in een flatje te Knokke, een wereld
van verveling in een dure omgeving die men misprijst, maar waar men geen betere
reactie tegenover kan opbrengen dan ‘verdoofd’ naar klassieke muziek te luisteren,
zinloos ga te slaan hoe een vriend de liefde bedrijft, of zijn ergernis begieten met
een bierglas halfvol whisky, terwijl men ‘snel’ zijn maag vult met peanuts (164,
170). Deze oraal-gulzige reactie op de angst is typisch voor Geeraerts' hulpeloze
moederlijke nood. Telkens weer, haast mechanisch deze reactie op de frustratie:
‘Naar de keuken. De ijskast. De fles. Het glas.’ (177) Opvallend, ook hier weer, de
amechtige zinsbouw, uitgeputte nasmaak van een oeuvre vol roes. Een blijde,
onvoorziene dag is een machteloze nabootsing in het beperkte milieu van kennissen,
vrienden, van de vroegere trektochten door een onbegrensde wereld. Hier wordt
braafjes gezworven met de auto, van vriend naar restaurant, en weer naar een andere
vriend. Bij de ene drinken ze sterke koffie, bij de andere nemen ze deel aan een
Japans bad, bij een derde bewonderen ze de vechthanen. Het is even een herinnering
aan de roes van vroeger, roes boven het mechanisme van een egoïstische weemoed
om My, die zijn geliefde niet langer is, nu ze geopereerd moet worden en ‘geen
vrouw meer’ zal zijn. Opvallend is hier de volzinstijl, zonder ‘en’ dit keer, waar
dingen aan elkaar geregen worden die niet veel met mekaar te maken hebben, zodat
ze alle herleid worden tot volkomen zinloze fragmenten in een tocht zonder doel, en
overbodig dus. Bijvoorbeeld: ‘Verbazingwekkend weigeren we alcohol, dit voorspelt
niets goeds, we drinken koffie met de pinken in de lucht als in een roman van
Couperus, we praten, ik moet boeken van een opdracht voorzien, de hele reeks
godbetert, mij wordt gezegd dat ik voor de allereerste keer de indruk gaf van iemand
te houden, met name in De Goede Moordenaar.’ (188-189). Of: ‘We drinken bier,
ze geeft het jongste kind een fruitpapje, Jan zit voor zich uit te staren, we luisteren
naar een jazzplaat, Willem vertelt een gek verhaal van een Antwerpse hoer die hij
de vorige nacht een glas champagne geoffreerd heeft, de moeder biedt geduldig
lepeltjes aan, het kind eet gretig, ik sluit de ogen en denk: het oord van de lemmings,
wanneer zal het dwingende sein komen voor de rush naar de afgrond, de zee?’
(192-193). Geen van de fragmentjes van de zin openbaart zich als vertrekpunt voor
de gezochte extase en moet daarom onmiddellijk wijken voor een andere. Zo is die
‘blijde, onvoorziene dag’ niet meer dan de belófte van een diepere ademhaling. De
amechtigheid blijft. Ondergronds. De onmacht.
In alle geval, of hij nu de auteur is van de roes of van de onmacht, Geeraerts blijft
een waarachtig schrijver. Zijn stijl liegt niet. Nooit.
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Kroniek
Marcel Janssens / Structureel denken
In 1971 publiceerde J.M. Broekman in het Duits een studie over het structuralisme.
Hij bewerkte deze tekst voor een Nederlandse uitgave (Strukturalisme.
Moskou-Praag-Parijs. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973, 167
blz.). Het informatief gehalte van het boek is zo hoog en solied, dat studenten in de
geesteswetenschappen, inzonderheid studenten in de letteren, deze tekst eens grondig
zouden moeten doormaken, al was het maar om los te komen uit een naïeve
ahistorische nonchalance omtrent de geschiedenis van hun vak. Zij kunnen er alvast
uit leren dat Wittgenstein en Chomsky bij manier van spreken niet van gisteren zijn,
of dat het Franse structuralisme niet zomaar zonder antecedenten aan de Rive gauche
is opgeschoten. Als een soort rode draad loopt immers door deze studie de affirmatie
dat de modieuze bijval die het Parijse structuralisme geniet, gepaard gaat met een
opvallende uitgeversréussite. De proliferatie van bundelingen, interviews, studies,
tijdschriften, polemieken in Parijse milieus relativerend, schrijft Broekman, dat
‘Hetzelfde anders’ een goed motto zou kunnen zijn om de activiteit van het
hedendaagse Franse structuralisme te karakteriseren: het ‘rekapituleert immers het
strukturele denken van de periode die onmiddellijk aan de tweede wereldoorlog
voorafging; hoogstens worden enkele perspektieven verlegd en worden nieuwe
ordeningen bewerkstelligd’ (99). Zijn overzicht, dat tot de eerste ontwikkelingen van
de fonologie bij Baudouin de Courtenay teruggaat, maakt de mobiele continuïteit
binnen de structuralistische activiteit duidelijk, van Moskou over Praag tot Parijs,
van Jakobson over Mukarovsky tot Lacan. Deze westwaartse evolutie van een manier
van denken blijkt opvallend continu en coherent te zijn, wat natuurlijk allerlei
accentverschuivingen of allianties niet uitsluit. Meer en meer teksten uit het
hedendaagse Russische structuralisme worden in westerse talen ter beschikking
gesteld (zoals zo pas nog Die Struktur des künstlerischen Textes van Jurij M. Lotman),
wat erop wijst dat de structuralistische activiteit ook in het land van herkomst niet
is uitgedoofd. De belangrijkste verdienste van Broekmans studie als informatieve
inleiding tot de hedendaagse methodologie van de geesteswetenschappen lijkt voor
mij te liggen in de demonstratie van een merkwaardige
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historische samenhang. Ook de selectieve bibliografie (153-160) is zeer instructief.
(Men zou er nu de recent verschenen studie van Prof. R. Bakker over Het anonieme
denken. Michel Foucault en het structuralisme, Baarn, 1973, aan toe kunnen voegen.)
J.M. Broekman is filosoof, o.m. rechtsfilosoof. Het zal geen verwondering wekken
dat hij op verschillende plaatsen van zijn studie vragen stelt omtrent de wijsgerige
relevantie of wijsgerige perspectieven van de structuralistische varianten die hij
bespreekt. Hij schetst in eerste instantie met groot pedagogisch talent de geschiedenis
van een dominerende trend in de westerse filosofie. Wie de situatie met zijn neus op
de actualiteit bekijkt, kan wat gemakkelijk tot de slotsom komen dat het Franse
structuralisme na de tweede wereldoorlog als alternatief voor de tanende existentiële
fenomenologie naar voren werd geschoven. Het existentialisme bleek vrij vlug aan
de Rive gauche zijn beste dagen te hebben gekend. Sociologisch gezien zou de nieuwe
mode aan frustraties van Franse intellectuelen ontsproten kunnen zijn (20), of in elk
geval aan het besef dat de intelligentsia in een wereldbeschouwelijk vacuüm geraakt
was, waarvoor noch het existentialisme noch het structuralisme een oplossing kunnen
bieden (21). Het nihilisme begeleidt deze frustraties, de oude zowel als de nieuwe.
Uit Broekmans reflecties over de wijsgerige perspectieven van het structurele denken
blijkt evenwel, dat in dit denken van meet af aan een mensbeeld op het spel stond
(om niet te gewagen van een ‘metafysica’). De historische evolutie van de
structuralistische activiteit heeft haar antropologische implicaties geleidelijk
geëxpliciteerd. De hedendaagse allianties met de culturele antropologie, de
psychoanalyse en het marxisme liggen eigenlijk voor de hand, want het structuralisme
is lang niet alleen maar een wetenschappelijke methode of techniek, maar een manier
van denken, anders gezegd: van zich-opstellen tegenover de werkelijkheid. Wat als
fonologie, poëtiek of esthetiek begon, ontbolsterde zich als wijsgerige reflectie over
fundamentele noties van het westerse denken als: subject, werkelijkheid, e.d. De
geleidelijke verscherping van het conflict tussen een traditionele wijsbegeerte en een
post-metafysisch structureel denken lijkt mij ook een leidraad in Broekmans studie
te zijn. De moederdiscipline, die de hele evolutie overkoepelt, is de filosofie. De
verschillende geesteswetenschappen, die bij dit proces van interdisciplinaire osmose
onder structuralistische druk betrokken waren en zijn, lijken er mij allemaal
‘wijsgeriger’ door geworden te zijn. Wie zich over de grondslagen van zijn vak bezint
- en de structuralistische activiteit nodigt daartoe op dringende wijze uit -, kan daar
niet meer buiten. Op het vlak van het grondslagenonderzoek, wat in feite een
wijsgerige probleemstelling veronderstelt, valt deze reflectie-ten-gronde niet meer
te
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ontwijken.
Broekman stelt de structuralistische activiteit voor als anti-idealisme. Daarmee
worden sinds eeuwen onaantastbaar geachte categorieën van het westerse denken
problematisch: ego, subject, logos, waarheid, oorsprong, bestemming. Het
structuralisme ondermijnt een traditionele denkwijze, waaraan Broekman namen
geeft als: egocentrisme, logocentrisme, logologie, egologie, antropocentrisme,
teleologie... De structuralistische activiteit opereert ex-centrisch, gedecentreerd. Met
de dood van God rolde de mens zelf uit het centrum in het X, zegde Nietzsche in
zijn fragment Der tolle Mensch (136). Het structurele denken opereert in een ruimte
waaruit het traditionele begrip ‘mens’ is verdwenen, of althans uit het centrum werd
verdreven. Het autarkische individu is zoek. Het ‘men’ is oorspronkelijker en
fundamenteler voor dit gedecentreerde denken, dat voorlopig culmineert in de
‘archéologie du savoir’ van Michel Foucault. Het intermediaire veld van het ‘men’
bestaat uit een aantal voor-gegeven ordeningen, die de mogelijkheidsvoorwaarden
van het denken uitmaken. Die ordeningen, waarnaar zowel Barthes als Derrida,
Foucault en zovele anderen op zoek zijn, zijn de voor-schriften (de orde) van het
discours (197). De taak van de filosofie is het, de discursieve niveaus, die denken en
spreken mogelijk maken, te beschrijven. De grammatologie verdringt, om niet te
zeggen vernietigt het egocentrische denken over de verhouding realiteit-intelligibiliteit,
wereld-denken, realiteit-taal.
Althans zo kan men de verschillende tendensen, die in Parijs soms nog geen straat
van elkaar verwijderd liggen, op één zelfde (grove) noemer brengen. J.M. Broekman,
wijsgerig geïnteresseerd als steeds, stelt met betrekking tot de wijsgerige ontwerpen
van het hedendaagse Franse structuralisme een vrij ontgoochelende balans op. Een
echte structuralistische filosofie kan hij nergens ontdekken. Sinds het Moskouse
formalisme werd een heel eind weegs afgelegd, maar de filosofische implicaties van
de structuralistische thema's zijn er niet helderder op geworden: ‘Integendeel: er
bestaat momenteel onzekerheid met betrekking tot de stortvloed van linguïstisch,
antropologisch en psychologisch materiaal, die door dit alles is ontstaan en waarvan
de wetenschappelijke waarde niet zonder meer vaststaat’ (129-130; ook 144). Het
probleem dat dit denken domineert, blijkt van kennistheoretische aard te zijn, maar
precies daaromtrent is de onduidelijkheid vooralsnog zeer groot. In een
postmetafysisch denkklimaat spitst de aandacht zich toe op epistemologische kwesties,
op een metatheorie, op de mogelijkheidsvoorwaarden van denken (spreken), van de
discursus en van de filosofie als zodanig. Nog zelden is zo veel over het ‘einde van
de filosofie’ gesproken als in onze dagen, aldus J.M. Broekman (130). De
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centrum gerold. Dit proces van decentrering hangt natuurlijk samen met een
methodologische vooronderstelling aangaande het statuut van de menswetenschappen,
nl. dat zij in een monistisch gedacht wetenschapsmodel dezelfde objectiviteitsgraad
als de natuurwetenschappen moeten krijgen, waartoe zij bevrijd moeten worden van
de storende ‘menselijke factor’ en van diens trawant, de ideologie. Wat zich in
verschillende vormen van modernistische kunst voordeed en als ‘Entichung’ werd
beschreven, is ook doorgedrongen in de beoefening van de geesteswetenschappen,
inzonderheid in de filosofie, die komaf blijkt te maken met de ‘theologie van het
ego’, een discursus over de mogelijkheidsvraag van de discursus wordt en zich met
meer moeite dan ooit overeind tracht te houden op de dunne draad van de epistème
boven het Niet.
In elk geval legt dit gemeenschappelijke zoeken naar onderliggende wetmatigheden,
die het functioneren van de menselijke geest beregelen, een hechte band tussen de
geesteswetenschappen. Op basis van een generaliseerbaar functionalisme ontstaat
een omvattende theorie van de menselijke geest, die zich manifesteert in homologe
structuren (linguïstische, psychologische, sociale, culturele...). Die structuren kunnen
wellicht met behulp van een zelfde model geformaliseerd worden voor de totaliteit
van de menselijke praxis. Terecht stipt J.M. Broekman aan dat linguïstiek, culturele
antropologie en psychoanalyse op dit ogenblik een methodologische en
kennistheoretische driehoek zijn gaan vormen, waarin het generaliseerbaar
functionalisme ongetwijfeld talrijke verbindingslijnen tot stand brengt (126 en 151).
Zoals uit recente ontwikkelingen blijkt (o.m. het Freudo-marxisme), laat de
functionalistische theorie van de menselijke geest nog verbindingslijnen naar andere
domeinen van de praxis toe. Het streefdoel van de interdisciplinariteit in de
geesteswetenschappen wordt niet fundamenteler, d.w.z. kennis- en
wetenschapstheoretisch, geformuleerd in termen van een alomvattend functionalisme.
Zeer instructief in de studie van J.M. Broekman is de manier waarop hij de vele
wetenschapstheoretische verwantschappen binnen de huidige geesteswetenschappen
laat zien. Herhaaldelijk legt hij ook het verband met de ontwikkeling in de kunsten
sinds de eerste wereldoorlog, waarin evengoed sporen van de structuralistische
activiteit te vinden zijn.
Uit dit overzicht blijkt andermaal hoe centraal (letterlijk en figuurlijk) de plaats
is die het Praagse structuralisme als scharnier in deze evolutie inneemt. Broekmans
hoofdstuk over deze kapitale schakel is voor mij het interessantste. Vanuit Praag
bekeken, biedt het hedendaagse Parijse structuralisme inderdaad niet veel meer dan
een recapitulatie en differentiatie van reeds bekende thema's. Meer dan het Russische
formalisme houdt het
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epistemologische dominante van dit denken moge blijken uit het sterk ontwikkelde
en in alle vertakkingen van de geesteswetenschappen werkzame interesse voor
tableaux, tables, systèmes d'éléments, codes ordinateurs, grilles (135). De
voor-geschreven, niet ingevulde, lege hulzen of rasters (traces) vormen het voorwerp
van zoveel gedecentreerd onderzoek, ook in de literaire theorievorming. De
metatheoretische epistème heeft het ik uit het Praagse structuralisme talrijker en
soepeler mogelijkheden in om het functioneren van het esthetische teken in de totale
context van de maatschappelijke praxis tot zijn recht te laten komen. Het
structuralisme heeft zich daar pas voor goed als functionalisme ontpopt. Een
receptie-esthetische component werd aan de formalistische theorie van Moskouse
herkomst toegevoegd, zodat meer aandacht besteed kon worden aan complexe
relatiestructuren in een ruime context van sociale verschijnselen. De inbreng van
Praag bestond in ‘een semiologisch-functionalistische theorie’, die ons een inzicht
kan verschaffen in de problematiek van de samenhang tussen kunst en maatschappij
(83). De studies van Mukarovsky over de dialoog anticiperen op het dialogisch
denken, op de hermeneutiek en het genetisch structuralisme, die Broekman onder de
hedendaagse Franse differentiaties kan vermelden. Hij schrijft overigens dat de
recente Marx-interpretaties binnen het Franse structuralisme niet veel verder gekomen
zijn dan de Praagse Cercle, die reeds over een consistente theorie betreffende de
relaties van het esthetische object tot de samenleving beschikte (140-141).
Ook laat hij niet na erop te wijzen dat denkers als Derrida, Foucault en Althusser
het gevaar lopen alles in het perspectief van één principe te zien: ‘alles wordt spoor
(trace), alles wordt discours, alles wordt praxis’ (146). De decentrerende uitdrijving
van de logologie heeft naar mijn gevoel de logomanie in het centrum geplaatst.
Duidelijkheid inzake terminologie en woordgebruik is daarvan beslist niet het
verblijdende resultaat geweest. De kapitale notie ‘structuur’ is zeker nog altijd een
van de duisterste van allemaal en ze zou gedifferentieerd moeten worden naar gelang
van de gebruiker, al of niet op de linker- of de rechteroever. Hetzelfde moge gelden
voor termen als functie, systeem, enz.
Wat ten slotte de positie van J.M. Broekman zelf tegenover deze reeks van
structuralismen betreft, men voelt duidelijk hoe hij sympathiseert met deze pogingen
tot differentieel en functioneel denken. De wijsgerige consequentie van elke structurele
filosofie ligt volgens hem in ‘het opgeven van een vast standpunt ten gunste van een
variabel, steeds weer anders en opnieuw vaststelbaar standpunt’ (58). De
geschiedschrijver van deze varianten van gedecentraliseerd denken is naar ik meen
zelf differentialist. Hij zal zelf wel de mening toegedaan zijn dat de filosoof tot een
taal over
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ordeningen en tot een spel met ordeningen moet komen, zonder zelf definitieve
ordeningscriteria te bezitten, en dat structuur- en systeemdenken principieel
ex-centrisch dient te zijn. Ziet hij de functie van het denken niet in de constructie
van een soort ‘filosofisch mobile’ (148), d.w.z. een structureel en functioneel raster
waarbinnen gedacht kan worden, waar elk denken zich in moet schrijven? Het
probleem van de ordening is tot object van de filosofie geworden. Ik wou daarmee
nog een constante in dit boek verbinden, nl. dat de decentrering van het individu
geen negatie, maar grondvoorwaarde van de vrijheid betekent. Van het functionele
relatiepatroon dat met de ordening meegegeven (voorgegeven) is, kan het denken
zich niet bevrijden, maar vrijheid is slechts binnen een bepaald geconstitueerd
ordeningssysteem mogelijk, of men verzeilt in de anarchie of de absurditeit. De
bewustwording van de ordo bevrijdt precies van de onderworpenheid aan één
ordening, bijvoorbeeld die van het autarkische ego, een laat produkt van het westerse
denken, dat van zijn voetstuk in stukken viel. In de buurt van het filosofisch mobile
is er een bevrijdende ruimte voor speelse overwegingen. Broekmans boek kan gelezen
worden als het boeiend verhaal over de ‘tolle Mensch’, die uit het spel stapt om tot
zijn eigen en een ieders verwondering alvast de regels van het spel te analyseren.
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Kroniek
Daniël de Vin / Werther als postume socialistische held
Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W.
In het Oostberlijnse literaire tijdschrift Sinn und Form verscheen begin 1972 een
prozatekst van Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W.1 De auteur, die in
1934 in Berlijn geboren is, werkt sinds een jaar of tien als scenarioschrijver bij de
speelfilmmaatschappij DEFA. De oorspronkelijk wel als filmscript geschreven tekst
werd in de loop van 1972 in Halle (DDR) voor het toneel bewerkt. Men achtte het
immers nuttig en interessant om er het jeugdige publiek van het Landestheater mee
te confronteren. Het stuk kende een groot succes en nadat de werkgroep Literatuur
en Kritiek van de Oostberlijnse Akademie der Künste eind oktober 1972 een
forumgesprek met de auteur had georganiseerd, werd het begin 1973 ook in Berlijn
(DDR) opgevoerd.
Ondertussen is de prozatekst ook in Frankfort a.M. bij Suhrkamp verschenen2 en
hebben westerse critici er zich meester van gemaakt:3 ‘Roter Werther in Blue Jeans’
(Rolf Michaelis in de Frankfurter Allgemeine), ‘Die “Love Story” aus der DDR’
(Dieter E. Zimmer in Die Zeit), ‘Der Fänger im DDR-Roggen’ (Marcel Reich-Ranicki
in Die Zeit met een zinspeling op de Duitse titel van J.D. Salingers The Catcher in
the Rye), etc. En wanneer Der Spiegel oordeelt: ‘...mit einem Schlag an die Spitze
der deutschdemokratischen Literatur geschrieben’ dan ruikt dat allemaal erg naar
sensatie en bestselleritis. Als kritische consument ben je dan tenminste gewaarschuwd
en ga je je afvragen waarom het boek in het Westen zo opgepept wordt. Je begint al
gauw iets te vermoeden van kritiek aan het communistische systeem, die in
kapitalistische landen altijd graag als alibi gebruikt wordt. Meteen ben je echter
benieuwd naar de reacties in de DDR zelf en volg je met spanning het zevende
schrijverscongres (van 14 tot 16 november 1973) dat zich met problemen van de
literatuur in de socialistische maatschappij en met de rol van de held in deze literatuur
bezighoudt.
***
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Ulrich Plenzdorf heeft voor zijn boek twee literaire voorbeelden gebruikt: enerzijds
Goethes Die Leiden des jungen Werthers, een overbekend klassiek werk (verplichte
schoollectuur?), en anderzijds, als tegengewicht, Salingers Der Fänger im Roggen,
het in de DDR in ruimere kringen niet bekende moderne werk van een Amerikaan,
dat o.a. door Heinrich Böll vertaald werd. Hij heeft zijn voorbeelden in ruimte en in
tijd getransmitteerd: plaats van de handeling is noch Goethes Wetzlar noch Salingers
New York, maar Plenzdorfs Berlijn. De geschiedenis speelt zich evenmin twee
honderd jaar geleden af noch in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar in de
laatste maanden van het jaar 1968, dat echter niet expressis verbis genoemd wordt.4
De structuur van het werk is in zekere mate door Goethes ‘Werther’ bepaald,
terwijl Salingers ‘Fänger’, geschreven in teenagerstijl, ongetwijfeld als stijlvoorbeeld
gediend heeft.
Er dienen in de structuur van het verhaal vier plans onderscheiden te worden: het
documentaire plan (doodsberichten van de held), de reconstructiepogingen van de
vader (in de vorm van dialogen) en daarbij aansluitend de commentaar bij de
gebeurtenissen en de interpretatie daarvan door de held zelf na zijn dood, en ten slotte
het gebruik van Werthercitaten door de held.
Het boek begint met een gefingeerd bericht in de Berliner Zeitung van 26 december
over een ongeval, waarbij de jongeman Edgar W. op kerstavond zwaar gewond werd.
Er volgen drie overlijdensberichten van Edgar Wibeau: vanwege zijn Berlijnse en
zijn vroegere Mittenbergse collega's en vanwege zijn moeder (7-8).
Vader Wibeau zoekt, door schuldgevoelens gedreven, achtereenvolgens Edgars
moeder op, van wie hij al langer dan tien jaar gescheiden is, Edgars kameraad Willi,
zijn geliefde Charlie en zijn brigadier Addi. De overledene nu onderbreekt voortdurend
deze gesprekken, waardoor hij de gelegenheid krijgt om zijn eigen leven vanuit een
‘Jenseits’-perspectief (verg. ‘jenseits des Jordan’, (16)) te commentariëren en te
interpreteren. Zijn toelichtingen nemen naar het einde toe een steeds ruimere plaats
in.
Uit het gesprek tussen de ouders blijkt dat moeder Wibeau haar zoon tot voor korte
tijd met succes heeft opgevoed, waardoor diens plotselinge opstandigheid
geaccentueerd wordt:
Der Sohn der Leiterin, bis dato der beste Lehrling, Durchschnitt eins
Komma eins, entpuppt sich als Rowdy! Schmeisst die Lehre! Rennt von
zu Hause weg! Ich meine...! Und dann kamen ziemlich schnell und
regelmässig Nachrichten von ihm. Nicht an mich. Bewahre. An seinen
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Kumpel Willi. Auf Tonband. Merkwürdige Texte. So geschwollen. (9)
Daar tegenover staat echter Edgars visie: ‘Edgar Wibeau hat die Lehre geschmissen
und ist von zu Hause weg, “weil er das schon lange vorhatte”.’ (16). Hij verklaart
zijn daad als een reactie op zijn al te goede opvoeding en op zijn uitstekende
resultaten, waardoor een verwachtingspatroon ontstaan was dat hem helemaal geen
speelruimte meer liet. Het gaat hier kennelijk om het probleem van de persoonlijke
vrijheid binnen de opvoeding.
Vervolgens zoekt vader Wibeau in Mittenberg Edgars kameraad Willi op, met wie
hij samen de geluidsbanden, die als Werther-brieven fungeren, beluistert:
kurz und gut / wilhelm / ich habe eine bekanntschaft gemacht / die mein
herz näher angeht - einen engel - und doch bin ich nicht imstande / dir zu
sagen / wie sie vollkommen ist / warum sie vollkommen ist / genug / sie
hat allen meinen sinn gefangengenommen - ende etc. (17-19)
Vader Wibeau wordt niet veel wijzer. Ook Willi heeft geen verklaring voor Edgars
vlucht naar Berlijn. Hij stelt alleen vast dat hij zelf niet de nodige moed voor zo'n
daad opgebracht zou hebben. Het gedeelte waarin dialoog en commentaar elkaar
afwisselen, is dan ook vrij kort (17-28). Hierop volgt een langere commentaar van
Edgar (28-43), het verhaal van zijn robinsonade in een op afbraak staande volkstuin
in Berlijn. Verschillende details wijzen erop dat Edgar gevlucht is uit reactie op zijn
Mittenbergse werkelijkheid, een reactie die gevoed werd door literaire ervaringen,
door zijn lievelingsboeken ‘Robinson Crusoë’ en ‘Salinger’. Edgar beschouwt
namelijk de fictionaliteit in deze literaire werken als alternatief voor zijn eigen
werkelijkheid. Bij gebrek aan andere lectuur leest hij in Berlijn Goethes ‘Werther’,
die als w.c.-papier(!) in zijn handen terecht is gekomen. Deze nieuwe literaire ervaring
staat loodrecht tegenover zijn vroegere ervaringen met literatuur:
Das war nichts Reelles. Reiner Mist. Ausserdem dieser Stil. Das wimmelte
nur so von Herz und Seele und Glück und Tränen. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass welche so geredet haben sollen... (37)
Terug in Berlijn zet Edgars vader, steunend op de informatie uit de Werther-brieven,
zijn onderzoek voort en neemt contact op met de geliefde van zijn zoon (43-86).
Mevrouw Schmidt alias Charlotte alias Charlie vertelt
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hem hoe zij met de kinderen uit haar kinderbewaarplaats Edgar ontmoette. Bij deze
passage verstrekt Edgar toelichtingen over het ontstaan van zijn bandopnamen als
Werther-citaten. Doordat hij zijn mening heeft herzien, ontstaat nu zelfs een zeker
parallellisme met de handeling in Goethes ‘Werther’: Plenzdorfs held vindt hierin
inspiratie voor zijn eigen leven, dat hij vanuit de literatuur interpreteert en dan niet
alleen met brieven op band aan zijn kameraad Willi, maar ook met citaten in concrete
situaties, bijv. tegenover Charlie of tegenover haar verloofde Dieter. Eigenlijk wil
hij zich op die manier doen gelden, maar tegelijkertijd slaagt hij er ook in de actualiteit
van Goethes kritiek te demonstreren:
Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten
verarbeiten den grössten Teil der Zeit, um zu leben, und das bisschen, das
ihnen von Freiheit übrigbleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel
aufsuchen, um es loszuwerden. (56), (100).
Charlie karakteriseert Edgar als een idioot, waarmee deze het vanuit zijn
Jenseits-perspectief onmiddellijk eens is (44) en wat hij naar het einde toe zelf steeds
vaker herhaalt (83, 86, 109, 111, 114, 119, 126, 130, 135, 136, 137, 138, 140, 145,
147). Dit betekent dat Edgar Wibeau na zijn dood wel bereid is socialistische
zelfkritiek uit te oefenen, wat hij tijdens zijn leven als vernederend ervaren heeft
(15). Misschien is het Jenseits-perspectief een goede vondst van Plenzdorf om zich
tegen staatskritiek te beschermen!
Ten slotte komt vader Wibeau in de Berlijnse werkkring van zijn zoon terecht,
waaruit opnieuw duidelijk wordt dat het boek rond tegenstrijdigheden is opgebouwd.
Zo zegt Edgar Wibeau van Addi Berliner, brigadier5 van de bouwvakkers: ‘Du warst
von Anfang an mein bester Feind’ (86), maar is ontgoocheld dat Addi zijn mening
over hem, die allesbehalve positief is, eveneens heeft herzien: ‘Heute ist uns vieles
klarer. Edgar war ein wertvoller Mensch’ (87). Edgar stelt ironisch vast: ‘Unsere
unsterblichen Seelen waren verwandt’ (86-87) - beiden gaan nu inderdaad aan
socialistische zelfkritiek doen, wat in de tekening van deze personages een ommezwaai
betekent: de socialist Addi wordt menselijker voorgesteld, de individualist Edgar
socialistischer. Kon men aanvankelijk stellen dat Plenzdorf als tegengewicht van
brigadier Addi de sympathieke figuur van de oude Zaremba schiep om het socialisme
min of meer te idealiseren, zo helt de weegschaal door Addi's zelfkritiek plots naar
één zijde over!
Hoe ongemotiveerd het onderzoek van vader Wibeau eigenlijk is, hoe weinig het
er hem op aan komt de motieven van zijn zoon te doorgronden, blijkt
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wel het duidelijkst uit zijn reactie op Addi's mededeling dat Edgar eind oktober zijn
vader in diens Berlijnse flat heeft opgezocht. Vader Wibeaus nieuwsgierigheid is
zeer gering en zijn bewering ‘Bei mir war niemand’ (103) is voor Edgar een
gelegenheid om over het bezoek bij zijn vader, vermomd als montteur, uit te weiden
en op een paar toestanden in de DDR die de lezer uit de werkelijkheid kent, attent
te maken, bijvoorbeeld:
Er stand da in der Tür in Bademantel und in nagelneuen Jeans. Ich sah das
sofort. Um die Zeit gab es in Berlin nämlich plötzlich echte Jeans. Keine
Ahnung, warum. Aber es gab sie. Es war mal wieder kurz vor etwas. Es
sprach sich natürlich sofort rum, jedenfalls in gewissen Kreisen. Sie
verkauften sie in einem Hinterhaus, weil sie wussten, class kein Kaufhaus
Berlins die Massen fassen konnte, die wegen der Jeans kamen. (104)
Er wordt gesuggereerd dat er zich achter de spanbroeken een bepaalde levensfilosofie
verbergt. Het boek telt meer dergelijke passages en het is naar mijn mening nieuw
dat de DDR-literatuur dit soort werkelijkheid aan de rand van de socialistische
maatschappij optekent. Daardoor is men geneigd deze dingen geïsoleerd te bekijken
(en ontstaat er in het Westen sensatie) en ziet men over het hoofd dat er met de hele
structuur van het verhaal iets niet klopt. De nasporingen van vader Wibeau zijn
ongeloofwaardig, ze dienen slechts als vehikel voor de postume zelfkritiek van de
held, ze zijn een pure kunstgreep. Trouwens, wordt niet ook de dood van de nieuwe
Werther al te zeer ex negativo gemotiveerd? Het boek beweert immers dat
DDR-jongeren geen seksuele problemen kennen en dat zelfmoord terwille van een
vrouw in de hedendaagse socialistische maatschappij ondenkbaar is. Uit Goethes
‘Werther’ wordt weliswaar het handelings-stramien overgenomen, maar een zinvol
alternatief voor Werthers zelfmoord is Wibeaus ongeval zeker niet. Het boek is dan
wel niet zozeer een liefdesverhaal, Wibeaus ‘Leiden’ verhalen veeleer de
moeilijkheden van een individualist in een maatschappij waarin het collectieve
primeert: ze zijn het verhaal van individueel verzet en van gedwongen zelfkritiek
aan deze opstandigheid. Men kan terecht doen opmerken dat de individuele
gedragingen van Edgar Wibeau ten slotte toch in dienst van de gemeenschap staan
- hij komt namelijk om door een kortsluiting bij het knutselen aan een uitvinding.
Daarbij kan men echter moeilijk over het hoofd zien dat Edgar Wibeau na een kort
liefdesavontuur op een zondagnamiddag in de gietende Berlijnse regen onder de druk
van uiterlijke omstandigheden zeer snel dient te verongelukken: enerzijds is het over
drie dagen Kerstdag en tegen die tijd wil zijn moeder hem komen opzoeken, anderzijds
mag hij
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niet nog eens een dag van zijn werk wegblijven of het collectief komt hem halen. En
bovendien kan hij sowieso niet meer lang in het op afbraak staande huis onderduiken,
want de bulldozers zijn reeds gevaarlijk dicht genaderd. Al deze pogingen kunnen
mijns inziens het ongeval niet plausibel maken. Nochtans is dit ongeval onmisbaar
in het verhaal omdat dit precies van Edgar Wibeau een held maakt.
***

Het tijdschrift Sinn und Form dat de discussie over Plenzdorf in de DDR met de
publikatie van de tekst heeft in gang gezet, heeft verklaard zeer bepaalde
voorstellingen over waarde en betekenis van Plenzdorfs werk te hebben. Het wijde
die echter pas aan het einde van de discussie publiceren.
Aan het begin van de discussie6 staat het officiële afwijzende oordeel van de
bekende jurist professor Kaul, die in een brief aan het tijdschrift de volgende bezwaren
oppert: ten eerste, de parodistische verhouding van Goethes Werther en Plenzdorfs
Wibeau, die Kaul als een ‘onaangepaste’ karakteriseert; ten tweede, het ontbreken
van een positieve tegenfiguur naast Wibeau, die niet representatief is voor de jeugd
in de DDR. Kaul verwijt de redactie verder dat ze de tekst zonder begeleidende
commentaar heeft gepubliceerd, waarin ze had moeten wijzen op de vervalsing van
de socialistische werkelijkheid. Naar aanleiding van deze kritiek stelt Wilhelm Girnus,
sinds 1964 hoofdredacteur van het tijdschrift, aan zijn lezers een reeks vragen. Hij
vraagt naar de oorzaken van het succes van Plenzdorfs werk, naar de relatie tussen
Goethes ‘Werther’ en die van Plenzdorf, naar de taak van de kunst in de maatschappij
en naar het verschil tussen een literair werk en een documentaire.
Uit de verschillende reacties blijkt vooral een grote invloed te zijn uitgegaan van
de toneelversie in Halle: jonge mensen schijnen in Edgar Wibeau hun eigen problemen
herkend te hebben. De dichter Stephan Hermlin in de Berlijnse discussie ziet hierin
de belangrijkste verdienste van Plenzdorfs stuk. De regisseur Horst Schönemann
bericht over zijn ervaringen tijdens de voorbereiding van de opvoering in Halle en
heeft het vooral over opvoedingsproblemen. Iedereen is het erover eens dat het stuk
zijn succes aan zijn maatschappelijke relevantie te danken heeft. Wolfgang Kohlhaase
ziet de functie van de literatuur in het beschrijven van een realiteit die zelfs niet ideaal
is en besluit dat van deze literatuur bijgevolg niet kan worden verwacht dat ze ideale
figuren zou beschrijven.
Midden in de Berlijnse discussie komt ook de auteur Plenzdorf heel even
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aan het woord. Belangrijk lijkt mij wat hij vertelt over het ontstaan van zijn boek.
Niemand gaat hierop in, maar dit is niet zo opvallend. Men krijgt immers vlug de
indruk dat alle deelnemers aan de discussie vooraf hun mening hebben opgeschreven
en dan één voor één aan de beurt komen. Plenzdorf zegt:
Werther stand nie auf dem Lehrplan. Aber der Autor sprach einfach gegen
sich selbst nach dem, wie einem in der Schule das Erbe ‘nahe’ gebracht
wird. Die spätere Werther-Lektüre war dann mit Abstand und natürlich
nicht mehr naiv, etwa 1968. Es ging mir da im Prinzip wie Edgar Wibeau.
Zunächst sah ich nur die Aktualität bestimmter Textstellen, von denen ich
dann einige verwendet habe, später mehr.
Ansonsten kann ich zur Geschichte nur soviel sagen, dass ausser dem
Werther und einem Zeitungartikel, vielmehr: einem Satz daraus (des
Sinnes, dass eine Brigade mit einem ihrer jungen Mitglieder nicht
zurechtkam), die Hauptrolle äusserer Druck gespielt hat, will sagen,
mehrere Jahre, in denen ich nie ganz das machen konnte, was ich wollte,
und ebenso wiederholte Zurückweisungen des Stoffes.7
Misschien zijn deze laatste woorden een verklaring voor het gekunstelde karakter
van het boek.
Een tweede uitvoerige bijdrage tot de discussie over Plenzdorf brengt Sinn und
Form in het julinummer van 1973.8 Aangemoedigd door de Berlijnse discussie, waar
al zeer veel werd voorgezegd, komen ook leeftijdgenoten van Edgar Wibeau aan het
woord, die bijna allemaal enthousiast zijn en Sinn und Form loven, of om het met
een kritische opmerking van Edgar Wibeau samen te vatten:
Erst sagten alle anwesenden Lehrer und Ausbilder, was wir daraus zu
lernen haben, und dann sagten wir, was wir daraus gelernt haben. (42)
Tot besluit kan men zeggen dat Plenzdorfs ‘Sturm und Drang’ in de DDR goed werd
‘opgevangen’. Het zevende schrijverscongres bevestigt deze zienswijze door met
geen woord over Plenzdorf te reppen. Midden in de uitvoerige berichtgeving van de
partijkrant Neues Deutschland - literaire gebeurtenissen zorgen in de arbeiders- en
boerenstaat voor koppen op de frontpagina: de doelstellingen van politiek en kunst
zijn immers dezelfde, literatuur is met het socialistische leven onafscheidelijk
verbonden - verschijnt een foto met o.a. staatschef Erich Honecker en Ulrich Plenzdorf
met onmiddellijk daaronder, zuiver toevallig maar zeer dubbelzinnig, de
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titel van een artikel van Jurek Becker over de resonantie van de DDR-literatuur in
de BRD: ‘Eine “plötzliche Liebe” mit Hintergedanken’, in het artikel doelend op de
zogenaamde ‘gesamtdeutsche’ hoop, die de Bondsrepubliek nog niet helemaal heeft
laten varen ondanks Willy Brandts ontspanningspolitiek, maar door de foto de
woorden van Honecker in herinnering roepend, die eind mei op het negende congres
van het Centrale Comité van de SED ‘die in verschiedenen Theaterstücken und
Filmen dargestellte Vereinsamung und Isolierung des Menschen von der Gesellschaft’9
gelaakt had en daarbij zonder namen te noemen op de eerste plaats Plenzdorfs stuk
en diens film ‘Die Legende von Paul und Paula’ op het oog had. Van de literator in
de DDR wordt immers verwacht dat hij op een realistische manier de belangen van
de arbeidersklasse waarachtig en partijdig beschrijft, zonder gekunstelde omwegen.
Wilhelm Girnus van zijn kant ziet in de kritiek van de SED niet zozeer een
veroordeling van Plenzdorf als een wenk om het talent van de auteur te leiden, opdat
deze in de toekomst meer aandacht zou besteden aan de dialectische verhouding van
individu en maatschappij. Hij suggereert dat Plenzdorf ‘te spontaan’ geschreven
heeft - wat in strijd is met Plenzdorfs versie over het ontstaan van het boek - waardoor
zijn wereldbeschouwelijke bewustheid te kort is gekomen. Girnus ziet in Plenzdorfs
literair debuut een parodistische omkering van Goethes Werther-tragedie en
karakteriseert Wibeau als ‘komische held’. De DDR-lezer wordt ook gezegd waar
hij om moet lachen:
Lachen über Wibeau hier an dieser Stelle besagt: Der Sozialismus siegt.
(...)
Lachen über Wibeau bedeutet, unsere Welt is die bessere, unsere Welt ist
vorn. Wibeau aber läuft hinter der Weltgeschichte her; nein, eigentlich ist
er schon dort, wo er sein Hängenbleiben und sich selbst ironisiert. Es ist
das Wesen des komischen ‘Helden’, dass er auf einem Nebengleis im
Bummelzug sitzt, wo die Weltgeschichte längst im Express dahinjagt.
(...)
Sein ‘Tod’ bedeutet, ‘Bin am Ende meiner Sackgasse, Leute! Halali. Grüss
Euch, Leute’.10
Zo wordt er om de postume socialistische held Wibeau gelachen: in het Oosten om
een komische held, in het Westen om een tragische. Ligt de sleutel voor het succes
van literaire werken in hun polyinterpretabiliteit?

Eindnoten:
1 Sinn und Form, 1972, Nr. 2, pp. 254-310.
2 Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W., Frankfort/M., 1973. Het cijfer tussen de
ronde haakjes in de tekst verwijst naar de bladzijde in deze uitgave.
3 ‘Ulrich Plenzdorf. Die neuen Leiden des jungen W. in der Diskussion’, in: suhrkamp information
1973/2, p. 127 e.v. (Deze brochures zijn kosteloos te verkrijgen op volgend adres: Suhrkamp
Verlag, Abt. Öffentlichkeitsarbeit, 6 Frankfurt 1, Postfach 4229).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

4 Een precieze datering is natuurlijk niet zo heel erg belangrijk. Opvallend is alleen dat Kerstdag
volgens gegevens uit het boek op een woensdag valt, wat in 1968, het jaar waarin Plenzdorf
zijn boek begint te schrijven (verg. noot 7), het geval is.
5 Een ‘brigade’ is in de DDR een concurrentiegroep, het kleinste collectief in de volkseigen
economie (met gemeenschappelijke uitbetaling van de lonen).
6 Sinn und Form, 1973, Nr. 1, pp. 219-252.
7 Sinn und Form, 1973, Nr. 1, p. 243. Cursivering van mij.
8 Sinn und Form, 1973, Nr. 4, pp. 848-887.
9 Neues Deutschland, 29-5-1973, p. 6.
10 Sinn und Form, 1973, Nr. 6, pp. 1277-1288: ‘Lachen über Wibeau... aber wie?’. Citaat, p.
1278-1279.
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De laatste ronde
Louis Couperusprijs voor literatuur
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Standaard Uitgeverij te Antwerpen
schrijft deze uitgeverij, samen met haar dochteronderneming P.N. van Kampen &
Zoon te Amsterdam, een nieuwe literaire prijs uit. Mede ter gelegenheid van het feit
dat Louis Couperus 50 jaar geleden overleden is en een aantal boeken van hem bij
de uitgeverij Van Kampen verschenen zijn, draagt deze literaire prijs zijn naam.
De prijs staat open voor alle auteurs, die kunnen deelnemen met nog niet eerder
gepubliceerd scheppend proza (roman, novellen- of verhalenbundel). Het bekroonde
werk zal gehonoreerd worden met een bedrag van f 10.000, - of 150.000 frank.
De beoordeling van dit werk zal geschieden door een jury bestaande uit:
- de heer Simon Carmiggelt
- de heer Marnix Gijsen
- de heer Bob Van Kampen
- de heer Alfred Kossmann
- de heer Garmt Stuiveling
- de heer Jos Vandeloo
- de heer Paul de Wispelaere
Inzending van manuscripten kan geschieden tot 31 december 1974.
Uitreiking van de prijs zal plaats vinden in mei 1975.
Voor nadere informatie wende men zich tot Standaard Uitgeverij / P.N. van
Kampen, Belgiëlei 147a, 2000 Antwerpen.

Bombast van Malraux
Te Saint Paul de Vence werd in juli '73 in de Fondation Maeght het Musée imaginaire
van Eddy Du Perrons vriend André Malraux geopend. Malraux duidde er de drie
belangrijkste werken aan: ‘De charnier’ van Picasso, het standbeeld van Penelope,
dat door Darius uit de Acropolis werd meegenomen naar Perzië en teruggevonden
in Persepolis en ten derde Takanobu, een Japans schilderij uit de Jinaji-tempel van
Tokio.
Tijdens het banket verkocht de snob zijn gewone grootspraak. ‘Notre civilisation,
la plus puissante qu'ait connue l'humanité, est la première à ignorer ses valeurs
suprêmes et commence à savoir qu'elle les ignore. Mais cette civilisation, la première
aussi à n'avoir été capable d'inventer ni un temple ni un tombeau, a du moins été
capable d'inventer le premier musée imaginaire, pour contraindre ses artistes vivants
à découvrir des formes et des couleurs
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inconnues, rivales de celles qu'ils ressuscitaient chez les morts.’
Ergo, in goed Nederlands, onze beschaving is de eerste die bewust agnostisch
wordt, zij is niet in staat een tempel of een piramide op te richten, maar wel om een
museum te vullen met kunstwerken gekozen door André Malraux.
Een beschaving, mijnheer de gewezen minister, die haar wetten en gewoonten
wijzigt volgens de agnostische wereldbeschouwing, doet identiek hetzelfde als de
theocratische culturen: zij bouwt zichzelf op haar hoogste waarden op.
Een beschaving, mijnheer de minister, die wel een originele tempel en praalgraf
zou kunnen bouwen, maar dit wijselijk nalaat omdat zij er niets aan heeft en er zich
daarentegen op toelegt weldra de hele mensheid, die zoveel honger en onrecht heeft
geleden, te laten leven in welstand en weelde, die beschaving moet zich voor geen
tempel- en piramidebouwers schamen.
En als die beschaving, mijnheer, de grootste kunstwerken kan laten kiezen door
een bluffer, dan is dat niet eens een eer of een verdienste. Immers, dat hebben alle
beschavingen gekund die een blaaskaak hadden en naar hem luisterden.
Gerard Walschap

Afscheid van de rozen
Op 13 maart jl. overleed René J. Seghers. Hij is altijd een teruggetrokken figuur
geweest, maar dat heeft hem niet belet een eigen plaats te veroveren onder onze
hedendaagse romanciers. Zijn bescheidenheid en zijn distinctie wezen erop dat hij
een geboren Limburger was. Maar zijn werk staat bijna volledig los van het regionale
en het pittoreske en betekende een nieuw vertrekpunt in de Limburgse letteren.
Als student schreef René Seghers gedichten, maar toen hij zich in de hoofdstad
gevestigd had voelde hij zich vooral aangetrokken tot het verhaal en de roman.
Aan zijn vroege aanleg voor de poëzie hebben wij echter, naast de kleine
dichtbundel Vuurringen, een honderdtal merkwaardige Franse vertalingen te danken
van moderne Nederlandse gedichten, terwijl zijn poëtische aanleg tevens de sfeer
van zijn prozawerken heeft bepaald.
Hij debuteerde in 1936 met korte toneelstukjes en fijnzinnige sprookjes om zich
nadien haast uitsluitend aan de roman te wijden. Overheerste in zijn sprookjes de
poëtische sfeer, in zijn romans werd deze sfeer het scherm waarop zijn realistisch
uitgebeelde, doch denkbeeldige figuren zich bewegen.
De poëtische natuurbeschrijving bleef echter een belangrijke rol spelen in zijn
romans, zij getuigde van zijn heimwee naar het heuvelachtig Haspengouw of naar
het weidse heidelandschap, maar zij bleef meer sfeerscheppend dan pittoresk. Zij
geeft een mysterieuze glans aan de figuren die worden uitgebeeld, terwijl de innerlijke
spanningen als het ware worden teruggekaatst in het spiegelbeeld van de natuur.
In zijn eerste roman, Waterval, plaatste Seghers zijn geheimzinnige personages
in een bijna onwezenlijk landschap, dat nergens in Vlaanderen gesitueerd kan worden.
In dit landschap bewegen zich de figuren, die de auteur uit zijn verbeelding opriep
en die elk hun eigen droom

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

416
najagen. Ook in zijn tweede roman Huize Klarijn, die reeds heel wat dichter bij de
realiteit stond, voerde hij ons mee naar een sfeer die zeer dicht het droomleven
benadert. De hoofdpersoon in dit oorlogsboek keert met nieuwe idealen bezield uit
krijgsgevangenschap terug, maar hoe nauwer hij in contact komt met de werkelijkheid,
hoe meer het leven hem ontgoochelt. Het is slechts nadat hij met blindheid geslagen
wordt, dat hij in de duisternis eindelijk de rust terugvindt, die hij verloren had. Dit
boek was een ontvluchting uit de sombere oorlogsgruwel naar de zuivere gebieden
van de geest. In diezelfde sfeer bewoog zich ook de roman Sonate voor Louise,
waarin Seghers de figuur van de beroemde vioolspeler Eugène Ysaye heeft uitgebeeld.
De virtuoos is de gevangene van zijn gevoelens, zoals ook de hoofdfiguur van de
tweemaal bekroonde roman De strijd met de duisternis de gevangene blijft van zijn
doden. De personages die Seghers opriep in zijn romans ontvluchten voortdurend
de realiteit en wat zij beleven voltrekt zich als het ware in een droom. Ook in Spoken
in de dwaaltuin is dit het geval, terwijl in de bijna surrealistische roman De zingende
kat, die in het Frans vertaald werd, de figuren wegvluchten in een met ironie bekeken
fantastische wereld.
Ongetwijfeld nam René Seghers in de Vlaamse literatuur een aparte plaats in. Het
was zijn grote verdienste dat hij zijn schoon en persoonlijk talent heeft aangewend
om de roman los te maken van het regionale en hem te stofferen met een sterk
poëtische en fantastische verbeelding.
Wat er, tijdens een maandenlange ziekte, omging in de geest van de fijngevoelige
romancier die Spoken in de dwaaltuin en De strijd met de duisternis schreef en een
figuur schiep die in de duisternis van de blindheid het innerlijk licht en de innerlijke
rust terugvond, kunnen wij alleen maar vermoeden.
Maar op zijn ziekbed overhandigde hij aan zijn vriend Marcel Coole volgend
gedicht ‘Afscheid van de rozen’:
Terwijl nog rozen voor mijn venster bloeien,
Weet ik dat ik nu weldra heen zal gaan.
Zijn het nog maanden, jaren die mij resten?
Alleen de Heer beslist wanneer het uur
zal slaan.
Ik ken het kwaad dat in mij knaagt,
En toch blijf ik, met nu en dan veel droefheid,
Die mij somtijds een lange stonde plaagt,
Vol hoop op een sereen en rustig af scheid.
Ik wil tot aan het einde van mijn dagen
Veel liefde en vriendschap geven en ontvangen,
Allen vergeven, allen vergiffenis vragen,
Terwijl nog rozen voor mijn venster bloeien.

Zonder twijfel getuigde dit klassiek gebouwd, diepmenselijk gedicht van een nobele
berusting en een hoopvolle overgave.
P.G. Buckinx
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Experimenteel toneel - experimenteel proza
Een voorstelling bijgewoond van ‘Madeleine of de greep van de macht’ van Eduardo
Manet. Het stuk kwam uitstekend over bij een uit intellectuelen bestaand publiek.
Even te voren hadden we twee Moritoen-vergaderingen meegemaakt, die gewijd
waren aan ‘Exit’ van Ivo Michiels.
De thematiek van Michiels is nauw verwant met die van Manets stuk: de
onmogelijkheid van communicatie, het vullen van de leegte met zinloze gebaren en
zinloze woorden, parodies op religieuze ritussen enz. Ook de techniek heeft een en
ander gemeen: de opeenvolging van variaties op een thema, het ogenschijnlijk
miskennen van rationaliteit en continuïteit in de gedachtengang.
De deelnemers aan de Moritoen-verkenning hadden overwegend de indruk door
de auteur in het ootje genomen te zijn, al was die nog zo briljant in het verdedigen
van zijn literaire opvattingen. De twee ervaringen stelden ons voor de vraag: hoe te
verklaren dat het ene overkomt en het andere niet?
Dat toneel door de regisseur en door de acteurs gemaakt wordt met het materiaal
hun door de auteur aan de hand gedaan, is een oude waarheid. Er dient aangestipt
dat de vertolking van ‘Madeleine’ uitstekend was, en bij momenten zelfs grandioos.
De auteur moet slechts een minimum materiaal geven, de rest doen de vertolkers.
Kan een auteur, die wil gelezen (en niet gespeeld) worden zich straffeloos tot
datzelfde minimum beperken? Mag hij van de lezers verlangen dat ze regisseurs en
acteurs van zijn teksten worden?
Als hij zulke eisen stelt, komt hij zeker niet tegemoet aan de verlangens van het
deel van de ontwikkelden, dat zich nog voor literatuur interesseert. Enkel specialisten
zijn geboeid, ze vinden in zijn geschriften stof voor interessante beschouwingen.
Op een van de bedoelde Moritoen-vergaderingen werd gezegd dat de studie van
literaire fenomenen op weg is om belangrijker te worden dan de literaire creatie zelf.
Is het de bedoeling dat de literatuur zich in een ghetto opsluit?
Zulke bedoelingen wil Ivo Michiels zich zeker niet toegeschreven zien. Integendeel,
hij wil schokken, bewust maken. Hij zei het herhaaldelijk.
Hij bekende echter dat hij vaak met twijfel worstelt over de juistheid van de door
hem toegepaste methode.
Ik begrijp zijn twijfel.
Jaak Stervelynck

Een goet visscher ontglipt wel een ael (4)
‘Ik ware gelukkig dat ik vroeg of laat met tijd en gelegenheid nog eens kon
wederkeeren tot die tijden van die Ridder Romans... maar zij zijn dikwijls moeilijk
om zuiver te maken van liefdeverhalen en andere dergelijke dingen waarmede zij
doorwrocht zijn’ (D. Vanhoute aan Gezelle, 19-1-97). Maar de apothekers waken:
‘... waarin wij ook ons nederig deel in medebrengen om 't volk te bewaren voor
vreemden invloed onder opzicht van kunst en van
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taal, van gedachten en van godsdienst’ (Oscar van Schoor, apotheker, Herenthals,
6-1-1898). Zoals we weten, komt het grootste gevaar uit Antwerpen: ‘'k Heb dezer
dagen een “voyageur” van den Nederlandschen Boekhandel thuis gehad, hij kwam
van Antwerpen, die mij ten Brinks Geschiedenis der Letterkunde kwam aanbieden
tegen 49 fr.; hij wist te boffen dat hij er al 600 van verkocht had hier te lande, van
dien protestantschen hoogleeraar zijn boeken! Goed dat ik de 601e niet ben en heb
willen zijn, want 't zou mij mijn leven lang gespeten hebben’ (A. Cuppens, 13-2-1898).
Erger dan alles echter, de school: ‘... a son of his, who is just under sixteen years
of age, and has fallen into evil ways. He has been seduced and corrupted by a Church
of England school-mistress, a woman of thirty, and two other school teachers, women
of 26 and 23 years of age’ (F. Weale, 6-3-1898). En nog geen 16 jaar toe!
Christine D'haen

Errata
In zijn verzamelbundel van 1965 bundelde Maurice Gilliams zevenenzestig en niet
zevenenveertig gedichten, zoals de zetduivel onze redacteur Willy Spillebeen liet
zeggen in zijn bijdrage tot het Gilliamsnummer (februari, p. 115).
In het opstel Zotheid bij Erasmus en de Rederijkers van Gilbert Degroote in het
maart-aprilnummer zijn eveneens enkele storende drukfouten geslopen. Men gelieve
te lezen: op p. 224, regel 5: op elk tijdstip (i.p.v. op welk tijdstip); op dezelfde
bladzijde, regel 23: normale (i.p.v. normal); op p. 226, regel 14: Mère Folle (i.p.v.
Même Folle); op dezelfde bladzijde, regel 17: gesitueerd moet worden (i.p.v.
gesitueerd worden).
Redactie
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Boekbesprekingen
Een wereld van glas
Onder de titel De glazen kokon van de rupsenkweker verscheen in 1973 bij Orion te
Brugge een eerste roman van de op vele terreinen van de literatuur uiterst bedrijvige
Fred de Swert. Luidens een aantekening van de schrijver zou de tekst evenwel reeds
dateren van 1968. Hij vertoont trouwens duidelijke sporen van het zoeken van een
jong schrijver naar een eigen beheersing en presentatie van een omvangrijk materiaal.
Zijn proza draagt nog te veel de stempel van een beschouwend dichterschap.
Structureel valt het boek uiteen in vele afzonderlijke fragmenten, chronologisch door
elkaar gehaald, die door een gemis aan innerlijke samenhang niet tot een integrerende
eenheid vermogen uit te groeien. De taal neemt immers vaak een poëtische vlucht,
wordt metaforisch geladen (niet zelden overladen) met beelden die een direct
aanknopingspunt met de realiteit van het verhaal missen, maar veeleer gedragen
worden op de kracht en de fascinatie van het woord.
Toch constateert de ik-figuur ergens: ‘Ik geloof niet meer in woorden. Ze hebben
de klank van onedel metaal, de geuren van kelders in achterbuurten.’ (37). Hiermee
doelt hij echter op de toenemende overbodigheid van communicatie met de anderen:
zijn vrouw en kind, zijn minnares(sen), en de overige personages, die eigenlijk
nauwelijks enige concrete gestalte verwerven. Te midden van hen leeft hij als het
ware in een wereld van glas, symbool van doorzichtigheid, maar ook van
breekbaarheid. Om zijn integriteit te bewaren, heeft hij zich ingesponnen in een
(glazen) cocon, van waaruit hij toch probeert de anderen te kneden (kweken) naar
zijn beeld en verlangens.
Hierbij treft ons ook een tegenstelling in zijn beleving: de exaltatie om het leven,
die soms uit het proza van De Swert opklinkt, wordt steeds verstoord door
lusteloosheid, door gevoelens van onmacht en verveling, bij het besef van verwording
en alledaagsheid, waarbij ook liefde, huwelijk, geboorte... vlug hun oorspronkelijke
luister verliezen. ‘De leegte is er weer. Het onwezenlijke van elke dag dat elk gebaar,
elk woord herleidt tot een afzichtelijke parafrase.’ (165).
De dualiteit verleent gestalte aan de roman, schraagt zijn thematische en structurele
eigenheid en noopt de lezer tot een persoonlijke betrokkenheid bij zijn lectuur. Een
roman dus die nog te duidelijk een poging tot blijkt, maar die anderzijds toch
voldoende garanties biedt om De Swerts evolutie met belangstelling te blijven volgen.
Jef van Gool
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Het begon in oktober
Onder bovengenoemde titel verscheen in 1973 bij uitgeverij Saeftinge (Westerlo)
een roman van Staf Weyts. Centraal in het gebeuren staat een onderzoeksrechter van
middelbare leeftijd, wiens leven beheerst wordt door het volkomen failliet van zijn
huwelijk met een vrouw die hij uit louter berekening huwde. Zij treedt ons trouwens
tegemoet als ‘een boosaardig schepsel’, slechts terend op haar liefdeloosheid,
zelfingenomenheid en jaloezie. In zijn vereenzaamde levenspatroon komt een
plotselinge kentering, als een pasgehuwd paartje een huis tegenover het zijne betrekt.
Voor het lieftallige en voorname meisje vat hij onmiddellijk een grote, zij het
illusieloze liefde op. Zij symboliseert de schoonheid en de innigheid van de liefde,
die hem zelf nooit ten deel is gevallen. Haar nabijheid geeft weer perspectief aan
zijn bestaan, vervult hem met onuitgesproken verwachtingen. Tot op een dag zijn
vrouw in het jonge gezin een waar drama zal ontketenen. Diep geschokt door het
gebeuren, vindt hij eindelijk de kracht om zich voorgoed van haar los te maken.
Een rechtlijnig verhaal, met rudimentaire karakters, waarbij het rustige, bijna
beschouwende begin toch uitmondt in een louterende crisis bij de hoofdpersoon. Als
we onze maatstaven niet te hoog stellen, kunnen we zeker waardering opbrengen
voor deze Vlaamse roman, wel geen bolwerk van originaliteit, maar die toch is gesteld
in een verzorgde taal. Op zijn eigen manier verbeeldt de schrijver een mooie droom,
een romantische verzuchting, die echter als zovele andere op de klippen van het leven
stukgeslagen wordt.
Jef van Gool

De zwarte zielen
Van de vele personages die Julien Librechts roman De zwarte zielen (Brugge, Orion,
1973) bevolken, treedt Juan Carrera het meest op de voorgrond. Hij is een arme
Spaanse visser, die zijn vrouw in het kraambed verliest, en meteen ook het
eigendomsrecht op zijn huisje. Met Julian, een oude kwakzalver, gaat hij dan op de
dool, op zoek naar rijkdom en status. Hiermee begint een avontuurlijke omzwerving,
die hem ten slotte als gastarbeider naar ‘Belgica’ zal voeren, een vernederende en
pijnlijke ervaring, waaruit hij even berooid als te voren te voorschijn treedt. Eindelijk
teruggekeerd in zijn dorp, wil hij op een eenzaam strand, ver van de mensen, een
nieuw huis bouwen voor hem en zijn tweede vrouw. Zoals een Hemingway's oude
man zich met al zijn krachten bleef vastklampen aan zijn ‘gevangen’ vis, zo zet deze
visser alles op het spel voor de realisatie van zijn verlangen. ‘Wat kan een mens blij
zijn, zelfs als de rug helemaal trilt van de pijn en als de handen stram staan van de
eelten, men kan zelfs op een kruis hangen met nagels door handen en voeten en nog
blij zijn, als men maar een heel groot doel voor ogen heeft dat ver van de mensen
afstaat.’ (174)
Hij brengt daadwerkelijk zijn plan ten uitvoer, maar valt daardoor ten prooi aan
de hebzucht van de rijken en de machtigen, die hem zijn eigen bezit benijden en
misgunnen. Hij is immers een
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van ‘de zwarte zielen’, een van de vele armoedzaaiers en desperado's van Spanje,
wie het, wat ze ook mogen ondernemen, nooit voor de wind gaat.
Terwijl Juan Carrera sterft, razen wat verder de immer en overal aanwezige
toeristen voorbij, blind voor de armoede en de ellende van velen, blind voor de
corruptie en de rechteloosheid van dit land, waarvan zij alleen de vergulde façade
willen verkennen, op zoek als ze zijn naar steeds exquiser genoegens. Uit het verhaal
van Librecht klinkt de stem van het echte, het arme Spanje. Taal en stijl van de roman
zijn volkomen geent op het denken en spreken van de volksmens, in wier handelen
nog iets doorschemert van de aloude picaro. Gewend aan de tegenslagen en het lijden,
draagt hij zijn lot met gelatenheid, en rijkdom en geluk bestaan slechts in zijn dromen.
Pas als Juan, wijs geworden door het vele reizen, over zijn leven en dat van anderen
begint na te denken, zet zijn uiteindelijke ondergang in. Zonder hoogdravendheid of
een al te pamflettaire etalering van de innerlijke bewogenheid heeft Librecht door
de sobere poëzie van zijn woord, door de vlotte en spannende uitwerking van zijn
thema, en door de waarachtigheid en ongekunsteldheid van zijn verplaatsing in de
geest van de ongelukkige Spanjaard, een voortreffelijke roman weten te creeren.
Jef van Gool

Dichten als verweer tegen de poezie
Kort na de verzamelbundel Powezie 61-69 en de bundel De vergrijzing, verschenen
van Hans van de Waarsenburg nieuwe gedichten: Tussen nat mos en een begrafenis
(Nijgh & Van Ditmar). In onze bespreking van de vorige bundels voorzagen wij een
evolutie naar een dieper, existentieel engagement en een hernieuwde poëtische kracht.
Daarvan komt, in deze bundel alleszins, niet al te veel terecht. Wat niet wil zeggen
dat er geen goede (naast heel wat mindere) gedichten zouden instaan. Maar naar aard
zetten deze verzen de meer introspectieve, wanhopige toon, sterk naar het cynisme
neigend, van De vergrijzing voort.
De direct-agressieve maatschappijkritiek van de vroegere bundels is nu meer op
de achtergrond gedrongen, al treffen we ook hier een zeer sterk, apocalyptisch
aandoend vers aan (16), tegen vervuiling, systematisering en sterilisatie van het
maatschappelijk leefklimaat, en al wordt hij nog wel eens gestoken door onverhoedse
neofascistische pijlenbundels, die hem zelfs bedreigen in ‘de door woordvormen
uitgestoken gezichten / van de H.H. dichters.’ (12)
Bij die agressiviteit sluit nog wel de baldadige toon aan van de meeste gedichten,
een toon die hoofdzakelijk een anti-emotioneel masker blijkt te zijn, een
tweede-natuur-geworden air, dat, alleszins wat mij betreft, erg artificieel, overbodig
en onsympathiek is. Van de Waarsenburg houdt het met Lucebert, dat ‘schoonheid
schoonheid haar gezicht verbrand heeft’. En zeker heeft hij gelijk dat de poëtische
esthetisering van de ‘verminkte werkelijkheid’ in veel gevallen een leugen is, maar
even kunstmatig en eenzijdig zijn de weigering om normaal te doen, de volgehouden
retorische scheldhouding tegen de samenleving en het leven, de brutaliteit en
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onverschilligheid. ‘Ik ben bang voor emoties die mooi moeten worden gezegd’ bekent
hij in een interview met Ben Bos (De Nieuwe Linie 24/10/73). Hij is de gevangene
geworden van zijn eigen, zeer beperkte image: beeldenstormer, doordrammer,
het-schijt-aan-hebber, en dat snijdt hem blijkbaar de pas af naar een vruchtbare
vernieuwing. Vandaar ook dat hij een poëtische uitweg zoekt en gedeeltelijk ook
vindt in de emoties van wanhoop, angst en afschuw die samengaan met het
beschouwen van dood en verval, en die niet ‘mooi moeten worden gezegd’. In die
zin schrijft hij enkele zeer goede gedichten (9, 10, 30, 34, 39 e.a.), erg cynisch, maar
precies daardoor emotionele treffers. Bijv. het ontluisterende maar ondergronds bijna
tranerige moedergedicht, dat eindigt met de strofen:
‘haar buik is leeg
de eierstokken reeds lang verwijderd
één koude oorlog heb ik daar vertoefd
en moet toen reeds, in '43, afscheid
hebben genomen.’ (36)

Hoe deze poëzie haar eigen ontroering niet wil kennen, wordt misschien nog
duidelijker in de liefdesgedichten uit de cyclus ‘notities bij het 3e pianokonsert van
ludwig dinges’, waar het heet:
‘we huilden en huisden aan elkaar
met het snot in de zakdoeken’ (30)

En in het slotgedicht van die cyclus proberen de laatste verzen de ontsnapte ‘mooi
verwoorde’ gevoelens brutaal maar tevergeefs terug te nemen:
‘zou ik je verdeeld
tussen pakijs zien liggen
geloof me,
ik zou springen
het ijs doen smelten
en je aan elkaar naaien,
zodat zelfs de zeehonden
er geen brood meer van zouden lusten.’
(33)

Maar dergelijke hoogtepunten maakt Van de Waarsenburg zichzelf bijna onmogelijk.
Enkel waar hij uit zijn rol van cynische observator en oratorische onheilsprofeet valt,
wordt hij als dichter zichzelf. In de andere gevallen roept zijn zware, op passieve,
eindeloos nevenschikkende constructies en eentonige ritmes gebouwde retoriek bij
mij de neiging op om luidop te gaan declameren, en dat wel met zware Hollandse
diftongen, nadrukkelijk nonchalante accenten, en vooral zonder ook maar een zweem
van ‘emootsie’.
Waarom, weet ik eigenlijk ook niet.
Hugo Brems
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Twee vrouwelijke temperamenten
Met Adem voor vogels debuteert Hanna Kirsten in de reeks Noorderlicht van Orion.
Het zal wel aan een aantal vooroordelen bij mij inzake het traditionele vrouwelijke
rolpatroon liggen, maar deze gedichten doen zeer bekoorlijk, vrouwelijk en delicaat
aan. Dat ligt ook voor een gedeelte aan de thematiek, die hoofdzakelijk geconcentreerd
is op de liefde en de taal, en die in de verwoording bij voorkeur gebruik maakt van
motiefwoorden die zuiverheid en oorspronkelijkheid suggereren: adem, lucht, stilte,
aarde, e.d.:
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‘Een halve nacht leven
een halve dag slapen
zo schuift de liefde
de tijd opzij

dat is:
als water opengewaaid onder
je adem liggen.’ (36)

Het is een poëzie die deel heeft aan de lente, de jeugd, de wereld van kinderen, spel
en verrukking, en aan de subtiliteiten van de liefde, als in het korte gedicht:
‘En bang zijn van
te lief zijn voor
elkaar te breekbaar worden maar
de luchtsprong wagen
Nooit kwam ik
zachter op jouw
grond terecht.’ (37)

Precies in deze teksten, met hun subtiele paradoxen, en in de speelse gedichten, die
soms doen denken aan kinderrijmpjes, en die perfect de sfeer van ongeremde overgave
aan het wonder suggereren, is Hanna Kirsten als dichteres het sterkst. Alleen al
daardoor, door deze basis van taalvaardigheid en spel, houdt dit debuut een grote
troef in handen.
Van een heel ander temperament getuigt de poëzie van Frieda Cornelis, in Ik weet
nu dat het winter was, bij dezelfde uitgever. Veel uitdrukkelijker nog is dit de poëzie
van een vrouw, maar dan een die zich precies niet neerlegt bij haar voorgevormde
rol van ‘meid, overtollig meubilair’ (18), die haar situatie als vrouw ten gronde en
bewust doorleeft als een tragisch conflict:
‘een vrouw wou ik zijn
zijn nest, zijn voortdurende thuiskomst
de handen die hem vroegen,
de woorden die hij nooit horen wilde,
het lichaam dat het zijne nodig had
om zichzelf te vergeten. Ik wou dat hij me maakte.’ (22)

Uit deze verzen klinkt een diepe liefde op, en een tucht, die de dichteres zichzelf
oplegt, maar die haar diepste verlangens naar tederheid en wederzijdse overgave niet
kunnen bevredigen. De zelfgenoegzame man, die de vrouw als zijn rechtmatig bezit
beschouwt en neemt, wordt dan ook voortdurend, in een mengeling van
zelfaffirmerende ironie en zelfvergetende liefde, aangesproken als ‘de Leider’, ‘de
Rechthebbende’, ‘de Wetende’ (7), ‘de generaal’, ‘mijn oorlogszuchtige draver’ (13),
‘mijn soevereine vorst’ (14), ‘koning leeuw’ (26), enz...
De dubbele bodems van die benamingen worden elders zichtbaar, wanneer zij in
hun componenten uiteenvallen:
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‘je bent een erg zacht dier dat Chopin speelt
op het huisklavier
dat de klamme klaver van mijn lichaam eet
dat spelend zoekt en jammert en vreemde geluidjes maakt,
in mijn borsten stille wondjes bijt’
(13),

of, in de andere zin, wanneer het gaat over de man
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‘die slechts zichzelve kent, dat sterke
allesverslindende dier,
dat armtierig persoontje
dat schokt en kreunt wanneer het bemint.’ (23)

Vertedering en cynische objectivering gaan hier hand in hand. Zo is deze bundel een
kluwen van soms tegenstrijdige verlangens en gevoelens, waarin de grondtoon de
contradictorische situatie verwoordt van een intens beminnende vrouw, die zich
zonder reserves wil geven, maar dan om als vrouw de man op gelijk niveau te
ontmoeten. Dat contrast wordt een pijnlijk en tragisch conflict omdat beiden
opgesloten blijven in hun door opvoeding en maatschappij opgedrongen rol. De
positieve, onverdeelde geluksmomenten zijn dan ook die, waarin de man erin slaagt
zijn rol te vergeten, wanneer hij zijn ‘gezicht verliest’:
‘Ik weet dat je dit alles pas kan,
en dit slechts wanneer je, stappend uit jezelf
niet vergeet het vuur van de hengst te doven.’ (16),

wanneer niet ‘ieder gebaar, de daad is van een opperhoofd’ (26), wanneer hij niet
‘telkens weer weigert meer te zijn / dan een man die hard aan een vrouw toe is.’ (34)
Heeft de poëzie van Hanna Kirsten de probleemloze bekoorlijkheid van de lente,
deze heeft de hardheid en intensiteit van de zomer en de winter. Zij vertolkt niet de
oppervlakkige charme van de vrouw maar haar tragische menselijkheid, geklemd
tussen tegenstrijdige innerlijke verlangens en sociale frustraties. Zo is zij ook in de
verwoording veel harder en zakelijker: het is een afrekening en een zelfonderzoek,
waarin de woorden nooit bekoren door hun onderling spel. De afwisseling van directe,
diagnostische uitspraken, met beelden die de ambiguïteiten van de zelfbeleving en
de liefdesrelatie uitdrukken, fungeert hier als een ideaal instrument om haar situatie
innerlijk op te klaren en mee te delen.
Hugo Brems

Uitkijken naar de hoofdschotel
Hors d'oeuvre, een verrassende bundel van Guido Arbeid in de Yang Poëzie Reeks.
Hoofdzakelijk speels-erotische gedichten, die voortdurend blijk geven van een
verwonderde en bijzonder verfrissende kijk op alledaagse gebeurtenissen. Zoals L.
Deflo in een woord vooraf opmerkt, ligt vergelijking met de verzen van Herman de
Coninck voor de hand. Maar Arbeid wint het van hem qua ongekunsteldheid en door
de afwezigheid van elke systematische, opdringerige vermenging van geleefde en
geschreven werkelijkheid. Daartegenover staat dat deze gedichten minder geraffineerd
àf zijn. G. Arbeid permitteert zich meer dan eens enkele verzen die buiten het artistieke
kadertje vallen van dubbelzinnigheden en spitsvondigheden, waar een simpele
ontroering in al haar eenvoud wordt prijsgegeven. Wat dan aan een
poëtisch-structurele eenheid en concentratie verloren gaat wordt ruimschoots
goedgemaakt door charme en innemendheid. Dat alles geldt vooral de eerste
afdelingen, ‘Dag, avond en nacht’ en ‘Venus zonder bont’, met hun bekoorlijke, zelfs
opvallend idyllische liefdes-
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poëzie.
In de afdelingen ‘Hors d'oeuvre’ en ‘Lokaal toerisme’ komt invloed van het
anekdotisch nieuw-realisme de kwaliteit niet altijd ten goede. Verzen als ‘als de trein
voorbijraast’ (29) bijv. zijn zo van het procédé doortrokken, dat elke nieuw-realist
ze gemakkelijk voor zijn rekening zou kunnen nemen. Maar een dichter als Arbeid
verdient beoordeeld te worden op zijn beste verzen. En die zijn, naast de
liefdesgedichten, ook te vinden in de laatste afdeling, ‘De tuin der lusten’, met
parafrases op schilderijen van Bosch en Francis Bacon. Daar komen speelsheid,
ironie, taalvaardigheid en originaliteit tot een boeiende synthese. Daar is, zoals in de
beste andere verzen, volgens zijn eigen definitie, poëzie: ‘een punt zuigen aan elk
vraag- / en uitroepteken.’ (9)
Hugo Brems

Over literatuurstudie
Uses of Literature, uitgegeven door M. Engel, is een bundel met veertien essays over
diverse aspecten van de literatuurstudie, het literatuuronderwijs en de Amerikaanse
literatuur. Het is het vierde deel dat verschijnt in de ‘Harvard English Studies’
(Cambridge, Mass., 1973) en het is wel iets minder homogeen van inhoud en kwaliteit
dan de andere delen in deze belangwekkende serie. In de eerste groep van het boek
komen vier essays voor. Dat van Philip Fisher over ‘The Failure of Habit’ is
thematisch gericht: het behandelt, met indrukwekkende eruditie en diepte, de reactie
van een aantal moderne auteurs op het concept ‘gewoonte’. Allen Grossman heeft
in zijn ‘Criticism, Consciousness, and the Sources of Life. Some Tasks for English
Studies’ een uiteraard belangrijk onderwerp gekozen. Hij heeft er ook het een en
ander over te zeggen, maar verbergt het met een merkwaardig succes achter een bijna
ondoordringbaar rookgordijn van jargon en omslachtige expressie. Edward W. Said
behandelt op een bijzonder fundamentele en erudiete manier het probleem van de
oorspronkelijkheid. Het is een probleem waarmee een ieder die op ernstige manier
over literatuur nadenkt geconfronteerd wordt, op een zeer concrete manier meestal
dan, te weten uitgaande van bepaalde werken. Said onderwerpt het ganse concept
nochtans aan een meer theoretisch, abstract onderzoek en steunt daarbij op een
indrukwekkende reeks autoriteiten, gaande van Plato en Aristoteles tot Foucault,
Derrida en Riffaterre. Dit is een substantiële bijdrage tot fundamenteel
literatuuronderzoek, waarschijnlijk wel de beste uit het boek. In het vierde essay uit
deze eerste groep verdedigt J. Robert Barth, S.J., wat hij een ‘newer criticism’ noemt.
Hij bedoelt er een verruiming mee van de oorspronkelijke ‘New Criticism’ in
Amerika, niet zozeer weg van als voorbij de nogal strakke immanentieopvattingen
van een aantal Amerikaanse ‘new critics’. Deze verruiming verwacht hij vooral van
een sterke theologische inbreng en hij haalt dadelijk een aantal studies aan die in de
jongste vijftien jaar bijzondere aandacht gevraagd hebben voor de godsdienstige
dimensie van de literatuur. Ik zal de laatste zijn om de aanwezigheid en het belang
van die dimensie te onderschatten en er is beslist heel wat waardevol werk bij de
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titels die Pater Barth citeert, maar door zijn volstrekt negeren van moderne strekkingen
als het Russisch formalisme en het Franse structuralisme doet zijn ganse verdediging
van deze theologische strekking toch wel wat simplistisch aan. Wie op dit ogenblik
dit soort kritiek wil beoefenen (een kritiek waarmee ik - ik herhaal het - graag
sympathiseer) is - als hij niet onzijdig of gewoon onwetend wil schijnen - gedwongen
zich af te zetten tegen de formalistisch-structuralistische theorieën die de kritische
wereld op dit ogenblik (nog) voor een groot deel beheersen. Men kan de eenzijdigheid
en het absolutisme van deze theorieën betreuren, ze gewoon negeren is vooralsnog
onmogelijk.
De tweede groep essays handelt uitsluitend over Amerikaanse auteurs: Emerson,
Ambrose Bierce, W.D. Howells, Norman Mailer en Hemingway. De laatste twee
zijn uitstekend. De meeste bijdragen tot het derde deel - over literatuurdidactiek hebben te nauw betrekking op Amerikaanse toestanden en problemen om veel
materiaal van meer algemeen interesse te bevatten. De eerste bijdrage is nochtans
van de hand van de onvermoeibare I.A. Richards.
Alles samen, zoals dat in dit soort verzamelwerk wel meer het geval is, een bundel
van ongelijke waarde, die met zijn prijs van $12,50 eigenlijk toch wel duur betaald
is.
Maurits Engelborghs
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Tijdschriftenrevue
Zenit 74
6de jrg., nr. 2
Na een soort redactiecrisis gaat dit blad van Fred de Swert en Neer Vantina opnieuw
van start. ‘Een naam op een schaakbord, nauwelijks leesbaar...’ is een goed
geconstrueerd, ondanks doorzichtigheid toch boeiend verhaal van Gaston van Camp.
Daarop volgt een reeks gedichten in zeer uiteenlopende stijl en sfeer: van het
neo-experimentalisme van Ignaas Veys en de kosmische symboliek van Pol le Roy
tot het observerend schrijven van Daniël van Ryssel. De ‘rel’ Raes-Le Roy i.v.m. de
toekenning van een ministeriële werkbeurs, wordt ook hier nog eens uit de doeken
gedaan. Neer Vantina bespreekt recente romans van Dries Janssen en Jan van den
Weghe.

Raam
nr. 101, maart 1974
In het ‘Journaal’ bespreekt R. Kraayeveld de evolutie in de literatuuropvatting van
J.J. Oversteegen, zoals die o.m. tot uiting komt in ‘Literair Lustrum 2’. Elders in het
blad gaat hij onder de titel ‘Ergocentrische en personalistische kritiek’ verder op het
daar gestelde probleem in. Hij weegt twee voorbeelden, één van elke richting, tegen
elkaar af. Twee knappe verhalen van J. Waasdorp worden gevolgd door een opstel
van Eddy Mielen: ‘Lezen en luisteren. Een verkenning van het werk van Joop
Waasdorp’. Hij bespreekt voornamelijk verteltechniek en thematische krachtlijnen.
Tegen de achtergrond van een algemene kritiek op het uitgavebeleid van de
SUN-uitgeverij, bespreekt J.J. Wesselo twee van de door de socialistische uitgeverij
gepubliceerde werken: een reprint van Mehrings Marx-biografie en de studie van
Herman de Liagre Böhl: ‘Herman Gorter - zijn politieke activiteiten van 1909 tot
1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland’. R.A. Cornets de
Groot onderzoekt de betekenis van het opvallend frequente woord ‘zoet’ in de bundel
‘Zestien’ van G. Achterberg.

De Revisor
1ste jrg., nr. 3, april 1974
T. Graftdijk heeft een lang gesprek met Harry Mulisch, o.m. over Freud en de
psychoanalyse, zijn levenshouding, de fundamenten van zijn schrijverschap. Goede
gedichten zijn er van W.J. Olten, G. Komrij, Chr. J. van Geel. Iets minder van Neeltje
Maria Min en R.A. Basart. ‘Souvenir XIII’, een proza van D.A. Kooiman, slaagt in
zijn opzet: het creëren van een objectloze spanning. D. Meijsing spint een verhaal,
‘De zaak Judith Reiss’, nogal lang uit. Veruit het beste proza is het vertaalde ro-
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manfragment van de Pool M. Pankowski: ‘Paraska’. Peter Verstegen neemt met veel
gezond verstand de diverse spellingvoorstellen onder de loep en distilleert daaruit
een eigen voorstel. Ton Anbeek demonstreert de inadequatie van de Merlyn-methode,
toegepast op gedichten als die van R. Kopland. F.A. Janssen en R. Delvigne publiceren
een ‘Aanvulling op de Bibliografie van de verspreide publicaties van W.F. Hermans’.

Tirade
18de jrg., nr. 196, april 1974
Heel wat bladzijden zijn gewijd aan de blijkbaar fascinerende Russische auteur Daniil
Charms, die rond de jaren 1920-1930 literair actief was met absurdistische schetsen
en gedichten. Charles B. Timmer geeft informatie over zijn leven, zijn historische
en literair-historische achtergrond, zijn invloed. Daarop volgt een keuze van enkele
schetsen, een soort ‘paraproza’, maar dan van superieure kwaliteit. Met Karel van
het Reve blijven we in Rusland. In zijn opstel ‘Het niet-officiële Rusland en het
Westen’ wijst hij op een aantal wederzijdse misverstanden en
communicatiestoornissen tussen de min of meer dissidente Russische intelligentsia
en de westerse marxistische-gezinde intellectuelen. J.H.W. Veenstra brengt in een
kort artikel hulde aan de onlangs overleden, zeer talentrijke en fijnzinnige dichter
Chr. van Geel. Over de zeer ontoegankelijke poëzie van J. Hamelink in ‘Windwaarts,
wortelher’ maakt K. Verheul enkele verhelderende opmerkingen, o.m. door
vergelijking met taalpatronen in het werk van Paul Celan. Vier gedichten van Kees
Winkler zijn weer uiterst simpel, gevoelig en goed. Een uitstekend nummer.

De Vlaamse Gids
58ste jrg., nr. 4, april 1974
Hans Andreus schrijft twaalf zeer delicate, tot de essentie teruggebrachte
liefdesgedichten. Andere poëzie is afkomstig van C. Buddingh' (een levenswijze
‘Ode aan Dordrecht’), E. van Ruysbeek en Nic van Bruggen. Mark Insingel publiceert
enkele ‘Fragmenten’ van zijn experimenteel proza, en in ‘Negenenvijftig’
experimenteert Leo Pleysier eveneens met standpunt, chronologie en syntaxis.
‘Teruggekeerd van weggeweest’ is het verhaal van een ontwortelde, eenzame man,
door Piet Valkman. Met ‘Het lijk in de fles’ schrijft Piet Sterckx een zelfanalyserend
gedachtenexperiment in de vorm van een verhaal.

Maatstaf
22ste jrg., nr. 4, april 1974
Maatstaf, nu op groter formaat en onder redactie van Mensje van Keulen, Gerrit
Komrij, William D. Kuik, Martin Ros en Th. Sontrop, is door omstandigheden buiten
onze bewuste wil enkele maanden uit ons blikveld verdwenen. Deze aflevering opent
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met de rede van Kees van den Broeck bij de uitreiking van de Nijhoff-prijs voor
vertalers. Het is een krachtig en tegelijk geestig, zeer persoonlijk pleidooi voor een
billijke bezoldiging van vertalers.
Er staan heel wat interessante gedichten in dit nummer. Virtuoos is het werk van
Arie van den Berg en Arie Gelderblom. Jan Kal, Enne Caspers en A. Hermus schrijven
gedichten die voortdurend aarzelen tussen ironie, romantiek, pas-
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tiche, maar die in alle gevallen teren op een ingenieus taalspel. Een vervreemdend
effect hebben kleine klank- en syntactische verschuivingen in ‘Het sprokkeltje van
de duizendpoot’ van F. Harmsen van Beek. ‘De prijs per vel’ is een verhaal van
schrijvers, manuscripten en uitgevers door Henk Romijn Meijer. In ‘Portfolio’, een
rubriek over beeldende kunst, stelt I. Sitniakowsky de houtsnijder W.O.J.
Nieuwenkamp voor.
Ten slotte enkele essayistische bijdragen. De detectiveschrijver Ross Macdonald
heeft het over ‘The Writer as Detective Hero’. D. Hillenius weerlegt enkele bezwaren
tegen ‘een ethologische benadering van de mens’, zoals die o.m. door K. Lorenz
ondernomen is. In ‘De list van de roman’ stelt E. Kummer de theorieën voor van Ch.
Grivel over de ideologische functie van de roman. G.L. van Lennep maakt enige
geestige opmerkingen over orkestmuziek en de rol van de dirigent, ‘nu eens niet
vanuit de zaal’. En J.B. Charles start een rubriek ‘Waarom daarom’, waarin hij ‘over
allerlei zaken opmerkingen wil maken’. Deze keer hoofdzakelijk over het
Israëlisch-Palestijns conflict en de ideologische achtergrond daarvan.

Varia
- In Spektator (3de jrg., nr. 5, maart 1974) signaleren we het vervolg van een studie
van L. Peeters over ‘Historiciteit en chronologie in Van den Vos Reynaerde’, een
studie van M.F. Fresco over het taalgebruik van Dèr Mouw en de publikatie van een
onuitgegeven reisverslag van Hans Lodeizen.
- Paul de Vree bespreekt in De Periscoop (25ste jrg., nr. 6, april 1974) de jongste
prozapublikaties van Clem Schouwenaars. A. Demedts heeft algemene bedenkingen
bij de hedendaagse Nederlandse romankunst n.a.v. ‘Kort Revier’, een verzameling
kritieken en documenten rond Van het Reve.
- Kultuurleven (41ste jrg., nr. 3, maart-april 1974) presenteert een zeer interessant
en lijvig dossier over ‘Achtergronden en oorzaken van corruptie’. Na verschillende
standpunten en belichtingen pleit de redactie voor een ‘publieke moraliteit’ als enig
efficiënt verweer tegen corruptie in de ruimste zin.
- De VWS-Cahiers zetten hun 9de jaargang in met brochures over Frank Bauer
door Karel de Clerck (1/A) en over Delfien Vanhaute door Roger Vanhaute (1/B).
- In Spiegel der Letteren ontleedt R. Henrard de psychologische ‘dieptestructuur’
van enkele kortverhalen van J. Hamelink uit ‘Horror Vacui’.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 6 juli/augustus 1974
Anton van Wilderode / Monasterio de Piedra
1.
Vermoeid en zonder aarde kwam ik aan
verdelgbaar van mijn wortels losgesneden.
Door oleanders veersgewijs bewegend
zag ik de muren in het maanlicht staan.
Een poort, een kloostertuin om rond te gaan
in avonden van hooigeur en genade,
een kamer met het raam omhooggelaten,
een erker om de sterren ga te slaan.
Een boom dichtbij en aan de overkant
het park onzichtbaar met zijn macht van water.
Gelukkig worden door de pijn van schade
en wortel schieten in het glijdend zand.
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2.
Altijd is water in de parken bezig,
in vijvers pralender, proestend in beken
die door de ronde rust der heuvels breken
en in cascaden krachtiger geledigd.
De rotssteen onaflaatbaar schoongewassen
zinkt loodrecht naar de bodem der ravijnen
waar duiven duikelen, wegzijn en verschijnen
door luchtstromingen draaiend opgevangen.
Over de richels langs de balustraden
die het gevaar bewijzen en verbergen
lopen bezoekers als verdwaalde dwergen
waarop de dauw valt van het vallend water.
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3.
Alles is oud, de duiven en het water
die met elkaars weerspiegelingen spelen,
de oleanders en de muurpanelen,
de graven en de vier kastanjelaren.
De pannen die het kloosterpand bedekken
zijn oud en haast tot schilfers moegelegen,
de oude klokken die een etmaal zwegen
kantelen zonder weergalm aan de zwengels.
De vloer is oeroud en herhaalt zichzelve
in nauwelijks herkenbare patronen,
oud is het heimwee dat wordt meegenomen
's nachts in de wanslaap onder de gewelven.
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4.
Het pralend kantwerk van het paviljoen
met speelsgebogen filigraan van friezen
en lussen die zich in een knoop verliezen
verkommert in een overmacht van groen.
De linde legt haar loof tegen het dak
en drukt de hoepels krakend naar beneden,
de pleister spat op de verweerde treden
en op de spiegel van het tafelblad.
De zeven stoeltjes na de laatste thee
tegen de wanden achteruitgeschoven
zijn door een groeiend ongeduld vanboven
met groene schubben van klimop bekleed.
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Marnix Gijsen / Londense dagen, 1925
Toen ik met mijn magere studiebeurs in Londen toekwam was het koud en winderig.
De stad en de mensen stonken naar de armoe. De oude, plechtige gebouwen leken
wel sombere burchten.
Alleen de theehuizen met hun jonge, slanke diensters brachten enige gezelligheid
in het barre stadsgezicht. Ik logeerde in een klein pension, twee minuten verder dan
het laatste station van de subway ‘Elephant and Castle’. Ik had me laten inschrijven
in de ‘London School of Economics’ waar ik de lessen van professor L., een knap
man in de economische geschiedenis, wilde volgen en verder wilde ik opzoekingen
doen in het archief en in de manuscriptenverzameling van het British Museum.
Professor L. was een oud man die mij, terwille van mijn thesis, met veel sympathie
behandelde. Zijn cursus was echter kurkdroog en leerde me weinig. Aangezien ik,
buiten de mensen in het pension, geen levende ziel in Londen kende, aanvaardde ik
gretig de vererende invitatie om op een zaterdag bij hem thuis thee te komen drinken.
Mijn eerste uitgang in de wereld liep niet bijster goed af. Hij was heel klein behuisd
en bezat een overdaad van namaak gotische meubelen met venijnig scherpe kanten
waartegen ik in mijn schuchterheid pijnlijk aanstootte. Ik had tot dan thee slechts als
een drank voor zieken of herstellenden beschouwd maar hoe kan je in Engeland aan
dat flepse brouwsel ontsnappen? Tot mijn ongeluk werd ik voorgesteld aan een
formidabele oude dame die mijn naam begreep als zijnde Boris en die dadelijk
volkomen beslag op me legde. Een omvangrijker vrouw heb ik zelden in mijn leven
gezien. Eens dat ze neergezeten was, klampte ze zich vast aan een gast, die haar
slachtoffer werd en niet meer van haar mocht wijken. Ik moet er zelf uitgezien hebben
naar de winter van Moskou. Als vlijtig lezer van ‘Schuld en Boete’, zei ik dat die
biezonder hard was. Hoe hoog lag de sneeuw, wilde ze weten. Ik zei: tot anderhalve
meter. Vroren de oren van de mensen werkelijk af, vroeg ze. Ja, zei ik, dat gebeurt
als men geen oorlappen draagt. Hoe woonden de mensen daar? Werd er voldoende
gestookt? In woonkazernen, zei ik, maar centrale verwarming bestaat niet, men moet
zich met kachels behelpen maar dat geeft gezelligheid als het donker is en de dagen
zijn
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zeer kort. Ze bekeek me ondeugend en informeerde naar de Russische meisjes. Ze
waren blond, zei ik, met ogen zo blauw als de wateren van de fjords in het hoge
Noorden. Toen was mijn voorraad inlichtingen over Rusland haast uitgeput en om
het gesprek op een minder gevaarlijke baan te leiden, maakte ik haar een compliment
over een grote mooie camee die op haar ruime boezem gestadig op en neer ging. Het
was de eerste keer in mijn mondain bestaan dat ik zoiets waagde. Met uitzonderlijk
succes dan nog. Zeer onzeker van mezelf, heb ik zelden die tactiek gebruikt bij
jongere vrouwen. Ik heb me vele jaren toegelegd om dames op leeftijd het leven
prettig te maken. Gedeeltelijk uit meelij voor wezens die blijkbaar ten dode waren
opgeschreven maar ook omdat ik vrij vlug tot de conclusie kwam dat oudere vrouwen
de reputatie van een jonge man kunnen opbouwen of afbreken. Naar het oordeel van
jonge grieten luistert geen ernstig mens. Ik bespaar U het lange verhaal dat Lady X
me deed over de hoge antikwiteit van deze camee die in de derde eeuw na Christus
aan Keizer Aurelianus toebehoord had. Toevallig herinnerde ik me - ik was tenslotte
een historicus - dat hij Zenobia, de Koningin van Palmyra, had verslagen. Dat maakte
grote indruk maar ik vreesde vroeg of laat als pseudo-Rus ontmaskerd te worden en
met de koppige kruimels van de cake in de keel, nam ik afscheid. Dat was de enige
maal dat ik in mijn jeugd in het Engels gezelschapsleven ben doorgedrongen.
Eenzaamheid is een vampier die een jonge, ambitieuze man niet lastig valt. Die
komt later als de meeste weg- en bentgenoten weggevallen zijn, als men op een
verlaten week-end wacht op een bezoek dat toch niet zal komen, dan verschijnt dat
mythisch wangedrocht en hecht zijn klauwen in je borst en maakt je het ademen
lastig.
Mijn opzoekingen in het archief en in de manuscriptenverzameling van het British
Museum gaven me voldoening. Ik wist bij voorbaat dat ik wekenland kon zoeken
zonder iets merkwaardigs te vinden, maar ik vertrouwde op mijn voelhorens die me
meer dan eens op een nuttig spoor hadden geleid. Intussen ontdekte ik tot mijn
geruststelling en verbazing dat ik in het bescheiden pension van Miss Turner een
klein wereldje had gevonden waarin ik knus thuishoorde. Zij bewoonde een aardige
cottage in een villawijk en het gaf me een behaaglijk gevoel 's avonds te zien dat in
al de aanpalende huizen ook een man thuiskwam met een netjes opgerolde paraplu,
een bolhoed en een avondblad onder de arm.
Miss Turner was zonder enige twijfel een dame die betere tijden had gekend. Ze
was van 's morgens zeven uur bij het breakfast tot 's avonds laat keurig gekleed en
gekapt. Ze sprak een mooie taal en articuleerde perfect, het onmiskenbaar teken van
een goede opvoeding dat mij, met mijn primair
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Engels, grote diensten bewees. Ik denk dat zij de hele dag in haar zetel doorbracht,
want ik heb haar nooit rechtstaande gezien. Ze kon best een hofdame van Queen
Victoria geweest zijn die ook, overal in het Angelsaksische Rijk, solied gezeten
verschijnt in brons of in steen. Ze hield er een speciale tijdrekening op na, zoals B.C.
en A.C., maar bij haar was dat vóór of nadat ‘I sent that piano to my niece in
Australia’. Ik heb nooit kunnen achterhalen wanneer dit grote feit was gebeurd.
Er waren slechts twee vreemde gasten in het pension. Ik en een jonge Fransman
uit Calais, die een stage deed in een bank. Geen van ons beiden was erg spraakzaam
en wat wij uitrichtten interesseerde Miss Turner niet in het minste. Wel verbeterde
ze soms onze falicante uitspraak, maar steeds terloops. Het centrale personage in
onze kleine gemeenschap was Mr O'Mally. Hij was niet, zoals wij, een logé. Hij was
een soort eregast en daarbij ‘de man in huis’. Hij bewees allerlei diensten aan Miss
Turner. Indien zij twintig jaar jonger zou geweest zijn, had hij stellig als minnaar
kunnen optreden, maar O'Mally was rond de veertig en straatarm. Hij was schamel,
zelfs sjofel gekleed en hij bezat slechts één hemd. Dat moest af en toe gewassen
worden door Mrs Cooks, de kokkin-huishoudster.
De betrekkingen tussen O'Mally and Cooks - zoals Miss Turner ze noemde - waren
permanent gespannen. O'Mally was zo Iers als men het maar kan zijn: een knappe
charmante man, een honigzoete prater die ijskasten aan Eskimo's had kunnen
verkopen. Op hem werd een beroep gedaan om een nagel in de wand te kloppen als
een schilderij moest opgehangen worden; dat was telkens een gebeurtenis en het hele
gezelschap moest dit volgen met gespannen aandacht. Het is natuurlijk wel eens
gebeurd dat de technicus de hamer op zijn duim deed neerkomen maar in het vrome
huis van Miss Turner werd niet gevloekt. O'Mally was een agressief katholiek die
alle protestanten als uitschot verwierp, een opinie die Miss Turner en Mrs Cooks
deelden. Deze laatste beschouwde O'Mally als een klaploper, wat hij inderdaad ook
was. Middelen van bestaan bezat hij niet. Hij leefde bij de genade van Miss Turner
maar hij was gestadig op zoek naar bronnen van inkomsten.
Wanneer zijn vuil hemd moest gewassen worden was hij uiterst voorkomend voor
Mrs Cooks, maar eens dat dit kostbaar kledingstuk gewassen en gestreken was, werd
hij weer overmoedig. Hij maakte Miss Turner bestendig het hof op een subtiele
manier. Zijn enige manier om prestige te veroveren in het gezin bestond hierin dat
hij minstens ééns per week een brief schreef aan The London Times. Aan onderwerpen
ontbrak het hem nooit. Hij had een lijster of een roodborstje gezien die al te vroeg
in Hyde Park verschenen waren of een onvoorzichtige crocus. Een halve eeuw later
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zou hij vliegende schotels gesignaleerd hebben. Ook sociaal onrecht kloeg hij aan,
trams zonder verwarming, diepe putten in de straatbedekking, bouwvallige huisjes
die een gevaar voor de voorbijgangers betekenden.
Deze epistels werden 's avonds voorgelezen en aan onze kritiek onderworpen.
Onnodig te zeggen dat de Fransman en ik niet als Zoïlus optraden en Miss Turner
luisterde alsof men haar het evangelie voorlas. Het verbazendste was dat minstens
ééns per maand een brief van O'Mally in het deftige blad werd opgenomen. Die
avond heerste er bij ons een feeststemming en Miss Turner haalde een fles port boven
die dateerde van vóór dat ze die piano naar haar nicht in Australië had gezonden.
Zelfs Mrs Cooks kwam onder de indruk maar vermits ingezonden brieven financieel
niets opbrachten, wijzigde dit haar vernietigend oordeel over O'Mally niet. Op één
van die merkwaardige avonden - overmoed door succes is zo gevaarlijk - waagde
hij het Mrs Cooks een bevel te geven. Zij veerde op, ging in het deurgat staan en zei
met een stentorstem: ‘Mr O'Mally, Britains never, never will be slaves’. Ze sloeg de
keukendeur hard achter zich dicht en de vermetele O'Mally kon zelf doen wat hij
haar zo roekeloos bevolen had. Een verslagen en vernederd man.
Mijn kamer lag op de eerste etage, een ijskast. Wanneer ik 's avonds probeerde de
nota's over te schrijven die ik in de dag genomen had, waren mijn handen blauw van
de kou, al droeg ik al het warme kleergoed dat ik bezat. Daarbij was ik verplicht
rechtop te staan, want over een tafel beschikte ik niet. Ik had een van die
Dickensiaanse lessenaars, die tot boven de borst reikte en de gebruiker verplicht
recht te staan. Daarom gaf ik het op en ging ik naar de leefkamer waar het altijd goed
warm was want de open haard werd door O'Mally zorgvuldig gevoed en aangevuurd.
Radio teisterde toen de huiskamer nog niet. Bij het gaslicht kon men lezen en de
conversatie was beperkt tot de luie gedachtenwisseling tussen Miss Turner en haar
trouwe commensaal.
Het was op een zaterdag en, zoals altijd, werd er gepraat over de ‘roast’ die op
zondagmiddag zou worden opgediend. O'Mally was elke zondag de arbiter voor dat
feestgerecht. Hij sneed voor met bezwerende gebaren. Een diepe stilte heerste tijdens
deze plechtigheid. Het leek wel of hij, zoals dat in mijn geboortestad gebeurde, een
diamant ging klieven. Wanneer het eerste, heerlijk gebruinde schelletje vlees op de
schotel viel, velde hij zijn oordeel. Ofwel was het gebraad superieur aan het vorige
ofwel was het dat niet. Ons overschaduwde de massieve gestalte van de
verantwoordelijke Mrs Cooks, die op O'Mally's orakelspreuk wachtte. Viel het
negatief uit en dreigde Mrs Cooks weer een van haar historische citaten over de
Britains boven te halen, dan waagden de Fransman en ik ons voorgoed in het debat
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omdat we, geslaagd of niet, die zondagse ‘roast’ beschouwden als een fiesta in het
doorgaans mager menu van Miss Turner, dat hoofdzakelijk bestond uit kaas,
meelspijzen en doodgekookte groenten.
O'Mally die zich over mijn gebrekkig Engels ontfermde, stelde me op een avond
voor een wandeling in de buurt te maken. Ik zou alle opschriften in een drukke
handelswijk moeten lezen en hij zou mijn uitspraak verbeteren. Ik aanvaardde gretig.
Toen we voorbij een gezellige pub liepen, las ik ‘Ye olde Smugler’ en hij zei: ‘Aren't
these inspiring halls?’ maar zijn wenk ging aan mij verloren want ik dronk niet en
mijn ponden waren miniem in aantal. Zo vorderden wij somber onze weg. Later
liepen we langs een gebouw dat er uitzag lijk een gevangenis. Ik las het opschrift:
‘Insane asylum’ en aarzelde. O'Mally onderbrak me en zei: ‘My wife happens to be
in there since ten years.’ Ik bekeek de man met één hemd, de man die zijn glorie
moest zoeken in een brief, in The Times gepubliceerd, over een storende vuilnisbelt
in de wijk van Elephant and Castle, en ik werd wee. Hoe dikwijls heb ik in mijn
leven de aanleiding gehad om met Faust te zeggen: ‘Der Menschheit ganzer Jammer
fasst mich an.’ Ik geef toe dat ik van dan af mijn bezwaren tegen die klaploper opzij
heb gezet, met helaas, spijtige gevolgen.
Over mijn werk had ik echter in die periode niet te klagen. Germanisten zijn
degelijke mensen maar ze hebben zelden literaire voelhorens. Die bezat ik wel. Zo
vond ik in een handschrift van de British Library een gedicht dat minstens drie
filologen vóór mij gelezen maar gewoon versmaad hadden. Dat heerlijke loflied:
‘Ghij die appelkens, peerkens en nootkens maect’, een gedicht zo fris en schoon lijk
een detail uit een vijftiende-eeuws primitief schilderij. Later ontdekte ik het sarcastisch
verhaal van de Guldensporenslag door een Engelse monnik Adam van Usk uit de
14e eeuw dat al een eeuw te voren gepubliceerd was en door niemand was opgemerkt.
Twee witte pluimen op mijn hoed van historicus maar wie kon ik daar attent op
maken? Tenzij, in de verte, Agnes die me elke week de tabel van haar avondlijke
koorts meedeelde: 37,5, 39, 38, 40, 37. Zij beleefde een dodelijk drama, ik was tussen
jammerlijke clowns verzeild.
Er kwamen bij Miss Turner veel Roomse geestelijken over de vloer. Zij gingen
nooit onvoldaan weg en O'Mally steunde hun gebedel met een welsprekendheid die
mij stichtte. Zo is eindelijk zijn glorietijd aangebroken. Een arme kapelaan in de
buurt had geld nodig om zijn kerk en de bijhorende instellingen op dreef te brengen.
O'Mally werd aangesteld om de vrome gelovigen aan te sporen om mild bij te dragen
tot het steunfonds. Miss Turner kocht een tweede hemd voor hem, ik stortte een heel
pond, wat me een week lang verplichtte te voet naar het centrum van de stad
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te lopen en terug, een goed uur twee keer per dag.
Er heerste van toen af een speciale atmosfeer in het huis van Miss Turner. Voor
mij was er maar één tijdrekening, die van Agnes' koortstabel die gelukkig aldoor
omlaag ging, die van mijn twee historische vondsten. Maar dat alles werd
overschaduwd door de nieuwe waardigheid van O'Mally die voortaan systematisch
de kapitaalkrachtige Roomse ingezetenen van ‘Elephant and Castle’ zou afschuimen.
Ieren zijn geboren vechtersbazen. Altijd in de oppositie. De bekende anekdote van
de Ierse drenkeling die op een onbekend eiland aanspoelt en vraagt: Is er hier een
regering? die een positief antwoord krijgt en daarop zegt: Ik ben er tegen, spreekt de
waarheid. De slachtoffers van O'Mally waren de rijke ingezetenen die zijn steunfonds
moesten spijzen. Miss Turner, die in de wijk geboren en getogen was, kende ze allen.
Er werd een lijst opgemaakt en ieder gezinshoofd werd getaxeerd naar de uiterlijke
blijken van zijn welstand. Er werd ook rekening gehouden met de familiegeschiedenis:
een zoon gesneuveld bij Ieper in de eerste oorlog, een dochter in de missies in de
Himalaja. Elk van die gegevens moest O'Mally aanleiding geven om zijn slachtoffers
te ontroeren en mild te stemmen. We kwamen tot een indrukwekkend bedrag dat de
kapelaan stellig zou toelaten het lekkend dak van zijn kapel te doen herstellen. O'Mally
zou een percentage ontvangen op de opbrengst. Voor hij aan slag ging was er echter
een ernstig probleem: hij kon onmogelijk in de toenmalige staat van zijn garderobe
een goede indruk maken. Zijn jas rafelde uit aan de mouwen, hij bezat slechts versleten
tennisschoenen, een hoed had hij ook niet en vooral geen mantel. Miss Turner gaf
hem geld voor een bolhoed en voor een paar schoenen. Ik bood aan hem mijn regenjas
te lenen, die zou zijn uitgerafelde vest wel verbergen. O'Mally was een meester in
public relations. Een man die geld komt vragen is, hoe je 't ook draait, een bedelaar,
maar twee mannen dat is een delegatie. Hij stelde voor dat ik hem bij het huisbezoek
zou vergezellen. Als een soort secretaris-penningmeester, met een zwarte aktentas
vol kwijtbrieven die ik moest uitschrijven. Het was rond de tijd dat Elsschot zijn
Boorman en zijn secretaris de Mattos in het leven riep, dat ik tot famulus
gepromoveerd werd van de grote geestelijke promotor uit Ierland. Ik wees op mijn
gebrekkig Engels maar ik zou de kans krijgen mij te oefenen in de taal. Daarbij stond
hij erop me ‘Doctor’ te noemen als hij me zou voorstellen. Dit moest wel indruk
maken.
Zo zijn we dan elke avond op stap gegaan. Telkens rond negen uur, wanneer het
avondmaal verorberd was en de slachtoffers verdiept zaten in hun avondkrantje. Het
moment van de gelukkige digestie. Hoe heb ik toen mijn patroon bewonderd: Meestal
kende men hem wel als een vertrouwd
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figuur uit de buurt en in de kerk was hij een geliefd voorzanger. Een lange introductie
had hij niet nodig om zijn bezoek te verklaren. Met welk een zwier stelde hij me
voor: ‘Dr G. my assistant from Belgium and the Congo’ (waar ik nog nooit geweest
was). Wat voor een soort doctor ik was vroeg niemand maar ik werd met eerbied
behandeld. De onvermijdbare slappe thee en de brosse koekjes volgden en bij hoge
uitzondering kwam er whisky op tafel. Dan werd het de tijd voor de grote aria van
O'Mally. Twintig keren heb ik het gehoord en even veel keren heb ik het bewonderd.
Vooraf werd er geïnformeerd naar de dochter in India en naar de vorderingen van
het geloof aan de voet van de Mount Everest. Of, hoe ging het met het meisje dat
zong in het Crystal Palace? Ik dacht dat het een beroemde chanteuse was maar later
bleek dat ze deel uitmaakte van een koor vijf-honderd dames sterk. En hoe vorderde
de zoon in de militaire academie van Sandhurst?
De premissen van zijn betoog waren altijd dezelfde: het geloof, het ware, het
Roomse dus, ging om zeep. De zeden verwilderden elke dag wat meer. Gods tempel
werd verlaten. Hoe kon het ook anders vermits de gelovigen op hun plaatsen in de
kerk vreesden ondergeregend te worden. Van tijd tot tijd moest ik zuchten: ‘What a
pity!’. Ik werd daar gaandeweg heel bedreven in. Het is ongelooflijk hoeveel redenen
de mensen kunnen ontdekken om hun geld niet te besteden aan het herstellen van
een lekkend kerkdak. Onze Lizzy ging trouwen en het zijn de ouders van de bruid
die alles moesten bekostigen. Fred was in de Marine en U weet dat die jonge sukkels
zelfs geen zakgeld krijgen. En voor één pond kan je een gezin van bekeerde Maori's
een heel jaar voeden. O'Mally veegde die bezwaren allemaal van de tafel en citeerde,
uit het hoofd, een lament van onze Heilige Vader, de Paus van Rome. Hij was, lijk
alle Ieren, een geboren toneelspeler met een perfecte zin voor ‘timing’. ‘Dr.’, zei hij,
‘haal uw kwitanties boven’. Ik opende mijn aktentas. ‘En nu’, besloot O'Mally, zich
richtend tot het gezinshoofd, ‘mijn broeder in Christus, maak van je steen een hart.’
Dat miste nooit zijn effect. Het geld rolde binnen. ‘Weeral honderd pannen’, zei de
handige promotor.
Elke van die expedities was voor mij een kleine marteling, want de twintig
interieurs die we bezochten waren alle haast identiek: overal dezelfde namaak
Tudormeubelen, dezelfde kleine tafel en de salon met een gebreide tafelloper, dezelfde
verouderde piano met een partituur van Gilbert en Sullivan van ‘The cause of innocent
merriment...’ en ‘Let the punishment fit the crime...’ Ingelijste kleurfoto's van Brighton
en een koperen Eifeltoren gekocht op de bruiloftsreis, in het verdorven Parijs.
Naarmate onze geldinzameling vorderde, steeg de moraal van O'Mally.
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Zijn kledij verbeterde. Hij had mijn regenjas teruggegeven en er een nieuwe
aangeschaft. Zijn bolhoed stond nu meestal ietwat schuin, zoals dat bij Ierse
variété-artiesten de gewoonte is. Hij was in het bezit van verscheidene dassen die
een sociale betekenis hadden en lieten veronderstellen dat hij in Oxford of in
Cambridge had gestudeerd of in een of ander select regiment had gediend. Bij elke
vestimentaire verbetering dacht ik ‘weer een dakpan minder’, maar tenslotte was ik
niet op de hoogte van de financiële regeling die hij met de arme kapelaan getroffen
had. Wanneer we thuiskwamen, overhandigde ik hem de kwijtschriften en het geld.
Ondertussen maakte ik ook vorderingen in het Engels. Mijn grote fout was de klinkers
te lang te maken. Dat leidde soms tot grappige vergissingen. Een jaar later, toen ik
in New York was, nam ik een taxi om naar het Frick Museum te gaan. De chauffeur
reed blijkbaar in een verkeerde richting en deponeerde me voor een vlooientheater
in de 42-straat. Hij had begrepen Freak-museum, freaks zijn rariteiten lijk de vrouw
met de baard en dergelijke. Toen heb ik in mijn hart O'Mally gezegend.
De avond toen we onze lijst hadden afgewerkt, inviteerde hij me in wat hij
‘inspiring halls’ had genoemd in de tijd van zijn armoe. We dronken whisky. Ik voor
het eerst. ‘Ja-an’, zei hij. Ik onderbrak hem en zei dat hij de klinker foutief dubbel
maakte. Het moest een korte Jan zijn. ‘Ja-an’, herhaalde hij. ‘Ik heb je een voorstel
te doen. Je hebt gezien dat dit zaakje opbrengt. Ik heb gemerkt dat je het niet breed
hebt. Waarom zouden we geen partnership aangaan voor een zestal maanden? Of
die pastoor nu 500 pond krijgt of 400 dat geeft niet. Er zit muziek in die onderneming
en er zijn tientallen pastoors in het land die geld kunnen gebruiken, net zoals jij en
ik. Brengt dat gestudeer van jou wat op? Ik twijfel eraan. We kunnen heel Engeland
afschuimen.’
Christus op de tinne des tempels en de duivel die heel Jeruzalem aan zijn voeten
legt. Is er groter bekoring? De whisky had me beneveld, die bekoring deed het niet.
Moest ik zes maanden tijd besteden aan wat voor mij slechts een tijdverdrijf en een
grapje was geweest omdat ik in mijn ijskast van een slaapkamer mijn nota's niet kon
overschrijven? Ik moest voor de toekomst van Agnes zorgen, ik moest haar
thermometer omlaag krijgen, ik moest een fatsoenlijk man blijven. O'Mally nam
mijn aktentas en schoof twintig pond naar me toe. Ze werden nat van het spuitwater
dat hij op de tafel had geklast. Ik dronk mijn glas uit en voelde mijn benen van rubber
worden. Ik weigerde het geld en zijn krankzinnig voorstel. Hij mompelde iets dat in
het Engels leek op ‘snul’.
Een week later zat ik op de boot naar Oostende. De witte kalkrotsen van Dover
weken achteruit. Een beetje wit op veel groen dacht ik, net een
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blanke schotel vol spinazie. Er was nog een dak en een toren van een Roomse kerk
zichtbaar in het land. Wellicht nog een kans voor promotor O'Mally. Ik heb later
nooit meer iets van hem gehoord maar in de galerie van de clowns, kleine oplichters
en grappenmakers die ik in mijn leven gekend heb, heeft hij toch een ereplaats.
Misschien is hij nu een vermogend man en moet Miss Turner zelf nagels in haar
wanden kloppen en zelf de zondagse ‘roast’ aansnijden.
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Patricia Lasoen / In afwachting van de genodigden
Sinds enkele langzame dagen
hoort hij het vroege kraaien
van zijn hanen niet meer
's morgens
omdat hij langer slaapt.
De dag begint dan met
de weeë smaak van zwartgebakken brood
in dikke soep geweekt, gemaald tussen
zijn brokkelende tanden
en daarna de oude krant een van de dingen die hij elke dag
verzamelt in het park
en opgetogen meebrengt als geschenk.
Zijn vrouw zwerft als een bruine foto
van zichzelf doorheen het koude huis
en lacht noch weent
maar breit soms lange sjaals
van uitgetrokken sokken en soms omgekeerd
en legt ze zorgzaam in een rieten mand
waarin ook de kristallen glazen en
de scherven van een oud-Chinese vaas.
Nu en dan kraakt de trap
en kijken ze elkander aan
maar meestal is het slechts
de wind of het huis zelf
dat worstelt met de stilte.
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R.H. Marijnissen / Picasso of de revolutionaire traditie
Brussel, augustus 1973.
In hun glorietijd heeft een lid van de Beatles ooit een klein schandaal verwekt door
publiek te verklaren dat ze voortaan beroemder waren dan Jezus Christus. De uitspraak
had ook van Picasso kunnen zijn. Elkeen beoordele verklaringen van dit soort zoals
het hem belieft: hij noeme het amusante spitsheid of ergerlijke verwaandheid, een
Picasso hoefde aan geen van beide appreciaties nog enige aandacht te schenken.
Wordt zijn oeuvre door het Chinese derde van de wereldbevolking geïgnoreerd en
hebben vele miljoenen zogeheten onderontwikkelden talloze andere beslommeringen
om het hoofd dan wat te keuvelen over de betekenis en de juiste datum van Les
Demoiselles d'Avignon,1. van géén schilder is de naam zo wijd bekend als die van
Picasso. Hij is zo iets als een merk geworden. Voor mensen die zich nooit of nimmer
met kunst inlaten zijn deze drie lettergrepen het etiket geworden voor al het gekke
en zonderlinge wat het artiestenvolkje uitspookt.
Nochtans heeft het oeuvre, in vergelijking met de vele buitenissigheden die in de
laatste twee decennia als avant-garde aan bod kwamen, het karakter gekregen van
iets wat nog helemaal aan de kant van de traditie ligt. Menig geselecteerde van de
laatste Kasselse Documenta zal Picasso zelfs misprijzend bij het academisme
onderbrengen.
Komt een ‘monstre sacré’ te sterven, dan worden een paar weken lang opgewarmde
anekdotes geserveerd, hele en halve waarheden, verzonnen feiten, echte en vermeende
liaisons. In al dit gezwets blijft de appreciatie van wat de man werkelijk gepresteerd
heeft meestal beperkt tot kleurloze formule.
Picasso kon alles; juister gezegd, hij heeft alles gekund. Al naar gelang het hem
beviel tekende of schilderde hij iets wat, bij nader toezien, evenzeer een persiflage
kon zijn van de volksprent als een verrassend getrouwe navolging van de Griekse
vaasschildering. Men zou gaan denken dat de Byzantijnse frescoschilders ooit werk
van Picasso gezien hebben! En met de olijkheid van de goochelaar deed hij de
kunstminnende goegemeente gapen van verbazing door in een handomdraai een oud
fietszadel en een
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stuurstang2. tot een expressief Afrikaans masker te combineren.
De legende wil dat hij als knaap portretten schetste en daarbij, op speels verzoek
van de betrokkenen, naar believen begon met neus, oor of welk ander detail ook.
Veel later heeft hij, pronkend met zijn kunde, het bravourestukje voor de filmcamera
herhaald. Hij begon op een wand, ogenschijnlijk lukraak, een lijn te tekenen,
verplaatste zijn trapladdertje naar het andere uiteinde van de wand om in de hoek
bovenaan een andere lijn te trekken. Naarmate hij, nu hier dan daar, op- en afklauterde,
groeiden de fragmenten samen tot een ritmische figurencompositie. Of hij de tekening
voorbereid had vermindert slechts in geringe mate de gedemonstreerde vaardigheid:
het was misschien niet zo'n duivelstoer als hij wilde doen geloven, maar weinigen
zullen het hem nadoen.
Men heeft steeds weer herhaald dat kunde geen waarborg is voor kunst. De stelregel
werd domweg doorgetrokken: alsof onkunde wél een garantie zou wezen! De
vaardigheid is vanzelfsprekend niet de grootste verdienste van Picasso's oeuvre, maar
ze moet wel even onderstreept worden. Het grote publiek heeft Picasso al te zeer
vereenzelvigd met schilderijen van scheefgetrokken smoelen. Ondanks de vele boeken
over Picasso en in weerwil van de zo zeer verspreide reprodukties van zijn Arlequin3.
weten velen niet dat Picasso portretten kon tekenen en schilderen die volkomen
aansluiten bij wat de traditie heeft voortgebracht.4. Hij hoefde voor een Ingres
bijvoorbeeld niet onder te doen en hij kon schoonheid creëren die, zonder theoretische
bespiegelingen, voor eenieder genietbaar is.

Avignon, september 1973.
De grote kapel en nog een kleinere zaal van het Palais des Papes hangen vol met
oningelijste doeken, twee, drie rijen boven elkaar. Het is de tweede maal dat Picasso's
jaarproduktie getoond wordt. De bezoekers schuiven voorbij zoals in 1970. Ze hebben
niet minder dan zes nouveaux francs betaald voor deze postume tentoonstelling. Ze
zijn stil van ontzag. Een zestiger is met gedempte maar nadrukkelijke stem alles aan
het uitleggen: ‘tu vois, Madeleine...’
Naarmate men langs de hel verlichte wanden doek na doek bekijkt groeit de
verbijstering.
In de dertiger en veertiger jaren heeft Picasso de vervorming soms achteloos,
zonder innerlijke noch plastische behoefte toegepast.5. In een zo uitgebreid oeuvre
zijn momenten van moeheid onvermijdelijk. Af en toe heeft hij er met zijn pet naar
gegooid, gewoon omdat het niet wilde vlotten. Hij kon zich immers elke extravagantie,
elke gril permitteren. Bleek het een misslag, hij had een heel klavier van knepen om
de compositie met een
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duw en een stoot weer op haar poten te zetten. Geen doek dat hopeloos in de knoei
geraakt was of hij kon er nog een behoorlijk schilderij van maken. Het was geenszins
bluf toen hij zijn eigen meesterschap zo treffend formuleerde: ‘je ne cherche pas, je
trouve’.6.
Het is duidelijk dat de oude Picasso zijn hocus-pocus kwijt is. Doek na doek verft
hij: frenetieke maar holle herhalingen van vroegere reüssites. Zijn doeken in het
Palais des Papes zijn als een gesmoorde gil: ‘je ne trouve plus, je cherche...’
Als een razende zoekt hij. Er was voor hem, Pablo Picasso, niets meer te vinden.
Hij zou beweerd hebben in deze laatste levensjaren zijn belangrijkste werk te hebben
gecreëerd. Of hij het waarlijk dacht of daarentegen simuleerde het te denken, tragisch
was het in elk geval.
Is creativiteit in feite niet veel beperkter dan ons lief is te geloven? Het is niet
alleen over de nogal gênante erotiek van de impotent geworden ouderling dat men
de mantel van Noach dient te spreiden. Het geeft een hoogst hinderlijk gevoel wanneer
men zich plots realiseert dat de produktie van een zo vitaal en creatief man als Picasso
afgezakt is naar een niveau waar het nog slechts meewarigheid wekt. Misselijk wordt
men van de walmen goedkope wierook die tegen dit krachteloze werk van de laatste
jaren worden geblazen.7. Er zijn mensen die vele jaren nodig hebben alvorens ze het
allemaal aan Madeleine kunnen uitleggen.

Barcelona, september 1973.
Het late werk rekene men Picasso niet aan als een schande; het maakt hem niet
kleiner. Te Avignon voelt men zich wat beschaamd alsof men als toehoorder zit te
luisteren naar een gevierd man die, afgetakeld door de ouderdom, op het podium nog
slechts een mal figuur slaat.
Alle getuigenissen bevestigen wat eigenlijk in zijn oeuvre duidelijk te merken is:
hij had een persoonlijkheid die men bezwaarlijk kon benaderen zonder zich de huid
te schroeien. Jaime Sabartés, jeugdvriend en blijkbaar weinig begaafd schrijver, is
de verblinding van dit vervaarlijk menselijk contact nooit te boven gekomen. Hij
had in een ultiem gebaar van onderwerping kunnen zeggen: ‘j'ai été l'ombre de ton
chien’.
Hij bracht discreet relaas uit8. over Picasso's eetgewoonten en hebbelijkheden
allerhande; hij noteerde enkele gevatte uitspraken en preciseerde sommige historische
gegevens die voor de biografen van belang zijn. Maar men is hem nog meer dank
verschuldigd voor zijn bemoeiingen die de realisatie van het Barcelonees
Picasso-museum mogelijk hebben gemaakt.
De kleinste krabbel hangt er aan de wand; vroom ingelijst. De wat hinderlijk
overdreven vertedering neme men erbij; belangrijker is de om-
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standigheid dat hier een duidelijk beeld geboden wordt van wat Pablo Ruiz was
alvorens Picasso9. te worden. Geen spoor van balorigheid. Niets springt uit de band.
Pablo Ruiz bewandelt aanvankelijk zowaar platgetreden paden. Al stak hij de draak
met ‘pel y ploma’10. - de wildbraad- en pluimvee-stillevens van zijn vader - hijzelf
is, zoals elke leerling-schilder, begonnen met het opgelegde studiewerk. Wat hem
van andere, even vlijtige studenten wellicht onderscheidde was zijn verbluffende
moeiteloosheid.
Hij schetst vaporeus een impressionistisch landschapje op prentkaartformaat, maar
schildert ook goed-naturalistische taferelen zoals menig pompier van toen. Men ziet
Pablo vinnig en nerveus steekproeven doen, plots de tegenovergestelde richting
kiezen om even plots terug te keren.
Naderhand, wanneer alles voorbij is en de triomf bestendigd door de veilingsprijzen,
wordt omstandig aangetoond dat de winnaar niet kon verliezen. Hier in Barcelona
ziet men dat de jonge Pablo Ruiz, zoals elke jonge schilder die Pablo Ruiz of Jan
Janssens heet, verwoed gezocht heeft. Het is Henri de Toulouse-Lautrec die aan
Pablo Ruiz wees hoe hij Picasso kon worden.
Delacroix heeft het in zijn dagboek over ‘la particulière’. Een gewezen maîtresse
die bericht over de artistieke problematiek van haar vroegere minnaar is minder
frequent. Tussen haar herinneringen aan haar eerste ontmoeting met Picasso op de
plaats waar alle huurders van de Bateau-Lavoir water kwamen tappen, en vertellend
over de daaropvolgende winterdagen doorgebracht in artistieke Puccini-misère,
schrijft Fernande Olivier11. dat Puvis de Chavannes in de ogen van de jonge Picasso
toch niet veel zaaks was.
Misprees hij met de mond het werk van de man die het Panthéon decoreerde,
visueel heeft het hem blijkbaar veel meer geboeid dan men schijnt aan te nemen. Is
het werk van de terecht geprezen zogeheten ‘blauwe periode’12. heel wat krachtiger
dan het destijds zeer gewaardeerd oeuvre van Puvis de Chavannes, het heeft er
onmiskenbaar relaties mee.
Picasso beweerde dat een rasecht kunstenaar een onwetende moet zijn. Kennis,
zo stelde hij, belet te zien en hindert de spontane expressie.13. Men hoort in deze
stelling reeds wat na 1945 in de informele strekkingen, en onder verwijzing naar
Zen,14. tijdelijk een artistiek dogma zou worden. Een jong kunstenaar die dergelijke
theorieën leest, en ze onvermijdelijk koppelt aan Picasso's wereldfaam, acht zich
meteen vrijgesteld van veel lastige moeite.
Elk artiest kent het fenomeen. Hij weet wat het betekent een werk plots te zien
kapseizen in een poging het allerlaatste - het minieme allerlaatste - aan te brengen
dat het onafgewerkte moet voltooien. Een schilderij dat
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op het punt staat te slagen is als een dubbeltje op zijn kant. Wat men wil voltooien
wordt dikwijls afgemaakt. De kunstenaar die geen vrede neemt met een onvolkomen
wonder houdt er dikwijls een mislukking aan over. Inderdaad, er is een kunst van
het ophouden. Kennis of geen kennis, Picasso heeft in zijn creatieve tijd die subtiele
kunst van het ophouden meesterlijk gehanteerd. Ook dàt heeft Henri de
Toulouse-Lautrec hem geleerd.
In 1954 verwierf het Musée National d'Art moderne te Parijs een prachtige Nu
assis,15. een schilderij op karton dat destijds aan Gertrude Stein toebehoord heeft.
Picasso schilderde dit werk op een dofrode fond. Met een dekkende roze toon zette
hij de hoge lichten. Met diezelfde roze toon, verdund tot half-doorschijnende verf,
schetste hij de buik. Op elke plaats - het weze achtergrond of accent - is hij met
nauwkeurigheid opgehouden, alsof hij de nodige hoeveelheid verf op de
apothekersbalans had afgewogen en het schilderen zelf bij voorbaat op de seconde
geregeld.
Diezelfde schilderwijze, diezelfde rode fond (gemeenlijk rode bolusgrond16.
genoemd) heeft Picasso ontleend aan Francisco Goya.17. Men is Spanjaard of men is
het niet.
Niemands ervaring, niemands carrière is bruikbaar voor iemand anders. Of de
geschiedenis zich al dan niet herhaalt, uit de traditieverbondenheid van de jonge
Picasso kan geen enkel jong artiest enige gedragslijn putten. Hij kan niet eens naar
Picasso kijken zoals Pablo Ruiz naar de Toulouse-Lautrec gekeken heeft.
Onderhavige uiteenzetting is geen vermaning; niet eens een waarschuwing. De
intelligente Pablo Ruiz is Picasso geworden. Met een grote, langzame stuwkracht.

Albi, september 1973.
Het is absurd te willen calculeren wat een jong gestorven kunstenaar gepresteerd zou
hebben indien hij langer had geleefd. Een Kafka die het onuitsprekelijke uitgesproken
had, kon hij er nog iets aan toevoegen? Wat Kafka schreef, schrijft men niet zonder
vroeg te sterven.
Zet men de beste werken van Henri de Toulouse-Lautrec bij elkaar, dan ziet men
duidelijk de lijn die Picasso zou doortrekken. Voor Picasso's grote stap van de jaren
1900-1906 waren de benen van Henri de Toulouse-Lautrec, bij wijze van (boosaardig)
spreken, te kort.

Eindnoten:
1. New York, Metropolitan Museum. Het doek wordt beschouwd als het eerste kubistische
schilderij. Sommigen twijfelen eraan dat het reeds in 1907 zou zijn ontstaan. De kunstenaars
zijn meestal niet erg behulpzaam om dergelijke betwistingen over historische detailpunten te
beslechten. Integendeel! Ze beleven er pret aan de twijfels aan te wakkeren of de verwarring
nog te vergroten. Het oeuvre van 1906 is voldoende bekend om 1907 als mogelijke datum van
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Les Demoiselles d'Avignon te aanvaarden. Van groter belang is de omstandigheid dat bij de
overgang naar het kubisme de invloed van de eindelijk gewaardeerde en zojuist overleden
Cézanne duidelijk merkbaar is.
Over de pre-kubistische periode, zie P. DAIX, G. BOUDAILLE en J. ROSSELET, Picasso
1900-1906, Neuchâtel, 1966, met bibliografie.
Tête de taureau, 1943. In W. WIEGAND, Pablo Picasso in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten, Reinbek, Rowohlts Monographien, 1973, afb. p. 119, wordt het stuk nog
vermeld als zijnde in het bezit van de kunstenaar.
Musée National d'Art moderne, Paris, 1923.
Men denke aan de portretten die hij tekende van Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Ambroise
Vollard, Igor Stravinsky enz.
Guernica (1937) is een voorbeeld van een stilistische vervorming omwille van de intensiteit
van de expressie. Sommige elementen, zoals het beroemde stervende paard, zijn in vroeger
werk terug te vinden.
Dit veel geciteerde woord is afgeleid van een interview uit het jaar 1923.
Zie voornamelijk de twee Avignon-catalogi, 1970 en 1973, tevens K. GALLWITZ, Picasso
Laureatus, Luzern, 1971, Engelse uitgave Picasso at 90, The Late Work, Londen, 1971.
J. SABARTES, Picasso, Portraits et souvenirs, Parijs, 1946; oorspronkelijke Spaanse tekst
Picasso, Retratos y Recuerdos, Madrid, 1953.
Picasso is, zoals bekend, de naam van zijn moeder.
Letterlijk ‘vacht met pluimen’. Zie J. SABARTES.
F. OLIVIER, Picasso et ses amis, Parijs, 1933.
Aan het veelvuldige, dikwijls nagenoeg monochrome gebruik van blauw in de jaren 1902-1904
heeft men o.m. de romantische verklaring gegeven als zou Picasso zich uit geldnood beperkt
hebben tot de goedkoopste tubes. De zwaarmoedige atmosfeer van zijn oeuvre in die periode
en zuiver schilderkundige betrachtingen zijn vermoedelijk betere verklaringen. Het ware
interessant na te gaan of er soms ook enig verband is met de monochrome schilderwijze van
Eugène Carrière (1849-1906).
Sprekende over de ‘blauwe periode’ schrijft SABARTES, p. 74: ‘Nous soutenons alors avec
acharnement - car l'idée vient de Picasso - que l'artiste authentique doit tout ignorer; que le
savoir embarrasse, empêche de voir et gêne l'expression, par manque de spontanéité. Nous
posons en principe que dans la lutte pour l'art les armes ingénieuses de l'enseignement officiel
non seulement son inefficaces, mais vaines, inappropriées et gênantes, pour ne pas dire nuisibles,
car les lourdes règles et les méthodes rigides sont autant de chaînes pour entraver le déploiement
de la personnalité. Nous nommons pure l'expression directe de l'artiste. Mais non celle qui arrive
d'une manière détournée quand l'artiste n'est plus capable que de transmettre son savoir sans y
mettre rien de lui. Dans les musées, les oeuvres des Primitifs nous démontrent la valeur de notre
doctrine: elles témoignent d'une innocence non contaminée par l'artifice...’
Het hoeft geen betoog dat deze ‘doctrine’ op diverse punten voor betwisting vatbaar is.
Tijdens de mode van de action-painting werd de filosofie van Zen wel zeer oppervlakkig
geïnterpreteerd en als gemakkelijk voorwendsel gebruikt. Men vergat al te lichtvaardig dat Zen
het resultaat is van een eeuwenoude, intense geestelijke discipline.
Nr XII. 3 in P. DAIX, G. BOUDAILLE en J. ROSSELET, p. 257.
Rode bolus (Fr. ‘bol rouge’) is een roodbruine aardverfstof. De term wordt evenwel gebruikt
voor alle rode fonds. Rode fonds werden tamelijk veelvuldig toegepast sinds de 17de eeuw,
o.m. door Poussin.
Madrid, Prado, vooral de voorbereidende studies voor het beroemde groepsportret van de
koninklijke familie Carlos IV.
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Willem M. Roggeman / Gedichten
Mooi (voor)uitzicht
Een avond aan een meer
dat herinnert aan Wordsworth.
Het menselijk hart
woont in zijn kamers
en ik, ik merk hoe tranen
groeien tussen mijn woorden.
En terwijl ik in een
reeds vergeeld dagblad kijk
verneem ik nog eens wat
over het verval van één of ander.
En door de open tuindeur
hoor ik je lachen, met iemand,
als jaren geleden, inderdaad
een beeld uit vroeger tijden
maakt zich meester
van mijn verbeelding.
Overal, overal zie ik
de lente komen aansluipen.
Zonder medelijden.
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Gotisch geschreven
Hölderlin huilt in zijn hangmat.
Aan zijn zilveren kamerjas
ontbreekt een knoop.
Niemand wordt nu nog geboren
op de ouderwetse manier
denkt hij vol heimwee
naar het gras van Groenland.
Van uit zijn toren
heeft hij een mooi panorama
maar in zijn kamer
met de olijfgroene muren
zet hij zijn blote voeten
telkens weer
in zijn eigen voetstappen.
En aan zijn schrijftafel,
in zijn mooi gotisch handschrift,
noteert hij: Liefste,
wanneer ik al je ogenblikken
van zwijgen verzamel
merk ik duidelijk
je welsprekendheid.
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Joos Florquin / Ten huize van Hubert Lampo
U gaat er trots op rasecht Sinjoor te zijn, maar ondertussen woont u lekker in
Grobbendonk?
Ik ben niet alleen een volbloed Sinjoor, ik ben zelfs een Antwerps nationalist.
Antwerpen heb ik nodig voor mijn werk. Ik situeer mijn boeken nu eenmaal bij
voorkeur in de stad en de enige stad die ik door en door kèn, en hierdoor ook begrijp
- je moet een landschap, een stad begrijpen, zei mijn té vroeg gestorven vriend,
kunstschilder Antoon Marstboom altijd - is Antwerpen. Het is mij voldoende
Antwerpen op de achtergrond aanwezig te voelen. Trouwens, ik ben hier, via de
Boudewijn-autoweg, net zo vlug op de Grote Markt of op de Meir als de inwoner
van een voorstad die zich door het verkeer moet wurmen. Ondertussen beken ik, dat
hier op het platteland leven voor mij een compensatie is. Het houdt ook verband met
een ommekeer in mijn leven. Ben je niet tevreden met je leven, dan moet je het
veranderen, las ik bij ik weet niet meer wie. Verander je het ene, dan hoor je ook het
andere te veranderen. Dat leek mij een goede kans om naar de Kempen te komen,
waarvan de betrekkelijk bewaarde authenticiteit mij psychisch goed doet.
Hoelang woont u hier al?
Sinds 1968. Daarvoor heb ik nog drie jaar in Olen gewoond.
U hebt het huis zelf gebouwd?
Ja, met Gerard Cools, een architect uit Westerlo, dus uit de streek. Ik had het wellicht
liever wat meer kubistisch gehad maar wegens de vigerende bouwvoorschriften was
dat niet mogelijk: vandaar het schuine dak. Gerard Cools maakte er iets goeds van.
Toch was hij erg verveeld met de eisen van de urbanisatie, die wel een goed, artistiek
volwaardig architect hinderen, doch de waanzinnigste monstruositeiten op
bouwkundig gebied zonder boe noch ba aanvaarden, als het maar klopt met de
voorschriften. Wij zitten
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hier op een gehuchtje van Grobbendonk. Het is helemaal niet zo makkelijk geweest
hier een stukje grond te vinden, want vrijwel alle bouwterreinen zitten in de handen
van grondspeculanten van dubieus allooi. Gelukkig verkocht de C.O.O. een lapje,
waar wij een deel van konden kopen. Het is hier een heerlijke streek: nog bijna 500
ha bos!
Hebt u zich moeten aanpassen? Hebt u contact met het dorp?
Aanpassen? Dat is vanzelf gegaan. Contact met het dorp? Eigenlijk wel, doch niet
met het echte dorpsleven, wel met enkele mensen, die we hebben leren kennen. Er
wonen hier veel forenzen en ook enkele families met aanzienlijk meer culturele
standing dan je het zo volop buiten vermoedt.
U schreef bijna evenveel bladzijden, die handelen over u en uw werk als u romans
schreef. Is dat pretentie of onrust?
Best mogelijk, dat het een vorm van pretentie is. Maar neen. Ik bén niet pretentieus.
Integendeel. Als de eerste de beste aansteller mij een vlot verhaal over zijn visie op
de literatuur opdist, zit ik er soms bij als een tuinkabouter, zó klein. Diep in me zelf
is er natuurlijk wel een groot zelfvertrouwen. Waar je op zinspeelt is inderdaad een
vorm van onrust, het zoeken naar een antwoord op de vraag: wat is er toch met mij
aan de hand, wat heeft schrijven in feite te betekenen? Dat proces heeft mij steeds
geboeid. Op de eerste bijeenkomst van het Vermeylenfonds, kort na de oorlog, in de
zomer van 1946 te Deurle, heb ik eens een lezing gehouden over het incubatieproces
van de roman. Klinkt niet gek, nietwaar? Op je zesentwintigste heb je meer lef dan
op je vijftigste. Maar onder, of onmiddellijk nà het schrijven van ‘De Komst van
Joachim Stiller’ heb ik ontdekt, dat je, zo je het waarachtig wil, inderdaad op het
spoor kunt komen van het ontstaan van je eigen werk. Die neiging tot zelfanalyse in
functie van wat je schrijft mag dan een vorm van egocentrisme zijn, het lijkt mij het
meest authentieke en zeer efficiënte middel om te begrijpen, waar het je om te doen
is. Om je ervan te overtuigen dat je zomaar geen intellectueel spelletje zit te beoefenen.
Mijn eerste inzichten op dit stuk waren écht een openbaring voor mij, die mijn niet
zo stoer zelfvertrouwen op dat ogenblik overigens best kon gebruiken. De resultaten
zijn zich wat gaan opstapelen, dat is waar: ‘De Draad van Ariadne’, twee delen van
‘De Ring van Möbius’, het interviewboek, dat met collega en buurman Hannelore
tot stand werd gebracht, ‘Er is meer, Horatio’, gedeeltelijk ‘De Zwanen van
Stonehenge’... Ben ik wat ver gegaan? Ik weet het niet, misschien zal het in de
toekomst,
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buiten ‘de schrijfdaad’, om ook eens een modieuze term te gebruiken, de zelfanalyse
ten bate van zuiver creatief werk stimuleren. Ik weet nu ongeveer waar ik sta, en ben
er nu ook zeker van dat de literatuur een zin heeft, een zin voor mezelf en, te oordelen
naar de reacties van het publiek, ook voor mijn lezers. Mijn ervaringen wat betreft
de persoonlijke ervaringen bij de omgang met de literatuur zullen voortaan altijd wel
een rol blijven spelen, met de literatuur in het algemeen, bedoel ik. Dat alle richtingen
mogelijk zijn blijkt uit mijn spelen met, neen, laat mij het maar rustig wat
uitdrukkelijker formuleren, mijn geboeid-zijn door het Madocprobleem. Je weet wel,
dat onbekende boek van de schrijver van de Reinaert. Ik heb de indruk, dat ik op die
manier niet in het spoor van de mode loop. Ik bedoel zo van die geschriften waar de
auteur, de blik op de eigen navel gericht, het schrijven op de voet beweert te volgen.
In het buitenland is er op dat gebied mogelijk wat gepresteerd - God moet nu eenmaal
zijn getal hebben - maar wat ik er bij ons van zie is je reinste derdehandse naaperij,
waardoor noch intellectueel, noch bourgeois zich uit het veld laat slaan...
Dat herhaald onderzoek van uw eigen literaire gedragingen zou kunnen wijzen op
een onzekerheid, een twijfel of een onrust. Maar toch hebt u een sterk gevoel van
eigenwaarde. Telkens als u een aanval afslaat - en dat is meer gebeurd - is uw besluit
dat u er nog zult zijn - of uw werk dan ten minste - als die keffende broekjes zullen
zijn vergeten.
Eigenlijk word je nooit aangevallen door mensen van waarde. Iemand als Hugo Claus
bijv. zal wel eens een laatdunkend woord gebruiken maar zal nooit met getrokken
mes ten aanval gaan. Hij heeft aan zichzelf genoeg om zich niet met dergelijke
flauwekul bezig te houden. Dezelfde ervaring heb ik gehad met de serieuze critici
die we vroeger bezaten, een Vestdijk, een Greshoff, een Urbain van de Voorde van
wie ik niet alles nam, doch die wist waar het om ging. Ook met Herreman, die als
journalist een vulgarisator was maar zijn werk ernstig verrichtte. Van deze mensen,
die iets betekenden en ook iets vertegenwoordigden, heb ik nooit een onheus woord
moeten incasseren. Ook niet van Kemp. Of van Paul Hardy, die soms bezwaren
maakt, maar deze bezwaren als een gentleman formuleert. De jongens die slaan om
te hebben, zoals men in Vlaanderen zegt, blijken nooit bewezen te hebben zelf veel
waard te zijn. Als criticus reageren ze hun frustraties af. Men mag kritiek op mijn
werk uitoefenen - natuurlijk mag men dat - doch ik weiger mij bij schofterigheid
neer te leggen, die zich als artistieke rechtlijnigheid wil laten doorgaan. Op een
bepaald mo-
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ment was het 20 erg dat mijn vrouw de gestencileerde en andere tijdschriftjes die ik
toegezonden kreeg, verdonkermaande om te beletten dat ik het me zou aantrekken.
Zielig was dat op de duur sommige journalisten gingen meedoen. Het was, zowat
tot voor een jaar of vijf geleden, nu treft het mij minder, de mode om bij de jeugd in
het gevlij te komen. Bovendien hadden sommige Strebers ook hun vriendjes wel hier
en daar op een of andere dag- of weekbladredactie zitten. Van een journalistiek
standpunt uit bekeken was het een blunder van jewelste, precies mij tot object van
dergelijke activiteiten, die mij soms aan ‘Der Stürmer’ van Julius Streicher deden
denken, te kiezen. Het heeft lang geduurd, voor het mij helemaal duidelijk was, doch
mijn lezers in Noord en Zuid zijn jonge mensen. Als die gemeenheden lezen over
een auteur die ze niet kennen, zullen ze misschien geloven wat zo'n kranteknaap
vertelt. Maar de hedendaagse jonge mensen hebben geleerd zelf een eigen oordeel
te vormen. Zo'n jonge vrouw of man die een of ander schrijver écht waardeert, legt
dergelijke agressieve elucubraties naast zich. Had ik dàt iets vroeger ingezien, het
zou mij wel enige ergernis hebben bespaard. Waar zijn trouwens al die
aspirant-genieën van enkele jaren geleden? Waar zijn de boeken - meestal probeerden
zij ook proza of poëzie te lozen - waarmee zij mijn minderwaardig gepruts nu eens
voorgoed van de baan gingen vegen?...
Maar, het is zo, een tijdlang heb ik het niet onder de markt gehad, zoals men in
Antwerpen zegt. Waar men kon, drukte men mij buiten. Soms zag ik dat vlakbij, in
mijn eigen omgeving gebeuren. Ook oudere collega's deden er aan mee. Een
concurrent minder, zullen ze bij zichzelf hebben gedacht... Het meest in het oog
springend, want mogelijk het onhandigst, was de houding van hen die zelf tot de
jongerenmaffia behoorden, of er in het gevlij bij wilden blijven. Vreemd eigenlijk...
Wat hadden ze er nu aan, op een goed blaadje te staan bij mensen die nog steeds
moesten en moeten bewijzen gewoon maar een bladzijde poëzie, proza of kritiek te
kunnen schrijven?... Ik herinner mij de meeting die in het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel werd gehouden, je weet wel, om tegen het proces te protesteren dat
aanhangig was gemaakt tegen Claus. Het ging om het optreden van drie blote heren
in een toneelspel van hem. Die blote heren vond ik meelijwekkend, doch het proces
vond ik ook erg naar. Het ging dus om de vrijheid van het woord, van de artistieke
uitdrukking. Die blote mannetjes waren maar een bezopen voorwendsel, maar kom...
Welnu, de jonge vrijheidsminnaars in de zaal trachtten een aantal mensen op het
podium het spreken te verhinderen. Dit in naam van de vrijheid. Ik heb hun het
zwijgen opgelegd door te zeggen dat zij zich als fascisten aanstelden, en daarna rustig
mijn woordje geplaatst. De radio en de televisie
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(Tienerklanken) waren aanwezig. Terwijl ik sprak liet de tienerklankenjongen de
camera stilleggen. En uit het naderhand uitgezonden radioprogramma bleek ik netjes
weggeknipt. Dat was oneerlijk. Heus waar, ik behoorde die avond echt wel tot de
drie, vier sprekers die er niet voor spek en bonen hebben bijgestaan... Dit alles is nu
grotendeels voorbij. Ik heb genoeg aan de erkenning van mijn werk en kan zulke
dingen missen. Maar het maakt in ogenblikken van depressie, die ik, als iedereen,
ook wel eens heb, een onprettige indruk. De diepere oorzaak van dit alles is moeilijk
te achterhalen. Soms denk ik dat het door mijn werk als journalist, dat duurde tot
1965, veroorzaakt werd. Ik moest in mijn eentje voor een volledige kunstredactie
spelen op ‘Volksgazet’ en kon dus niet àlles bespreken wat er verscheen. Wie niet
aan bod kwam, en dat waren uiteraard zij die ik van talent verstoken vond, werden
mettertijd mogelijk boos op me. Bovendien ben ik vijftien jaar lang redactiesecretaris
van het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ geweest. Ik nam geen beslissingen wat het al
dan niet accepteren van kopij betrof. Dat deed de redactie, maar ik moest de afgewezen
teksten terug naar onze inzenders sturen. Velen die daarna een grote bek opzetten,
behoorden tot deze door mijn collega's gebuisde aspirant-letterkundigen. Je kunt het
gevolg raden... Een derde mogelijkheid is, dat ik niets beteken als auteur. Maar dan
kon ik toch niet de moeite waard zijn, opdat zowel het intellectuele spes patriae als
het artistieke schorem zich zo'n enorme inspanning zouden hebben getroost om mij
klein te krijgen? Inmiddels heeft het mij geen kwaad gedaan. Er is een moment
gekomen waarop mijn lezers, ook in Nederland, kwaje brieven aan de hoofdredacteur
van publikaties waarin ik gemaltraiteerd werd, zijn gaan schrijven. Dàt is soms erg
doeltreffend. Dan beseft zo'n hoofdredacteur ineens, dat men zijn krantje misschien
toch niet alleen koopt om één of andere wielrenner op het schild te zien verheffen,
terwijl een schrijver als een stuk vuil wordt behandeld...
Dat is nu voorbij.
Zoals ik al zei. Ik heb me toen zelf gered ook door het feit dat ik andere en zwaardere
zorgen had, zorgen van familiale aard: een moeilijke scheiding, een nieuw huwelijk,
de kommer om de kinderen en hun studies... En alles weer van voren aan beginnen.
Ik ben dan later mezelf gaan verdedigen. Het enige principe van Jezus dat niet klopt,
is dat van die tweede wang als men je op de eerste slaat. Goed, ik ben bereid ook die
tweede wang aan te bieden. Maken ze daar ook gebruik van, dan trap ik tegen hun
schenen. Goed geweten... Eigenlijk is de literatuur een smerig wereldje geworden.
Weet je nog wel, hoe een bende agressievelingen het nodig vonden
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de doodzieke Maurice Roelants wat vlugger in het graf te schoppen door hem in een
speciaal boek tot de grond af te kraken? Ik neem Roelants niet meer integraal, doch
ik was er kapot van. Overigens, Roelants heeft tussen de twee wereldoorlogen mee
het gezicht van onze letteren vorm gegeven...
***

U legt er ergens de nadruk op dat u niet socialist bent geworden maar dat u een
geboren socialist bent. In feite bent u een jongen die uit de kleine bourgeoisie komt.
Dat kan ik inderdaad niet loochenen: mijn moeder was onderwijzeres en mijn vader
ambtenaar bij de P.T.T. Belangrijk is echter dat je je kunt distantiëren van de
mentaliteit van de kleine bourgeois. Mijn ouders hadden dat, qua mentaliteit, zelf
reeds instinctief gedaan. Dat distantiëren betekent niet, dat ik bijv. niet van een zeker
comfort houd. Ik was haast vijftig toen wij dit huisje bouwden. Heel wat jongere
contestanten zitten van hun dertigste in een De Taeye-huisje met een tuintje ervoor...
Mijn ouders waren sociaal voelende mensen. Ze hebben verder weliswaar niet in
het activisme gestaan, maar voelden zich toch flamingant, wat voor Antwerpenaren
volledig normaal en volstrekt probleemloos is. Vóór de ‘Volksgazet’ nog kwam bij
ons ‘De Schelde’ in huis. Maar we kregen soms ook ‘Le Journal de Moscou’, ons
bezorgd door Leo Frenssen, die het blad samen met zijn kruidenierswaren afleverde.
Propaganda van de saaiste soort! Leo Frenssen was een schilderachtig communist,
die met de K.P. had gebroken. Hij was geen man om in het autoritaire gareel te lopen.
Hij was veeleer een Messias-figuur met wazige maatschappelijke denkbeelden,
volledig utopisch meestal. Ofschoon socialist, waren mijn ouders geen militanten.
Dat lag hun niet. Ik zelf heb ook nooit met de hoop meegelopen, letterlijk noch
figuurlijk. Wellicht zou men mij een personalistisch socialist kunnen noemen.
Christelijke en liberale elementen bepalen vermoedelijk mede mijn wereldbeeld.
Waarom niet? Inmiddels sta ik onvoorwaardelijk aan de kant van de kleine man, van
de slachtoffers van een onvolmaakte wereld. Ik weet overigens wel dat men deze
kleine man nog heel wat hoort te leren op het stuk van zelfrespect en menselijke
waardigheid. Leve de proletariër, maar weg met de proleet, zou ik zo zeggen.
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Ik zou deze perfide vraag kunnen stellen: wat is voor u het type van de socialist?
Ik zal ze niet uit de weg gaan, want ik kan er derwijze op antwoorden, dat ik jou
gedeeltelijk mee verantwoordelijk stel voor het antwoord! De beste, de eerlijkste
socialist die ik ooit ontmoette is Leo Magits. Hij is een man die niet in de kijker heeft
gelopen, maar consequent zijn ideaal heeft gediend. U hebt er een uitzending aan
gewijd in deze reeks. Het is er een van de mooiste die ik gezien heb, zo eerlijk, zo
bescheiden en zo diep menselijk.
Ik zal u daar zeker niet tegenspreken. Maar ik wou iets meer over uw ouders
vernemen. U hebt het meest van uw moeder?
Met ouder te worden ontdek ik dat ik meer heb van mijn vader, zowel in woorden
en gebaren als in houdingen. Hij was een man die hoegenaamd geen belang hechtte
aan details en bijkomstigheden. Die interesseren mij ook niet. Heus waar, mijn vader
was een bijzonder man, die het niet bepaald ver geschopt heeft maar dat interesseerde
hem ook niet. Hij was een bescheiden onderbureauchef op de diensten van de P.T.T.
die zich bezighielden met het innen van de radiobelasting. Vooral tijdens de oorlog
slaagde hij erin het zo in te pikken, dat sommige van zijn jonge collega's 's morgens
extra doorwerkten op het bureau en dan 's namiddags les konden volgen aan de
universiteit. Hij had lager middelbaar gedaan, natuurlijk in het Frans, met voor het
Nederlands Pol de Mont als leraar. Toen hij 50 was heeft hij er zich nog op toegelegd
om het Nederlands tot in de finesses bij te werken. Hij vond het nodig om de
correspondentie naar behoren te kunnen voeren. Men begon toen ook serieus komaf
te maken met de vernederlandsing van de dienst waar hij voor werkte. Mijn moeder
kreeg haar vorming in de Rijksnormaalschool van Brugge, waar ze de moeder van
Johan Daisne heeft gekend. Een klassieke vraag, die hier gewoonlijk bij aansluit is
dan: van wie heb je de neiging tot schrijven? - Ik weet het niet. Via mijn moeder
kom ik uit een muzikantenfamilie: de laatste loten daarvan zijn Karel van de Velde,
die programmator is op de B.R.T. en Hugo van de Velde, die een begaafd cellist is.
Kan het niet zo zijn, dat men de artisticiteit in het algemeen van het voorgeslacht
overerft, doch dat er in de chromosomen ‘verspringingen’ zijn, zodat iemand uit een
muzikantengeslacht eensklaps gaat schrijven?
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U werd eerst onderwijzer en dan regent. Dat duidt erop dat u zich geroepen voelde
om te onderwijzen.
Nee, dat berustte op een vergissing. Mijn ouders hadden in die crisisjaren eerst de
zekerheid op het oog. En die zou het zgn. regentendiploma mij geven. Later konden
we nog zien. Maar dat diploma bood toen praktisch geen universitaire uitkomst;
daarbij werd het oorlog, wat de verplaatsingen bemoeilijkte. In die tijd liet die
beslissing mij trouwens helemaal onverschillig. Omdat ik toen al rondliep met de
gedachte dat ik schrijver zou worden. Als ik als kleine jongen boeken las, dacht ik:
later schrijf ik er zelf, die nog veel mooier zijn. Ik heb het vaak betreurd, dat ik geen
universiteit gelopen heb. Maar kom, dan was ik misschien onmiddellijk in het
onderwijs terechtgekomen, op een niveau dat mij wel had kunnen liggen, en er
voorgoed gebleven. Het schrijven zou daar waarschijnlijk onder geleden hebben.
Het onderwijs is een zwaar beroep, dat weet je zelf best. Weet je wat ik nog eens
graag zou doen? Een beperkte cursus geven aan een universiteit over één of ander
onderwerp dat ik door eigen ervaring en aanvullend onderzoek grondig ken. Maar
ja, dat is mogelijk in Amerika, en ook in Duitsland heb ik aan de universiteit van
Keulen wel eens een paar uur college gegeven - over magisch-realisme, heerlijk!
Hier kàn dat vermoedelijk niet. Het klinkt wat eigengereid, dat zomaar openhartig
te zeggen, maar Paul van Ostaijen heeft het ons voorgedaan. Die wilde graag professor
in de poëzie worden. Nou, is het geen zonde, dat zo'n man niet een aantal jonge
mensen, een hele generatie wellicht, heeft kunnen beinvloeden?... Ook zonder
dergelijke overwegingen zou een universitaire akte mijn leven aanzienlijk
vereenvoudigd hebben. Het heeft tien jaar geduurd voor ik mijn vaste aanstelling als
inspecteur van de openbare bibliotheken eindelijk in handen had. Alleen omwille
van het ontbrekend ezelsvel. Een doctor in de wiskunde had men wel in de
bibliotheeksector kunnen benoemen! Trouwens, als ik opzoekingswerk verricht, o.m.
in verband met Willem en zijn Madoc-boek, zit ik soms eensklaps vast op gewone
methodische probleempjes. Natuurlijk sla ik er mij wel doorheen - nooit heb ik mij
geschaamd hulp te vragen aan wie meer weet - maar het is toch tijdverlies.
Ik liep dus lagere, daarna middelbare kweekschool in Antwerpen. Een leraar die
een diepe invloed op me heeft uitgoefend, was dr. Rob van Roosbroeck. Politiek kon
ik hem later niet volgen, maar pedagogisch bereikte hij voor mij het maximum: hij
wekte bij mij een uitgesproken belangstelling op voor de geschiedenis, die ik nooit
meer kwijt raakte. De zelfdiscipline die men als auteur nodig heeft, leerde ik van
onze opvoedkundeman,
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dr. Willy Schneider. Door hem ben ik ervan overtuigd geworden, dat een mens voor
zelfverbetering vatbaar is, maar dat alleen hij zèlf dat bestendig perfectioneren door
fanatieke volharding kan bewerkstelligen. Mijn interesse voor de literatuur is een
erfenis van onze leraar Engels en Duits, Hubert D'Hollander - de vader van de
gelijknamige voetballer. Hij hoefde in de lagere normaalschool geen literatuur te
geven, maar hij deed het toch, zo onder de andere lessen. Hij beschikte op grandioze
wijze over het geheim van het kennis-doorgeven. Hij deed dat zó langs de neus weg,
zó vanzelfsprekend, dat je er stilaan van doordrongen geraakte dat literatuur inderdaad
iets belangrijk is in het leven van een mens en een volk. Grote meneer!
Hebt u ooit aan Vlaamse actie gedaan?
Actief geijverd? Nee... Maar ik ben wel vroeg flamingant geworden. In mijn kindertijd
gebeurde het dat ik aan de hand van moeder mee naar de Grand Bazar ging, waar er
soms verkoopstertjes waren die oud-leerlingen van haar waren. Ze spraken mijn
moeder aan in het Frans, doch excuseerden zich daarvoor: dat werd door de directie
opgelegd. Mijn dus kinderlijk flamingantisme werd nog verstevigd in De Panne,
waar wij vele zomervakanties doorbrachten. Een zuster van mijn vader had daar een
pension. Op de dag van de IJzerbedevaart ging het er soms ergerlijk aan toe. De
bedevaarders, die 's morgens de graven van hun gesneuvelde jongens hadden bezocht
- het was in 1926-1927, de manifestatie was veeleer religieus dan politiek gekleurd
-, werden zichtbaar slechts geduld in die Vlaamse badplaats. Maar eens dat het
grootste aantal van deze Vlaamse mensen weg was, meende de hoofdzakelijk
Brusselse jeunesse dorée de lucht te moeten zuiveren met stupiede patriottistische
manifestaties. Die culmineerden in het scanderen van: ‘A bas les boches, à bas les
flamingants!’ Hoe jong ik ook was, ik begreep dra waar het om ging. Zoiets blijft je
bij. In de oorlog heb ik wellicht op mijn manier aan Vlaamse verzetsactie gedaan.
Ik heb in Antwerpen de jeugdafdeling van het Willemsfonds mee in leven gehouden.
Het gebeurde om de jonge mensen aan het gevaar van collaboratie te onttrekken. We
inviteerden diverse sprekers, o.m. Lode Zielens en Gerard Walschap, en speelden
toneel of cabaret. We hebben ook eens een literaire wedstrijd ingericht. Hiervoor
hadden we 500 frank uitgetrokken, die het hoofdbestuur dan met 500 fr. aanvulde.
De drie bekroonden zijn geweest: Piet van Aken, Nic van Beeck en Frank Meyland.
In feite geen gek resultaat!
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U hebt dan toch les gegeven.
Ik ben als onderwijzer gediplomeerd in 1938. In 1939-40 heb ik in het lager onderwijs
les gegeven en terzelfder tijd mijn eerste jaar regentaat gedaan. In 1940-41 deed ik
het tweede. Verder heb ik tot juni 1944 voor de klas gestaan, altijd in het lager
onderwijs. Dat lag mij niet zo best. Ik vond in dat werk niet veel bevrediging en het
putte mij letterlijk uit. Stel je voor dat ik in Berchem zelfs godsdienstles heb gegeven!
Met de verhalen uit het Oude Testament liep het best los. De zondvloed greep plaats
op de Groene Hoek en de Ark strandde ergens bij het kerkhof van Silsburg.
U bent dan journalist geworden bij ‘Volksgazet’.
Dat gebeurde via het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’. In 1943 werden er plannen gesmeed
om na de oorlog een nieuw tijdschrift uit te geven door August Vermeylen, Maurice
Roelants, Raymond Herreman en de professoren Gaston Eyskens, Haesaert en Edgar
de Bruyne. Mevrouw Manteau zou het uitgeven en zij vroeg mij redactiesecretaris
te worden. Na de oorlog is van dat plan niets gekomen. Vermeylen is overleden, de
bestaande tijdschriften verschenen opnieuw en ook werd de vraag gesteld of een
ideologisch algemeen, kom, een pluralistisch tijdschrift wel zin had, nu o.m. ‘De
Vlaamse Gids’ en ‘Dietsche Warande en Belfort’ weer op de markt kwamen. Eyskens
hield zich weer met politiek bezig. De Bruyne stond wat huiverig tegen een algemeen
en dus wel sterk vanuit de vrijzinnige hoek geconditioneerd tijdschrift. Wie hoorde
er een boven alle politieke onverdraagzaamheid staand man als August Vermeylen
op te volgen? Op verzoek van de zoon Vermeylen heeft ten slotte Teirlinck het project
opnieuw aangepakt. Inmiddels was de gouden tijd van het boek voorbij en mevrouw
Manteau voelde niet veel voor een thans riskant geworden investering. Op verzoek
van Walschap heeft Ontwikkeling dan de uitgave op zich genomen. Het was geen
gemakkelijke start. Ontwikkeling kende weinig van het uitgeven van een geraffineerde
periodiek, Teirlinck heeft bijna bladzijde voor bladzijde dienen voor te tekenen, hoe
het moest gebeuren. Hij liet de maquette maken door Jef Cantré en veranderde ook
de titel van het tijdschrift, dat oorspronkelijk ‘Diogenes’ heette. ‘Nieuw Vlaams
Tijdschrift’ leek Teirlinck niet zo bindend. Waar Vermeylen met een beperkte ploeg
wilde starten, stond Teirlinck een grote redactie voor, waardoor de
verantwoordelijkheid sterk verdeeld werd. En het werk ook fel werd bemoeilijkt!
Van de oorspronkelijke ploeg is er nog één over: ik zelf. Volgens mij heeft het N.V.T.
zijn rol gespeeld, doch de grote tijd is lang voorbij.
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U werkte 20 jaar als journalist bij ‘Volksgazet’. Toen u er wegging werd er hier en
daar naar redenen gegist.
Het is nochtans geen duister geval. Ik ben er weggegaan omdat ik heel mijn leven
reorganiseerde. Er bestond op ‘Volksgazet’ geen duidelijke afspraak met mij.
Aanvankelijk moest ik instaan voor de wekelijkse kunstpagina; later kwam daar
toneelkritiek bij en ten slotte zelfs zo veel als soiristenwerk. Kortom: altijd maar
meer werk en wegens allerhande bezuinigingsmaatregelen minder verdienste... Met
het N.V.T. is het als volgt gegaan. Door het verdwijnen van ‘Het Handelsblad’ stond
Ivo Michiels op de keien. Hij werd door ‘Volksgazet’ opgepikt en kreeg het materieel
werk voor het N.V.T. Ten slotte was hij het die - logischerwijze - de nummers maakte.
Ik vond het niet eerlijk dat hij voor mij het werk moest doen, zonder dat hem er ook
de erkenning voor toekwam. Ik heb hem dan officieel het secretariaat overgegeven,
- hij had daar recht op.
U bent nu rijksinspecteur bij de Dienst voor Openbare Bibliotheken. Dat is een
sinecure?
Geen sprake van! Geloof het maar niet. Toen in 1921 de wet op de Openbare
Bibliotheken er kwam, was Huysmans minister. In zijn optiek was het inspectoraat
inderdaad een geschikte baan voor schrijvers, die hierdoor een bepaalde
bewegingsvrijheid behielden. Overigens werd algemeen aanvaard dat schrijvers wel
iets te maken hebben met het boek en er ook wat van afwisten. Intussen is de
bibliotheekeconomie een volwassen vak geworden. De beroepsmensen opperen thans
bezwaren tegen het aanstellen van schrijvers als inspecteur. Toen ik werd benoemd
in de geest van Huysmans' opvatting, is er reeds heel wat kritiek geweest. Ach, weet
je, gedeeltelijk is het wel zo, dat de voorgangers niet steeds gedaan hebben wat ze
moesten doen. Natuurlijk was dat fout: zo draait men de kip met de gouden eieren nou, ja, gouden eieren? - de nek om. Op dit ogenblik zijn er in ons corps nog twee
auteurs: Herman Vos en ik. De anderen hebben ofwel een universitaire, ofwel een
vakopleiding gehad...
De vraag blijft of het een sinecure is?
Het is een baan die de mogelijkheid tot schrijven in de hand werkt: je kunt zelf je
tijd indelen zoals je dat wenst. Vaak doe ik dat aldus: 's morgens werk ik mijn
administratie af, in de namiddag schrijf ik, en 's avonds bezoek ik een of meer
bibliotheken. Wij werken even intens als om 't even
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welke ambtenaar, maar op andere tijden. Het is dus bepaald geen sinecure. Voor de
auteurs is echter de tijd van kans op het inspecteurschap voorbij, vrees ik. Inderdaad
gaat het in de openbare bibliotheken niet alleen om het boek, - ik bedoel wat de
professionele kennis betreft. Er is een hele wetenschap van de bibliotheek ontstaan.
Mettertijd zal ons werk tè zwaar worden voor wie na de arbeidsuren wenst te
schrijven... Zoals de toestand voorlopig nog is, wordt ons die relatieve vrijheid
natuurlijk benijd. Ik heb al eens moeten ingrijpen, of veeleer laten ingrijpen, om te
verhinderen dat men ons voortaan regelmatig naar de centrale dienst in Brussel zou
doen komen om daar met de duimen te zitten draaien. Een onbestaand politiek
mannetje dat door gebrek aan gewicht omhoog was gevallen tot in een kabinet van
Cultuur, probeerde ons die pad in de korf te zetten. Nu, dan had hij vroeger moeten
opstaan. De minister zelf wist van toeten noch blazen. Maar op die manier werden
op het Ministerie van Cultuur twee Vlaamse auteurs moedwillig in hun werk
gehinderd! Toen de minister eenmaal gezien had wat er gebeurde, was de zaak spoedig
gewonnen. Zo niet had ik ontslag genomen, quitte van aldus de veiligheid van de
oude dag in diskrediet te brengen...
U bent lange tijd medewerker geweest aan de televisierubriek ‘Vergeet niet te lezen’,
maar u hebt die vrijwillig opgegeven.
Het begon mij te wegen. Ik vertrok om zes uur naar Brussel en kwam 's nachts zelden
voor één uur weer thuis. Wellicht een zwak argument om iets op te geven dat je graag
doet. Ronduit gezegd, wat mij het meest hinderde was, dat ik de gelegenheid niet
kreeg die dingen te presenteren die me echt interesseerden. Het boek of de te
interviewen auteur werden mij opgelegd. In elk geval deed ik wat ik kon, daar niet
van. Maar het ging me ten slotte de keel uithangen, soms schrijvers te presenteren
wier werk ik uit interesse nooit zou gelezen hebben. Ik heb het niet over bijvoorbeeld
experimenteel werk of zo. Ten slotte levert dat een aantal boeiende vraagstukken op.
Neen, ik heb het echt over minderwaardige prullaria, op het laagste artistiek en
intellectueel vlak van de letteren. Had ik zelf kunnen kiezen, je zou wat hebben
gezien. Op het ogenblik zelf wilde ik geen spijkers op laag water zoeken, te meer
daar ik voordien jaren echt leuk met Valeer van Kerkhove had samengewerkt.
Achteraf vraag ik me af, of men het er soms om deed. Je weet niet welke louche
invloeden soms op de achtergrond aan de gang zijn. Natuurlijk had ik mij kunnen
verdedigen. Als ik dat echt wil, lukt het wel. Het leek mij evenwel de moeite niet.
Ik vond trouwens zelf, dat mijn gezicht wat uitgekeken was...
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Mist u de televisie niet?
Soms wel, ja. Er zijn wel eens boeken waarvan ik denk dat ik ze graag zou
presenteren. De televisie is een fantastisch medium, de ether ingaan telkens een
avontuur, vooral rechtstreeks ‘op antenne’. Op bescheiden manier werk ik aan
sommige programma's nog wel eens occasioneel mee. Onlangs legde ik twee gefilmde
getuigenissen af, één over Zielens en één over Boni. Graag gedaan. Maar ik ben in
feite uit die dienende, wat ondergeschikte rol gegroeid. Op de plaats waar ik meen
te staan, kan ik dergelijke dingen alleen nog voor vrienden doen. Dat was ook het
vervelende met ‘Vergeet niet te lezen’. De uitzending gaat de lucht in, en ineens ben
je de ondergeschikte van een auteur met wie je in gewone omstandigheden niet ééns
een pint zou wensen te drinken. Dat is geen laatdunkendheid, maar gewoon realisme.
Openhartig realisme, zullen we zeggen.
***

Uw eerste boek heet ‘Don Juan en de laatste nimf’, een voorbeeld van zuivere
romantiek.
Een zuiver romantisch verhaal, ik weet het. Hoe gaat dat? Je begint naar voorbeelden
te schrijven. Je imiteert niemand, dat niet, doch er zijn auteurs wier werk je als een
ideaal voor de geest staat. Voor mij was dat Filip de Pillecijn. Ik vermoed dat ‘Don
Juan’ ontstond als een reactie tegen de oorlogsatmosfeer: ik liep elke dag langs
tuintjes waarin de spruitjes stonden te rotten, de lucht rook naar turf en fossiel hout.
Ik was toen 23 jaar. Dat verklaart de romantische inslag. Ik heb trouwens de
romantische excessen voor de derde editie deels weggewerkt. Ik zag in, dat het
decoratief schrijven bij De Pillecijn een eenheid vormde met gans de poëtische
levensinstelling van deze briljante schrijver, maar dat het voor mij toch niet je dàt
was. Het boek wordt inmiddels nog steeds door de lezer gewaardeerd. Beschouw het
als het stemmen van mijn instrument.
U hebt Filip de Pillecijn goed gekend?
Mijn waardering voor zijn proza deelde ik al vroeg met Piet van Aken, die hem als
leraar had gehad. Filip heeft trouwens vaak van Piet gezegd dat hij zijn enige leerling
was die met talent kon schrijven. Later leerde ik, ook via Daisne, De Pillecijn van
naderbij kennen. Hij was een goed, zachtmoedig mens.
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Hoe kwam u aan het thema van ‘Don Juan en de laatste nimf’?
Via Mozart, denk ik. In Antwerpen gingen wij als jonge knapen al geregeld naar de
opera. Al in 1935-36. Het gevolg was, dat ik bijvoorbeeld tot de laatste generatie
van de Wagnerfans behoor. Een eigenaardigheid is, dat terwijl ik met mijn Don Juan
bezig was, in Antwerpen tegelijkertijd Herwig Hensen en Susanne Lilar, elk van zijn
kant, aan een toneelstuk over deze figuur werkten. Mijn Don Juan is een Spaanse
officier, die het door zijn erotische krachtpatserijen in zijn vaderland te bont heeft
gemaakt en naar Vlaanderen wordt verbannen. In de eenzaamheid, die hier vaak op
hem gaat wegen, denkt hij aan het verleden. Onbewust komt hij tot de conclusie, dat
hij steeds de grote liefde zocht, doch ze nooit heeft gevonden. Op zekere dag wordt
hij ingekwartierd bij een jonge vrouw, die weer de veroveraar in hem wakker roept.
Zij laat zich passief nemen, doch hij voelt dat zij zich niet gééft. Hij beseft, dat hij
een oud man is die schimmen najoeg en dat zijn bestaan geen zin meer heeft. Hij
pleegt zelfmoord, doch door een laatste gesprek wordt gesuggereerd, dat de onbekende
in het landhuis de vrouw was op wie hij zijn hele leven heeft gewacht: de laatste
nimf in zijn bestaan. Zoals u ziet de echte romantiek... Het boek behoort voor mij
tot het verleden. Toch zweer ik het niet af. Het leverde mij de zekerheid op, dat er
veel door de sfeer is te bereiken, door die ondefinieerbare relatie tussen de mens en
de hem omringende wereld. Als ik bij voorbeeld het verhaal in een stralend voorjaar
had gesitueerd, zou Don Juan vermoedelijk het leven, na de ontmoeting met dé vrouw,
weer aangekund hebben.
Don Juan is dan het eerste boek van de onvervulde liefde. Komt dan ‘Hélène Defraye’,
- ik neem aan dat u ‘de fraaie’ uitspreekt...
De naam nam ik over van de indertijd bekende wielrenner Odiel Defraye, die een
hotel had in De Panne. Stond deze in zijn open deur, dan keek ik met grote ogen naar
hem op. Een wielrenner, dat was iemand in mijn ogen. De namen die ik nodig heb
voor mijn boeken komen nochtans gewoonlijk uit het telefoonboek. Zo kan u mij
weer de vraag stellen, wat mij er bepaalde namen doet uitpikken.
Het is een psychologische roman, een beetje à la Roelants?
Wat invloed van ‘Het leven dat we droomden’ zit er zeker in. Weer zet ik mij af
tegen de tijdsomstandigheden: de personages zijn mensen van
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mijn tijd, die op zoek zijn naar hun innerlijk evenwicht. Zij vinden het door een
streven naar solidariteit met de medemens en eerbied voor het leven. Hélène is arts
en assistente van professor Joris Morée, voor wie zij een diepe genegenheid en ook
wel zo iets als liefde koestert. Ze leert de zoon van Morée kennen, Herman, die
onderwijzer is in een volksbuurt. Het wordt een liefde op het eerste gezicht, doch
Hélène lijdt diep onder de vraag, of ze in de zoon de vader niet liefheeft. Haar twijfel
wordt opgelost door de dood van Morée senior, die op de uittocht van 1940 in een
luchtbombardement omkomt. Het is dus eigenlijk de roman van een jonge
intellectuele, die eerlijk naar waarheid streeft. Natuurlijk berust het verhaal niet op
mijn toenmalige levenservaring. In die tijd was die vrij beperkt. Vooral verbeelding
en intuïtie speelden een rol. Op die leeftijd voelde ik mij echter zo zeker van mijn
stuk, dat het mij, de oorlog ten spijt, een gevoel van geluk en zelfvertrouwen schonk...
Is het toch niet een beetje gemaniëreerd?
Zal wel zijn. Daarvoor was ik ook jong genoeg, 22 à 23 jaar. Ik wist al wel, dat het
decoratief schrijven geen aanbeveling verdiende, doch volledig kreeg ik het er toch
niet onder. Je moet ook rekening houden met de vorming die wij op school gekregen
hebben. Onze leraars waren opgegroeid in de verering van Nieuwe-Gidsers en
Van-Nu-en-Straksers, dat waren in hun jeugd de jongrijpe schrijvers in de
Nederlanden, en die invloed hebben ze ons doorgegeven. Ik denk dat katholieke
auteurs daar minder van hebben geweten. Wij echter kregen het parool doorgegeven,
dat het allemaal kosmopolitisch en Europees moest zijn. Denk aan Vermeylen! In
een moderne Vlaamse roman mocht er niets meer voorkomen, dacht ik althans,
waaraan je bijvoorbeeld Vlaanderen kon herkennen. Ik heb later geconstateerd dat
de Frans-Belgische schrijvers er net omgekeerd over dachten. Precies het situeren
van hun romans in een typisch Vlaams milieu heeft aanzienlijk tot hun succes
bijgedragen. Jean Ray... de Ghelderode... de Coster... Noem maar op.
De actie verloopt in ‘Hélène Defraye’ traag, wat ook Raymond Herreman heeft
opgemerkt en goedpraat. Ik citeer hem even: ‘Hélène Defraye behoort tot het soort
van de trage romans, maar waarvan elke bladzijde kan genoten worden.’
Traag. - Ja, dat zal wel. De invloeden die ik in die jaren had ondergaan lagen ook
deels buiten onze eigen literatuur. Ik las veel Aldous Huxley en
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Charles Morgan. ‘The Foutain’ was voor mij het model van een voorname,
intellectuele en werkelijk psychologische roman. Het tempo van dergelijke romans
is traag, door het expliciet beschrijven van de gemoedstoestanden der personages.
Vergeet ook niet, dat Marcel Proust tot mijn oorlogslectuur behoorde!
‘De ruiter op de wolken’ is het afscheid van uw jeugd.
Het is een boek waar ik hard mee heb gevochten. Het hoorde herschreven te worden,
vooraleer het ongeveer op zijn poten stond. Er steekt een flink stuk van mijn jeugd
in. Het is een afwegen, een analyseren van de adolescentie en de eerste mannenjaren
en tevens een afscheid ervan. Het gaat over de parachutist Nik Corenlandt, die in het
leven met drie vrouwen wordt geconfronteerd. Hij is verloofd met de gesloten,
geestelijk dorre Thérèse en ervaart na vier jaar oorlog dat zij ongrijpbaar voor hem
is geworden. Hij zoekt een compensatie en heeft een heftig zinnelijke, ofschoon
menselijk verantwoorde verhouding met de actrice Sonja Toussaint. Doch ook de
aardse liefde van Sonja kan hem niet bevredigen. Ten slotte ontmoet hij Marie-Anne
't Serclaes, een concertpianiste, door blindheid bedreigd. Zij blijkt voor hem de ideale
vrouw te zijn, waarin het evenwicht van lichaam en geest op harmonische wijze
wordt verwezenlijkt.
De grond van uw wezen is weemoed.
Kun je van jezelf zeggen, dat je weemoedig bent? Maar inderdaad, de weemoed
doordrenkt mijn boeken. Dat sprak me ook zo sterk aan bij De Pillecijn in ‘Monsieur
Hawarden’, ‘De Rit’ en ‘Mensen achter de Dijk’... De charme van De Pillecijn berust
voor een groot deel in die mannelijke weemoed, die men niet met zwakheid mag
verwarren.
De literatuur speelt in deze literatuur een belangrijke rol.
Het is mogelijk. Voordat men dertig wordt is men nog op zoek naar zichzelf. Je
boeken worden nog niet in voldoende mate door het leven bepaald. Zelfs niet wanneer
je ze uit je eigen leven put. Je wil het tè goed doen, net zo goed als in boeken die je
bewondert. Toch blijf ik voor ‘De Ruiter op de Wolken’, die nog steeds veel gelezen
wordt, een diepe vertedering koesteren. Een vader houdt ook van zijn minder knappe
kinderen. Overigens, dit boek betekende een overwinning voor mij op een triest deel
uit mijn leven. Het brengt geen letterlijk verslag uit over wat er met mij is gebeurd,
maar toch zit er veel in van mezelf.
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Hélène Defraye is de vrouw van uw dromen of wensvrouw. Thérèse Maryssael in
‘De ruiter op de wolken’ is de vrouw van de werkelijkheid.
Het kan als volgt bekeken worden. Sonja Toussaint werd gekopieerd naar een dame
uit de toneelwereld die ik - overigens op afstand - heb gekend. Ik vond haar erg
aantrekkelijk en ik koos haar als model. Ze heeft dat wellicht nooit zelf vermoed.
Anne-Marie 't Serclaes is weer het droommeisje, een zusje van Hélène Defraye.
Volgens eigen getuigenis behoort het eerste deel van uw werk tot het psychorealisme.
Daartoe behoren dan: ‘Don Juan en de laatste nimf’, ‘Hélène Defraye’ en ‘De ruiter
op de wolken’. Die werken waren experimenten om met uzelf in het reine te komen?
Dat constateer je pas achteraf. Je doet zoiets immers niet opzettelijk? Eigenlijk ben
ik altijd met mezelf bezig geweest. Wie niet?
Met ‘Idomeneia en de kentaur’ (1949) schijnt u nieuwe wegen te zoeken.
Het is niet het resultaat van een bewust zoeken. Wel voelde ik dat er iets aan het
gebeuren was. Ik vond bijvoorbeeld een middel om wat in mijn werk nog te veel
literatuur was, te parodiëren. Ik heb er met grote geestdrift aan gewerkt. Soms zat ik
hoorbaar te grinniken bij de tikmachine. Het boek zit vol knipoogjes naar de lezer,
vol binnenpretjes ook. Sommige grapjes zijn echter niet meer direct actueel. Het was
bijv. de tijd, dat de liberale partij in haar verkiezingspropaganda beloofd had, de
belastingen te verminderen. Een politieke groep in het oude Athene laat ik iets
dergelijks beloven. Gewoon maar leuk...
Er zit dus weer wel een werkelijkheid achter.
Een verre werkelijkheid. Je kunt moeilijk schrijven zonder werkelijkheid, maar in
mijn werk is ze vaak met wensdromen vermengd: misschien zou het ook wel eens
zó kunnen zijn. Dat zit er dikwijls bij mij onder.
U actualiseert daar eigenlijk de oude Griekse wereld. Hoe bent u daar
terechtgekomen?
Ik weet het niet. Ik ben tot dusver niet in Griekenland geweest, en ben niet klassiek
opgevoed, ik bezit geen grondige kennis van het land en zijn ge-
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schiedenis. Wel vind ik een kentaur een leuk beest! Je schrijft soms een verhaal voor
één zinnetje. Denk aan de passage, als Hippandros en Kallimedon, de filosoof, een
flink stuk in de kraag hebben en 's avonds, in de schaduw van het Parthenon zo nodig
moeten. ‘Zij waterden broederlijk tegen een Korinthische zuil.’ Gek, nietwaar?
Mogelijk een reminiscentie aan Pallieter, die zijn naam in de sneeuw plast. Er zijn
heel wat van dat soort knipoogjes, ook naar mezelf. Ik had wat camouflage nodig;
daarvoor heeft Griekenland gediend. Om mijn gebrek aan kennis van de historische
werkelijkheid te neutraliseren heb ik het geheel in een sterk anachronistische toon
gehouden. Trouwens, ik wenste ook geen echt historisch verhaal te schrijven.
Het is weer de kroniek van een onmogelijke liefde?
Ja, Hippandros, de jonge kentaur of paardman, wordt verliefd op de Atheense
courtisane Idomeneia. Hij is er zo kapot van dat zijn kentaurlijke conditie zijn liefde
onmogelijk maakt, dat de goden hem uit medelijden tot mens veranderen. Hij zoekt
en vindt de hetaere Idomeneia, die inderdaad op de onbedorven jongeman verliefd
raakt en daardoor een andere vrouw wordt. Op het ogenblik dat ze gelukkig gaan
worden slaat evenwel het Noodlot toe. Idomeneia was de maîtresse van de dictator
Throsyleon en tegen deze verdrukker breekt een opstand los. Het gepeupel steekt
ook het paleis van zijn minnares in brand. Gedurende hun eerste liefdesontmoeting
komen Idomeneia en Hippandros in de vlammen om.
U hanteert in dit werk de humor.
Ik was het psychorealisme voorbij, maar vond mijn ware weg nog niet, de weg naar
het magisch-realisme. Stomverbaasd ontdekte ik dat ook de humor een oplossing
was. Ik gaf er mij meteen ook rekenschap van, dat die humor het beste verweermiddel
is van de weemoedige. Wie er nader op toekijkt zal inderdaad merken, dat het
levensrelaas van de paardmens Hippandros zijn ontstaan aan een diepe weemoed
dankt...
(wordt vervolgd)
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Gabriëlle Demedts / Het wezen mens
Gestrekt, op de neg van het bestaan,
tienduizenden jaren en nog,
staan wij uit te zien.
Zo maar een morgen, in een wildvreemd oord,
nog slierten droom in onz' ogen,
zijn wij opgestaan om te zijn.
Hoe? En wat? En waartoe?
Tussenin ons spel van de ernst
en van iet - als liefde - dat is en niet is,
zijn wij verblind, of zien veel te hèl.
Tussenin ons lachen en huilen,
of leeg onverschillig zijn,
is er wat dat trekt aan ons hand als een kind.
Wij hebben het heimwee genoemd,
- als had het als herkomst een heim het heeft iets van hoop in zijn wanhoop.
Zoals Duimpje en zijn broers, in hun hoge boom,
naar vader uitzagen.
staan wij gestrekt op de uiterste rand
en wenken zachtjes, als het niemand ziet.

13 december 1973

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

475

Luc Vanhaecke / Oefeningen aan een sportraam
Mark van P. had een prachtige stem, een stem die over zijn bezitter even veel en
even weinig zei als de portretten van Rogier van der Weyden over de geportretteerde:
men kon er een gelijke mate van melancholie, van breekbaarheid in vermoeden, maar
zonder dat het ergens week werd: toch een krachtige stem, fors, die er stond (zoals
men onder de indruk gekomen van een schilderij van Van der Weyden onmiddellijk
daarna op zoek gaat naar de details om te zien of ze er wel zijn en als men dan ziet
dat ze er wel degelijk zijn - een krachtig kaaksbeen bij Filips de Goede, de oogholte
van Francesco d'Este waar men zelfs het oogsmeer in meent te herkennen - het
geweten gesust voelt).
Mark van P. had ook zo'n stem, ik hoorde hem elke week een vaste avond over
de radio en in de zomermaanden, als de BRT-omproep blijkbaar niet zo bemand was,
ook bij de gewone mededelingen, wat de stem dan weer een beetje degradeerde,
vond ik. Te meer dat het niet zomaar een stem was, ze probeerde ook nog iets over
haar bezitter te zeggen door elke mededeling met een beetje distantie, een beetje
humor, een beetje spot te zeggen. Zelf vond ik dat er in de mededelingen van de
waterbalkjes bijvoorbeeld een beetje te veel spot gelegd werd, en best mogelijk dat
de schippers, als ze daarnaar luisterden (wat ik overigens betwijfel), daarover
behoorlijk verbolgen geweest zijn. Hoewel het probleem, als je het bij uitbreiding
beschouwt, zich waarschijnlijk toch niet stelt: er zijn immers ook sportjournalisten
die de voor gerechtelijk onderzoek in beslag genomen urinebuisjes met de nodige
distantie weten te verslaan, en in het buitenland ook beslist heel wat sportjournalisten
die naar het fenomeen Merckx als naar een gewoon Brabants trekpaard opkijken,
terwijl ik me verder heel wat nieuwaangekomen journalisten kan voorstellen die de
vaak nog nieuwaangekomener minister met een identieke graad aan distantie bekijken
als ze zelf bekeken worden. Maar kom, dit zou ons te ver voeren.
De radiostem van Mark van P. dus, die bijna zo mooi was als die van Alwin K.
(hoewel ik de stem van Alwin K. de laatste tijd ietwat trutterig en sentimenteel ben
gaan vinden - maar dat zal wel samenhangen met Alwin zelf). Nee, ik kan gerust
zeggen dat ik op de stem van Mark van P.
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in mijn tijd verliefd was, en dat is niet gevaarlijk bij stemmen, het is geweten dat een
stem iets engelachtigs heeft - de stem van Mark van P. had dat in elk geval toch wel.
Bovendien is het zo dat heel erg weinig mensen een mooie stem hebben (ik luisterde
in mijn jeugd met graagte naar de stemmen van meisjes en jonge vrouwen, die gesteld dat ze in goed Nederlands naar voren gebracht werden, wat het merendeel
dan al meteen voor verder onderzoek onbruikbaar maakte - vaak heel verschillende
sonoriteiten bleken te hebben: van schraperige wortelgeluiden over rammelende
fietsbellen naar oefeningen aan een sportraam en mooi op de lippen geplaatste
lettergreepjes (als de bollen van een telraam die men ook één voor één naar voren
brengt, en waarbij men pas tevreden is als ze allemaal aan dezelfde kant zitten, d.w.z.
allemaal uitgesproken zijn). Ook daarin kon men vaak tot vreemde en angstaanjagende
effecten komen: het horen en beluisteren van meisjes met hazelippen die erin slaagden
de hindernis toch mooi en sierlijk te nemen, waarbij ik hier dan nog alle verder
mogelijke combinaties wil openlaten: van mooie vrouwen met lelijke stemmen naar
lelijke vrouwen met mooie stemmen - iets wat ik de lezer verder voor een warme
zomerdag ter overweging wil geven.
De stem van Mark van P. was, het moet gezegd, een prachtige stem, een stem die
nieuwsgierig maakt naar de aard van zijn drager, op een manier die men bijvoorbeeld
niet heeft bij Lutgarde S. Het was dan ook een grote verrukking voor mij de drager
ervan te aanschouwen, en wel in de studio van de BRT. Hij zat toen net een broodje
te eten, op een manier waarop ik hem daarna nog dikwijls een broodje heb zien eten,
met de nonchalance en de hardnekkigheid waarmee iemand anders bijvoorbeeld met
een lopende neus afrekent. Hij was van het eerste ogenblik dat hij met mij in gesprek
gekomen was, innemend en hartelijk en vertelde me dat hij mij wel even de BRT
zou binnenloodsen. Iets wat in zeer geringe mate - om zo te zeggen niet - van hem
afhankelijk was, maar goed, dat is verder niet belangrijk.
Het feit dient vermeld omdat het iets zegt over de zelfzekerheid, de kop-op-jongen-,
de het-komt-in-orde-mentaliteit die Mark van P. ten toon spreidde - en dit niet alleen
bij mensen die hij, zonder enige twijfel, zijn vrienden zal hebben mogen noemen,
maar ook voor elke nieuwgemaakte kennis.
Het is in dit licht eigenlijk niet zo verwonderlijk dat ik hem jaren later als zakenman
aantrof, met datzelfde zwartleren diplomatenkoffertje dat hij nog voor de BRT gekocht
had. Hij was zakenman in speelgoed.
Ik trof hem in het Noordstation in Brussel, in het wachtzaaltje op de perrons waarin
alweer - hoe wonderlijk - een omroepersstem galmde, de
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krakende ongeschaafde onsympathieke stem van de stationsomroeper waarvan je
denkt elk ogenblik na het afroepen van de mededeling een fluim uit de luidspreker
in je gezicht te krijgen, en Mark van P. probeerde met mij, zodra de stem zijn gekraak
begon (en dat deed hij een keer of drie hardnekkig na elkaar telkens als wij elkaar
opnieuw ‘hoe is 't?’ wilden toeroepen) zo snel mogelijk uit het wachtzaaltje te komen.
Ik liet hem - omdat ik dacht na onze laatste ontmoeting zelf niet zoveel meegemaakt
te hebben - eerst een beetje over zichzelf vertellen, iets wat hij met graagte deed,
altijd met graagte gedaan had, en waarop ik weer ten volle van zijn stem kon genieten:
de stem was nog niets veranderd, het leek ineens weer of ik opnieuw aan 't luisteren
was naar een radioprogramma dat speciaal voor mij werd uitgezonden.
Ook Mark van P. was nog niets veranderd: hij had nog altijd dezelfde
vastberadenheid die hem elk contact direct als een lopende neus liet aanpakken,
waarin hij zich in de persoon met een vastberadenheid als betrof het een broodje kon
vastbijten, tot het door was. Men kon hoogstens zeggen dat hij iets dikker, iets gezetter
geworden was, vooral in zijn gezicht (ik lette bijvoorbeeld op het doorhangen van
het vlees van de wangen over de kaaksbeenderen, waarbij de vorm van de
kaaksbeenderen onder een nimbus van vet te zien was - iets wat Will T. ook
overvloedig ten toon spreidt, zag ik vanmorgen in de krant, en wat een man zo direct
een papperige voze indruk laat maken. Nu, Mark van P. was niet voos, hij was ook
nog geen dertig, de leeftijd waarop je dat - als je zoals Will T. nog niet getrouwd
bent - toch meestal wel krijgt).
Aangezien het op het perron koud was en de trein blijkbaar niet kwam (de meeste
reizigers hadden het wachten opgegeven), namen we aan dat er wat voorgevallen
was waardoor de trein vertraging opgelopen had (een half uur, hoorden we later) en
gingen op onderzoek uit.
Ik bracht Mark van P. naar een kantoortje waarop de I van Informatie stond en
Mark van P. bedacht een stuntje waar je meestal in het buitenland grif mee terecht
kunt, maar wat de Belgische ambtenarenstand altijd uiterst droevig en laconiek stemt:
hij eiste een verklaring waarom die trein nog niet aangekomen was.
De man die wel inzag dat hij daar niet was om kerels die het vertikten naar de
mededelingen te luisteren alles nog eens woord voor woord na te zeggen, zei: ‘hebben
ze dat niet omgeroepen?’ Maar Mark van P. bleef hem recht en onbeschaamd in de
ogen kijken (alsof de vraag te min voor hem was), zodat de man uit eerlijke schaamte
ten slotte maar naar de telefoon greep en zei: ‘zeg-hej-dienen trein voor Gent - is die
nog nie binnen?’ Nadat we verder beleefd door een hostess te woord gestaan werden
(wat zal het
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worden in dit land, wanneer de volledige ambtenarenstand door de stand der hostessen
vervangen zal zijn) liepen we naar de bar die voor de T.E.E.-reizigers een paar jaar
geleden door Prins Albert geopend werd.
Ik zou zoiets - omwille van de bom geld die zoiets wel moet kosten - nooit durven
binnenlopen, maar vermits Mark van P. zei dat hij met de T.E.E. reisde (uit Parijs),
lag het a.h.w. voor de hand dat wij daar gingen zitten.
Een al ietwat uiteengezaktere dame - waarschijnlijk binnenkort door een hostess
te vervangen - sprong meteen op hem (niet op mij) toe om onze jassen aan te nemen,
maar Mark van P. zei dat we maar éven bleven, en dat we ze wel zouden aanhouden.
Een ietwat vreemde redenering, maar toch volledig terecht, zodat de dame moederlijk
en begrijpend kijkend weer in de voor haar bestemde ruimte (waarschijnlijk de
toiletten) verdween. We gingen behaaglijk zitten bij het donkere raam dat uitkeek
op de brede boulevard die onder de perrons liep en onmiddellijk stapte een purser
op ons toe (dat is de naam voor zo'n man in zo'n omstandigheden) die vroeg of we
wilden eten. Ik had best wat willen eten, maar Mark van P. zei geschrokken ‘o nee’,
keek op de prijslijst en bestelde ten slotte na rijp overleg een cola. Ik begon al door
te krijgen dat hij die cola eigenlijk nam omdat dat het goedkoopste was, maar omdat
ik in principe nooit cola neem (ik drink altijd in hele kleine slokjes en dan puf je je
kapot) en ik mijn zinnen gezet had op een Engels stoutje, bestelde ik maar schuchter
een Engels stoutje. Voor een keer dat je in de gelegenheid verkeert om in die kringen
te vertoeven, moet je je er ook naar gedragen, vind ik.
Mark zei: ‘en jij, wat doe jij?’
Omdat ik me kon herinneren het laatst een artikeltje gepleegd te hebben in een
nogal links blad, zei ik: ‘ik schrijf in een links blad’, waarop hij met iets van
superioriteit maar met toch ook iets van weemoed (hij had nog een tijdlang linkse
programma's gemaakt) zei: ‘zo-ja - jij denkt nog de wereld te veranderen’ of zoiets.
Het was veel mooier en veel opgezetter, wat hij precies zei, maar ik kan het me niet
helemaal meer herinneren: het zal dus wel niks van belang geweest zijn. Maar het
kwam me toch voor dat hij naar een excuus zocht, want hij begon direct heel
uitgebreid te vertellen dat hij nu links d.w.z. didactisch speelgoed verkocht als: ‘het
Derde-Wereldspel’ of: ‘het grote Pentagon Paperspel’ of: ‘het grote Angolaspel’,
waarbij hij dacht ook voor een verspreiding via de scholen te kunnen zorgen, hij had
in elk geval het Ministerie van Onderwijs op zijn hand - dacht hij.
We haalden nog wat herinneringen op uit onze linkse tijd en hij herwon nog een
keer zijn oude flair door te zeggen: ‘Wel, mààk me een spel - mààk me een spel wat
de Belgische politiek op een heldere en duidelijke
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manier uiteenzet, en je bent miljonair.’ Een nogal naïeve gedachte, zoals de
aandachtige lezer al wel zal begrepen hebben, omdat je eerst miljonair moet zijn om
de Belgische politiek te kunnen begrijpen.
Toen hij daarna de drankjes betaald had en de kleine kasbonnetjes die de purser
in een apart schaaltje naast het schaaltje met de nootjes en het schaaltje met de chips
op tafel gezet had, opgenomen had en met een breed gebaar in zijn portefeuille gestopt
had (‘dat is voor de belastingen’, zei hij, maar iedereen weet dat dat niet telt voor de
belastingen - je zou zo als het ware alle papiertjes van de andere klanten die onder
tafel gevallen zijn kunnen oprapen en zo aan de inspecteur van belastingen voorleggen
- ik heb een broer die door u en mij de mond opengehouden wordt, ik zal het hem
eens vragen) liepen we naar de trein.
Mark van P. zei me dat hij - hoewel hij een eerste-klasseticket had, toch maar bij
mij in de tweede klasse zou gaan zitten, iets wat ik bijzonder lief van hem vond en
wat ik met een zo gewoon mogelijk ‘ach ja, want anders gaat niet’ beaamde.
Toen de trein eindelijk vertrokken was, en ik met spijt dacht aan het glas Engels
bier dat ik - omdat Mark van P. plots weg wou uit angst dat hij die trein toch nog
zou missen - halfvol had moeten laten staan, vroeg ik hem of hij nog wel eens met
zijn stem op de radio kwam (‘ja’, zei hij, ‘een keer per maand’) en of iemand in de
commercie dan nog wel eens zijn stem herkende.
Hij maakte door een teken duidelijk daarover het liefst te willen zwijgen.
Na enig aarzelen zei hij ten slotte: ‘nee, het heeft lang geduurd voor ik daarbij
doorhad dat het toch niks werd - het duurt een tijd, he, je stelt je daar in het begin
erg veel van voor - maar nu heb ik het toch opgegeven.’ Dat vond ik jammer, want
ik had Mark van P.'s stem altijd een mooie stem gevonden.
De conducteur kwam langs en vroeg naar onze tickets. Ik reikte hem mijn ticket
en Mark van P. begon zijn zakken na te zoeken, terwijl hij snel en hevig praatte over
de verschillende verkoopstechnieken die hij toepaste. Hij schaamde zich een beetje
toen hij zijn tweede-klasseticket moest laten zien. Maar het was wel naar Parijs.
We hebben toen nog de rest van de reis over zijn oom en tante zitten praten.
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Kroniek
Marcel Janssens / Belgo-Dutch?
Enkele maanden geleden gaf Joos Florquin in dit tijdschrift een aantal voorbeelden
van de onwaarschijnlijke verwarring die telkens weer opduikt, wanneer het eropaan
komt het land van herkomst te bepalen van Zuidnederlandse letterkundigen (Er zijn
nog Belgen, in het septembernummer 1973, blz. 545-548). Soms zijn die dames en
heren Belgen, dan weer Vlamingen, ook al eens een keer helemaal niets. De geciteerde
voorbeelden kwamen uit een recente publikatie van de Nederlander Gerrit Komrij.
Een Nederlander zou beter moeten weten of althans consequent kunnen zijn, maar
zijn het niet uitgerekend Nederlanders, die - schaarse uitzonderingen niet te na
gesproken - er steevast mee doorgaan over ‘Belgen’ te spreken, ook wat betreft
literatuur en literatoren, alsof het een classificatie gold die zo ondubbelzinnig zou
zijn als die in een internationale voetbalwedstrijd: Holland-België?... Ik wil het hier
verder niet hebben over de ‘nationalisatie’ van Zuidnederlandse letterkundigen, al
hangt ook dat samen met de begripsverwarring die er heerst omtrent de benaming
van onze taal en letterkunde en al kan men het een niet zonder het ander opklaren,
vooral ten behoeve van buitenlanders. Uitgaand van een paar recente gegevens wou
ik nog eens de aandacht vestigen op het probleem van die benaming, vooral voor
extern gebruik - een probleem dat tegelijk wetenschappelijke en cultuurpolitieke
aspecten vertoont. Als het onze Noorderburen al zo moeilijk valt de passende
benamingen te gebruiken, wat moet het dan wel elders wezen? Ik heb het zelf onlangs
ondervonden.
Het kan ook niet mijn bedoeling zijn de voortreffelijke inventaris, die prof. R.F.
Lissens opstelde (Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en literaire
lexicons. Gent, Secretariaat van de Academie, 1962), aan te vullen, noch iets af te
dingen op zijn praktische voorstellen tot regeling van de terminologie in zijn Bijlage
(blz. 44-45). Vier jaar voor de ‘Klarstellung’ der hoogleraren-neerlandici betreffende
de eenheid van de Nederlandse taal, stelde R.F. Lissens enkele equivalenten van de
benaming (Nederlands) in enkele vreemde talen voor ter aanduiding van de
Nederlandse letterkunde als geheel. Uit een paar recente feiten die ik gewoon uit de
actualiteit sprokkel zonder naar volledigheid te (kunnen) streven, moge
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blijken hoezeer deze praktische wenken in de wind werden geslagen en zelfs hoezeer
sommigen aan de opportuniteit ervan twijfelen. De term ‘Nederlands’ blijft op zichzelf
en voor ons al dubbel geladen; hoe moet het dan naar buiten toe?
Joos Florquin citeerde in zijn opstel de inaugurale rede van R.P. Meijer, hoogleraar
in de Nederlandse taal- en letterkunde te Londen. Een lang uittreksel uit die rede
Dutch and Flemish: Two Literatures or One? (16 mei 1973) verscheen in Nederlandse
vertaling in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad (25 mei 1973) onder
de titel Eén literatuur of twee. De volledige tekst kan men nu in het Nederlands lezen
(Nederlands en Vlaams: twee literaturen of één, in Ons Erfdeel, 5/73, blz. 38-53).
De combinatie ‘Dutch (literature)’ en ‘Flemish (literature)’, die in overeenstemming
is met het door Lissens geformuleerde voorstel ter aanduiding van de tweeledigheid
van Noord en Zuid en het bestaan van twee literaturen zou laten vermoeden, komt
in het licht van de thesis eerst wat vreemd voor, maar de hele strekking van de tekst
laat geen twijfel bestaan over de noodzaak van een geïntegreerde (groot-)Nederlandse
literatuurgeschiedschrijving. Meijer acht het onnauwkeurig en daarom ongewenst,
‘het Nederlands in België aan te duiden met het woord Vlaams, daar deze aanduiding
vooral in het buitenland, de indruk wekt dat men met twee talen te doen heeft, terwijl
er maar één is’ (41). Zijn conclusie wat betreft de literatuur is even formeel: het gaat
niet op, van noordelijk standpunt uit, de Zuidnederlandse literatuur na de
middeleeuwen in aanhangselachtige hoofdstukken onder te brengen, want dan zou
men het ook noodzakelijk moeten vinden om de Middelnederlandse literatuur in
inleidingachtige hoofdstukken te behandelen, wat nog geen enkel Noordnederlands
historicus deed (48). De titel van zijn lezing duidt dus paradoxaal een tweeledigheid
in de eenheid aan - een paradox die ik ook vind in de betiteling van de Bibliotheca
Neerlandica, a Library of Classics of Dutch and Flemish Literature. R.P. Meijer
blijkt het equivalent ‘Netherlandic’ ter aanduiding van onze literatuur als geheel niet
te gebruiken. In zijn Literature of the Low Countries. A short History of Dutch
Literature in the Netherlands and Belgium (Assen, Van Gorcum & Comp., 1971),
die het heel-Nederlandse standpunt van de inaugurale rede al in de praktijk bracht,
neemt hij voldoende voorzorgen tegenover zijn Engelstalig publiek i.v.m. de lading
van de termen ‘Holland’, ‘the Netherlands’ en ‘Low Countries’ - dus wat het
taalgebied aangaat, maar om de taal, die gesproken wordt in het Koninkrijk der
Nederlanden en in het Nederlandstalige deel van België, te noemen, gebruikt hij
gewoon de term ‘Dutch’. Zo spreekt hij ook van ‘Dutch literary scholarship’ (o.c.,
blz. VIII), waarmee hij wel het hele Nederlandse taalgebied zal bedoelen,
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wat uit zijn biografie moge blijken. Maar de terminologische voorzorgsmaatregelen
ten spijt vraag ik me toch af, of voor wetenschappelijke doeleinden (en ook anderszins)
het gebruik van het equivalent ‘Netherlandic’ ter aanduiding van de éne taal en
literatuur niet aan te bevelen is.
Ikzelf heb in elk geval de combinatie Contemporary Dutch Literature in Belgium,
zoals te lezen staat in de titel van een door ons Ministerie van Nationale Opvoeding
en Nederlandse Cultuur uitgegeven brochure, als vreemd en misleidend ervaren. De
opdracht bestond erin, een kort overzicht van de hedendaagse Zuidnederlandse
letterkunde te schrijven, dat voor verspreiding in het buitenland dienstig zou kunnen
zijn, bijvoorbeeld in het kader van een of andere ‘Belgische Week’. Precies omdat
een dergelijke ‘Belgische Week’ de aanleiding vormde voor het verspreiden van de
brochure, parallel met een overzicht van de ‘Franstalige Literatuur in België’, moest
de titel van het essay gewijzigd worden in ‘Hedendaagse Nederlandse Literatuur in
België’. Daarvan maakte de Engelse vertaler zonder verpinken: Contemporary Dutch
Literature in Belgium. Volgens de afspraak kon de Noordnederlandse literatuur
uiteraard niet als zodanig opgenomen worden in het overzicht. Het ging er niet om
de aanwezigheid van W.F. Hermans' werk (‘Contemporary Dutch Literature’ moet
dat dan maar heten) in België te beschrijven, wél was de opzet, wat informatie te
verstrekken over recente door Vlamingen geschreven Nederlandstalige teksten. Het
essay speelt zoals afgesproken de kaart van de tweeledigheid en dus van de
afzonderlijke behandeling van Noord en Zuid, hoe moeilijk dat voor de beschrijving
van de situatie sinds 1945 ook moge uitvallen. Kan men immers staande houden dat
de landsgrens een operationeel criterium biedt om letterkundige geschriften sinds de
tweede wereldoorlog in dat éne taalgebied op te delen in Noord en Zuid? De eerste
bladzijden van het essay werden trouwens opgeofferd om het tegendraadse van deze
operatie in het licht te stellen. Welnu, vermits dan toch enkel één luik van de
tweeledige constellatie ter sprake mocht komen, had er volgens de aanbevelingen
van R.F. Lissens ‘Contemporary Flemish Literature’ in de titel moeten staan. Maar
zelfs dat niet.
Een Engelssprekende vroeg mij heel verbaasd of er dan geen in het ‘Belgian’
geschreven literatuur in België bestond. Wat hij zich allemaal heeft voorgesteld bij
de verbinding ‘Dutch Literature in Belgium’, heb ik moeilijk kunnen achterhalen.
Ik achtte het nodig een inleidende uiteenzetting aan een soort ‘Klarstellung’ te offeren
en te trachten de connotaties van ‘Dutch’ in verbinding met België in de juiste banen
te leiden. Voorlopig lijkt de door C.B. van Haeringen geïntroduceerde
wetenschappelijke term ‘Netherlandic’ nog niet in bredere kringen doorgedrongen,
al beschouw ik hem als

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

483
een aangewezen instrument om verdere verwarring tussen rijks- en taalgebied,
voortspruitend uit de gangbare betekenissen van ‘Dutch’ en ‘Flemish’, klem te zetten.
Hoe het met ‘Noord-’ en ‘Zuidnederlands’ ten gerieve van het Angelsaksische
taalgebied moet, weet ik niet. Ik stel vast dat de opstellers van de ‘Klarstellung’ hun
toevlucht moesten nemen tot omslachtige benamingen als ‘holländische und flämische
Niederländisch-Sprechende’... We kunnen ons wellicht voor het Engels zoals voor
andere vreemde talen tevreden stellen met de bestaande en geleidelijk - althans in
wetenschappelijke milieus - doordringende equivalenten van ‘Nederlands’ om dan,
in tweede instantie, zo de tweeledigheid van de literaire situatie nodig moet worden
aangeduid, de equivalenten ‘Dutch-Flemish’, enz. te gebruiken. Het ware evenwel
een illusie te hopen dat daarmee de dubbelzinnigheid en de misvattingen omtrent de
eenheid van onze taal in de éne taal geschreven letteren op korte termijn uit de weg
zouden kunnen worden geruimd.
Of is het om opportunistische redenen raadzamer een stap terug te zetten en toch
maar in het buitenland zoiets te propageren als ‘Flämische Literatur’, zoals H.
Dyserinck, hoogleraar in de Comparatistische Afdeling in de Filosofische Faculteit
te Aken, voorstelde (in de Vrije Tribune van Gazet van Antwerpen, 6 september
1973)? H. Dyserinck ergert zich terecht aan een bij Van Gorcum & Comp. te Assen
uitgegeven boek van H. Elema over vertalingen uit het Duits ‘ins Holländische’.
Hoewel hij van mening is dat wij er alle belang bij hebben op de in Duitse
wetenschappelijke kringen gebruikelijke term ‘Niederländisch’ te blijven doorduwen,
knoopt hij aan het geval Elema nog een andere conclusie van opportunistische en
cultuurpolitieke aard. Hij raadt Vlaamse letterkundigen aan de algemeen-Nederlandse
solidariteit niet irrealistisch te overschatten en de eigen troeven die zij als Vlaamse
literatoren t.o.v. het buitenland in handen hebben, niet te onderschatten. Hij stelt voor
niet alles naïef op een ‘Nederlandse’ kaart te zetten. Hij acht het verstandiger met in
het Nederlands geschreven werk als ‘Flämische Literatur’, enz. naar buiten te treden.
Ik geef toe dat ik het nuttig effect van een dergelijke opportunistische politiek op
korte termijn niet kan schatten. Wel kan ik me voorstellen dat dan het gevaar niet
denkbeeldig is, dat naar analogie van wat de Nederlander Elema deed, buitenlandse
uitgeverijen a fortiori gaan uitpakken met ‘Aus dem Flämischen’ en ‘Traduit du
flamand’. En dan zijn we weer waar we waren, alle ‘Klarstellungen’ en ergernis over
de misgreep van Elema ten spijt. Ik vind op het kaft van Franse vertalingen af en toe
zo iets als ‘Traduit de l'américain’. Maar de verhouding tussen Engels en Amerikaans
(evenals tussen Engelse en Amerikaanse literatuur) ligt toch helemaal an-
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ders dan die tussen Nederlands en Vlaams, zodat de gebruiken van Franse uitgevers
van Amerikaanse romans helemaal niet als voorbeeld kunnen gesteld worden voor
een Duits uitgever van Het boek alfa. Bovendien zou ik om redenen van
cultuurpolitiek opportunisme de analogie met ‘Vlaamse primitieven’ of ‘Vlaams
expressionisme’ (in de schilderkunst) niet overschatten. De connotaties van dergelijke
verbindingen zijn vergelijkbaar met die van zo iets als ‘de Vlaamse Beweging’. Het
risico van misvattingen is in dergelijke gevallen veel minder groot dan bij ‘de Vlaamse
literatuur’ en in het (onontwijkbare?) spoor daarvan: ‘Aus dem Flämischen, Traduit
du flamand...’. Zou het niet eerder aanbeveling verdienen op lange termijn - met de
onverzettelijkheid van de druppel op de steen - op de equivalenten van ‘Nederlands’
te blijven mikken, alvast in wetenschappelijke kringen, die nu reeds een grotendeels
bekeerde parochie uitmaken, en dan daarbuiten?
Wie zich de visu wil vergewissen van de bijna groteske begripsverwarring, raad
ik aan de catalogi van een of andere (zelfs) vermaarde buitenlandse bibliotheek te
gaan inkijken. Dat een boek als Bei uns in Deutschland bij de Duitse literatuur
gecatalogeerd wordt en een Franse vertaling van de volledige werken van H.
Conscience bij de Franse, zal men een Madrileens catalograaf niet kwalijk nemen.
Maar kijk maar eens wat er met sommige andere in origineel of vertaling aanwezige
Flamencos en Fiamminghi gebeurt. In bepaalde gevallen is de vermelding van een
Amsterdams uitgever genoeg om het werk van een Vlaming als ‘holandès’ te
nationaliseren. Ik moge nog eens verwijzen naar het overzicht van R.F. Lissens. De
voorbeelden zijn zowel lachwekkend als ergernisgevend. En voor mijn part
bedroevend.
Wat voor vreemde omschrijvingen iemand die voor een anderstalig publiek over
Nederlandse literatuur schrijft en de equivalenten van ‘Nederlands’ niet bezigt, moet
uitvinden, is mij onlangs duidelijk gebleken uit de lectuur van een essay van M.J.G.
de Jong, La critica letteraria del Novecento nell' area linguistica olandese (Annali,
1973, 1, Istituto Orientale di Napoli, blz. 191-209). Het moge dan waar zijn dat de
belangrijkste recente woordenboeken ‘neerlandese’ lexicografisch niet valoriseren,
en dat bloemlezers teksten uit Zuid en Noord voor Italiaans gebruik hebben
bestempeld als ‘olandese’; het is evenzeer een feit dat J. Weisgerber reeds in 1958
in het Italiaans een overzicht publiceerde onder de titel Storia della Letterature
neerlandese del Belgio (in: Antonio Mor en Jean Weisgerber, Storia della Letterature
del Belgio. Milano, Nuova Accademia Editrice, 1958). Er is nog meer. Collega Hugo
Plomteux, die ik voor deze informatie dank, bezorgde me een referentie uit een
grammatica, verschenen in Milaan in 1897, die ‘la
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comune denominazione di neerlandese’ voorstelt voor de taal van Nederland en
Vlaanderen. Verre van mij te beweren dat de term ‘neerlandese’ ruim verspreid is.
In woordenboeken en encyclopedieën vindt men hem wel als synoniem van ‘olandese’,
maar niet op zijn normale plaats in het alfabet. Lexicografisch leeft hij in een Italiaans
maquis. Maar hij bestààt en staat ter beschikking, zoals in de Milanese Serie Europa.
Belgio / Poeti Fiamminghi di lingua neerlandese. Tegenvoorbeelden uit recente
Italiaanse publikaties zijn er helaas in groter getale te vinden. Het blijken vooral
Vlamingen te zijn die het Italiaans publiek informeerden omtrent de eenheid van
onze taal en letterkunde; Nederlanders blijken door de band genoeg te hebben aan
‘olandese’. Nochtans moet mits deskundige toelichting ook voor een breed publiek
de term ‘neerlandese’ ingang kunnen vinden in verbindingen als ‘la letteratura
neerlandese nelle (delle) Fiandre’ of ‘del Belgio’. Wanneer het Italiaans equivalent
van ‘Nederlands’ bovengronds ingeburgerd mocht worden, dan zou een hopeloze
verwarring als in de bloemlezing L'espressionismo neerlandese, samengesteld door
Renzo Paris (in Carte Segrete 5, Roma, marzo 1968, blz. 150-161) onmogelijk zijn:
daar worden H. Teirlinck en P. van Ostaijen tezamen voorgesteld als de grote namen
van het ‘espressionismo neerlandese’ en Van Ostaijen apart als ‘il corifeo dell'
espressionismo fiammingo’. Dat is dan weer de groteske geschiedenis van ‘Streuvels,
cuetista holandès’ en van ‘Ruusbroec, een Vlaams schrijver uit de omgeving van
Brussel, één van de talrijke mystieke schrijvers uit Holland’.
M.J.G. de Jong, die nochtans als weinig andere Nederlanders gesensibiliseerd is
voor het probleem, verkoos de lange, omslachtige weg: ‘nell' area linguistica olandese’
in de plaats van ‘in neerlandese’ of ‘in lingua neerlandese’. Met ‘la letteratura
olandese’ en ‘critica olandese’ bedoelt hij de heel-Nederlandse literatuur en kritiek,
dus zowel Lucebert als Claus, Merlijn zowel als Diagram. In sommige gevallen
betekent ‘olandese’ evenwel ‘Noordnederlands’, vooral in verbindingen waar M. de
Jong Nederlanders in het gezelschap van Vlamingen vermeldt. Lucebert is ‘il
poeta-pittore olandese’; Claus, ‘il poeta-drammaturgo-romanziere’, wordt in de
onmiddellijke buurt van Lucebert niet ‘genationaliseerd’ (196). Op blz. 198, waar
M. de Jong de linguïstische stilistiek van de Amsterdamse School bespreekt, beduidt
‘ambiente olandese’ zeker ‘Hollands’. Het epitheton ‘olandese’ bij P. Rodenko (198)
en J.F. Vogelaar (208) hoort kennelijk bij ‘Olanda’ en slaat niet op het hele taalgebied,
analoog met het epitheton ‘fiammingo’, dat enkele Vlaamse critici die ‘nell' area
linguistica olandese’ werkzaam zijn, meekrijgen. Wegens de dubbele lading van
‘olandese’ - zoals die van ‘Nederlands’ in onze eigen taal - blijft een verbinding als
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‘il critico fiammingo (...), l'autore della prima trattazione teoretica in lingua olandese’
(203), mij zeer eigenaardig toeklinken... Terwijl M. de Jong zelf in zijn titel de nodige
voorzorgen blijkt genomen te hebben met zijn omschrijving, heeft de persoon die
zijn titel bovenaan elke pagina verkort weergeeft, minder scrupules aan de dag gelegd:
boven M. de Jongs tekst staat immers negen keer in kapitalen: ‘La critica letteraria
del novecento olandese’. Als die persoon mag doorgaan voor de gemiddelde Italiaanse
lezer van M. de Jongs essay, kan ik mij indenken dat die de zaak slecht heeft begrepen
of er, verward, de brui aan gaf. Op voorwaarde dat de terminologie ondubbelzinnig
wordt toegelicht, m.a.w. wanneer het taalgebied en de rijksgrenzen terminologisch
duidelijk worden afgebakend, lijkt mij het equivalent ‘neerlandese’ nochtans best
bruikbaar en dan kan er nog weinig verwarring voortkomen uit het gebruik van
bijvoorbeeld ‘il critico fiammingo’ (eventueel ‘belga’), wat dan niet ambiguër meer
zou zijn dan iets als ‘lo scrittore groninghese’ (eventueel ‘olandese’).
De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap heeft zich ten slotte
ook met de zaak (althans met de interne aspecten ervan) beziggehouden en heeft in
zijn vergadering van 4 december 1973 eenparig een Voorstel van Decreet tot
vaststelling van de officiële benaming van de Nederlandse taal aangenomen. Het
decreet moest de term ‘Nederlands’ overeenkomstig grondwettelijke bepalingen
officieel bekrachtigen, terwijl luidens Artikel 3 van het Voorstel het gebruik van
‘Vlaams’ beperkt moet worden ‘tot die gevallen waarin zulks wegens historische of
folkloristische redenen verantwoord is’. De Commissie voor taalwetgeving en
taalbescherming, die het voorstel op 20 november 1973 besprak, wijzigde Artikel 3
als volgt: ‘Het gebruik van de termen “Vlaams” of “Vlaamse taal” tot aanduiding
van de benaming van de taal gebruikt door de Nederlandse Cultuurgemeenschap van
België, is beperkt tot die gevallen waarin zulks wegens historische, geografische of
volkskundige redenen verantwoord is.’ Het Beknopt Verslag van de vergadering van
de Cultuurraad van 4 december 1973 vermeldt volgende uitspraak van de
verslaggever: ‘Na goedkeuring van het voorgelegde voorstel van decreet zal men
nog steeds de Vlaamse Leeuw kunnen zingen, het Vlaamse heir zal pal kunnen blijven
staan, maar verder zal het nu weerklinken “In Vlaanderen, Nederlands”. (Men
glimlacht). (Applaus op alle banken).’
Zo ver zijn we officieel geraakt met het Nederlands in de Vlaamse regio en
aanpalende gebieden. De uitvoering van Artikel 4 zal aan de bestaande toestand in
Vlaanderen weinig veranderen, omdat de officiële benaming slaat op de taal, niet op
gevestigde eigennamen van organismen, instituties, verenigingen e.d. (De Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letter-
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kunde had haar benaming reeds tevoren aangepast.) Wie nu de verouderde maar nog
representatieve Lijst van geleerde en literaire genootschappen in België (Brussel,
1960) overloopt, moet vaststellen dat wij niet door consequentie hebben uitgemunt.
Elk geval kan natuurlijk apart bekeken worden in verband met ‘historische,
geografische of volkskundige redenen’ en van zoveel andere redenen meer. Wat
‘Vlaams’ betreft, spreken (spraken) wij o.m. van: Vlaamse Leergangen te Leuven,
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, Katholieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding, Vlaams Filologencongres, Vlaamse toponymische Vereniging
te Leuven, Vlaamse Wetenschappelijke Stichting, Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium Antwerpen. Dit kan natuurlijk allemaal verantwoord worden,
evenzeer als Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven en Koninklijke
Vlaamse Schouwburg. Daarnaast hebben we een Koninklijke Nederlandse
Schouwburg, Nederlands Toneel Gent, vanzelfsprekend een Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap, ergens in Vlaanderen een Erasmusgenootschap,
Nederlands Verbond van de Werkgemeenschappen, een Ministerie van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse aangelegenheden, een Vlaamse Televisie met Nederlandse
uitzendingen, een Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen. Zo pas verscheen een
studie van M. Verleyen, ‘Vlaamse leergangen’ en het begin van de vernederlandsing
te Leuven 1924-1935 (Overdruk uit Onze Alma Mater, jaargangen 1972 en 1973).
De term ‘Nederlands’ komt in dergelijke gevallen in Vlaanderen echter weinig voor.
‘Zuidnederlands’ treffen we nog minder aan: Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Zuidnederlandse
Dialectcentrale, Zuidnederlandse Vereniging tot Vereenvoudiging van de Spelling.
De benaming ‘Zuid-Nederlandse zeemlederfabriek N.V.’ dekt waarschijnlijk een
heel andere lading...
Ik wilde het hier echter niet hebben over interne Vlaamse aangelegenheden, maar
over benamingen voor extern gebruik. Ik stel vast dat wanneer Franstaligen in ons
land benamingen van instituties, verenigingen enz. vertalen, ze gewoon de
equivalenten ‘Flamand’ en ‘Néerlandais’ overnemen. Daar kan wellicht een tip in
zitten. Wanneer we zelf (laten) vertalen, kunnen we dan ook om wetenschappelijke
en cultuurpolitieke redenen wat meer bedachtzaamheid aan de dag leggen. Als laatste
voorbeeld dit: Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary
Works (Amsterdam), tevens uitgeefster van Writing in Holland and Flanders, waarbij
de combinatie van ‘Dutch’, ‘Holland’ en ‘Flanders’ voor een Engelstalige rijkelijk
verwarrend moet zijn. Bestaat er dan zo iets als Holland-Dutch en Flanders-Dutch
(Belgo-Dutch?), of zouden we die taal dan maar met Van Haeringen Netherlands
noemen? Kan de Cultuurraad voor de Nederlandse
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Cultuurgemeenschap, die orde op zaken wou in Vlaamse aangelegenheden, op eigen
initiatief of in samenwerking met Nederland ook niet ten gerieve van het buitenland
een tekst in vertaling ter beschikking stellen met de equivalenten van de benaming
voor de taal, die hij in België gebruikt wenst te zien, opdat wij niet ostentatief, maar
met bedachtzame tact aan het buitenland kenbaar zouden maken wat wij eigenlijk
willen?
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Rosemarie Müller / Wolf Biermann - een Duits dichter van onze tijd
Tot heden is Wolf Biermann grotendeels onbekend gebleven, en niet enkel voor
buitenlandse lezers van Duitse literatuur. Hij werd geboren in 1936, woont in
Oost-Berlijn en heeft zich tot hier toe aan het publiek voorgesteld met drie
merkwaardige verzenbundels: Die Drahtharfe, Quartheft 9, 1965, Mit Marx- und
Engelszungen, Quartheft 31, 1968 en Für meine Genossen, Quartheft 62, 1972, alle
verschenen in de Wagenbach-Verlag te Berlijn.
Ongeveer sinds 1965 treedt Biermann met gedichten, liederen en balladen naar
voren; hij reciteert zijn gedichten zelf, zeer vaak begeleidt hij ze ook eigenhandig
op de gitaar. De genoemde verzenbundels bevatten naast de tekst ook de noten en
de nodige regieaanwijzingen.
In de gedichten ontvouwt Biermann zich voor de lezer als een uitermate complexe
en toch weer enorm eenvoudige mens en dichter, wiens leven zich in tamelijk
paradoxale omstandigheden afspeelt.
Wolf Biermann, geboren in Hamburg, verhuisde in 1953 naar de DDR, liep er
universiteit, werd als overtuigd communist lid van de SED, de Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands. Hij begon in de jaren '60 als even overtuigd communist
ongepaste, ketterse en ten slotte voor het officiële cultuurbeleid onaanvaardbare
gedichten te schrijven. Zo wordt het begrijpelijk waarom Biermann, die de
Bondsrepubliek de rug toekeerde en niet wilde ingaan op het aanbod van de Partij
om opnieuw naar West-Duitsland te gaan, zijn gedichten uitsluitend in de
Bondsrepubliek gepubliceerd kan zien.
‘Sie sitzen gern bequem
Drum machten sie das Angebot
Ich dürft nach Westen gehn
(...)
Ach, wär das für die schön!
Wenn überhaupt wer abhaun soll
Dann solln die selber gehn.’ (Genossen, p. 48)

Wat biedt Biermann zijn lezers en toehoorders? Het gaat om geëngageerde
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levens- en maatschappijkritische gedichten en liederen, die zich vooral onderscheiden
door het feit dat de dichter met de inzet van zijn gehele persoonlijkheid het getuigenis
van de gedichten levensecht en absoluut geloofwaardig maakt. Biermann kent geen
terughoudendheid, hij blijft nooit op de achtergrond maar wekt verbazing door een
volledig achterwege laten van de zo menselijke (en derhalve ook steeds
gerespecteerde) voorzichtigheid met betrekking tot de eigen persoon.
Al bij de eerste te bespreken groep van thema's, namelijk de gedichten die Biermann
voor en over zijn familieleden schrijft, ontstaat de later bevestigde indruk, dat hij
onvoorwaardelijk mededeelzaam is. In ‘Moritat auf Biermann seine Oma Meume in
Hamburg’ en in ‘Grosses Gebet der alten Kommunistin Oma Meume in Hamburg’
(Engelszungen, p. 65/69) worden in de zuiverste omgangstaal navertellingen uit het
leven en de verwachtingen van de grootmoeder van Biermann gegeven.
Behalve dat deze gedichten een verklarend licht op Biermanns afkomst en jeugd
werpen, legt de dichter voor de lezer de dingen bloot die op hem indruk hebben
gemaakt. In de laatste verzenbundel spreekt Biermann over zijn vader, Dagobert
Biermann, die als joods communist in Auschwitz is omgekomen:
‘Ich singe für meinen Genossen Dagobert Biermann
der ein Rauch ward aus den Schornsteinen’ (Genossen, p. 7)

Verering? Rehabilitering? Verdediging of wraak op de vader? Misschien is het heel
eenvoudig het verwerken van een niet alledaags verleden, waarin één van de
hoofdbronnen van zijn dichterlijk engagement ligt. Een andere kant van zijn leven
openbaart Biermann in de aanvankelijk relatief talrijke gedichten over zijn meisjes.
Ook hier is de extraversie van de dichter volledig. In de derde bundel ontbreken deze
thema's bijna helemaal: noch over familieleden noch over zijn amoureuze
geschiedenissen laat Biermann in dit deel ook maar één woord vallen. De toon en
de inhoud van zijn verzen zijn politiek gericht.
Over het dagelijkse leven in de groot- en kleinstad van de DDR en op het platteland
brengt Biermann in de eerste verzenbundels enkele treffende gedichten. De
beschrijving in korte verzen en soms als het ware onachtzaam neergepende woorden
is zeer precies en doordringend, ofschoon wel even de indruk zou kunnen ontstaan
dat hij nietszeggend aan de oppervlakte blijft. In werkelijkheid verneemt de lezer
alles. Daar is de kleinstad op zondag; men zou ze ànders kunnen voorstellen, treffender
niet:
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‘Gehn wir mal hin? / Ja, wir gehn mal hin. /
Ist hier was los? / Nein, hier ist nichts los. /
Herr Ober, ein Bier! / Leer ist es hier. /
Der Sommer ist kalt. / Man wird auch alt. / ...’ (Drahtharfe, p. 20)

De atmosfeer van de provincie, van de nivellerende omgeving ligt in en tussen de
regels, die elk maar drie tot vijf woorden omvatten: de onverzorgde manier van
uitdrukken van verveelde mensen.
De ‘Buckower Balladen’ over vissers, vissen, over vrouwen die voor
kruidenierswinkels in de rij staan, over dansplezier met politieke nasleep (aangezien
de in trek zijnde danswijze door de partij nog niet goedgekeurd werd), dit alles schijnt
zeer onschuldig en pretentieloos, niettegenstaande de onverbloemde spot en kritiek.
En dan de grootstad Berlijn, bekeken vanuit het nog altijd niet tot het verleden
behorende Berlijnse achterhuis in het gedicht: ‘Himmelfahrt in Berlin’:
‘Die Kinder spielen im Hof so schön
Prinzessin, Mörder und Volkspolizist.
Sie müssen nicht zur Schule gehn,
Weil heute Himmelfahrt ist.
Die Kinder spielen so laut und schön,
Der Hof wird ein ganzes Theater
Die dicken Fraun aus den Fenstern sehn
Und warten auf den Vater.’ (Drahtharfe, p. 41)

Deze toch maar schijnbare pretentieloosheid van de ‘Buckower Balladen’ en van
‘een Hemelvaartdag in Berlijn’ zal men in de laatste poëziebundel van Biermann uit
het jaar 1972 eveneens tevergeefs zoeken.
Gebleven is de bespiegeling over zijn eigen persoon, die een bewijs te meer is van
zijn mededeelzaamheid. Qua aantal overweegt het thema van de zelfbespiegeling in
de tweede bundel. Deze zelfbespiegeling roept het beeld van een ondogmatische,
menselijke en zeer hardnekkige communist op. Hij doet, zo gelooft de lezer die van
op grote afstand oordeelt en met de kilheid van de niet-betrokkene redeneert, aan
don-quichotterie. En dat is inderdaad zo. Want hoe kan een mens, die zich tot
lijfspreuk kiest: ‘ich will beharren auf der Wahrheit’ leven in een wereld van mensen
die ‘den Sumpf mal Meer, mal Festland nennen’? (Drahtharfe, p. 70/71).
Zijn onvoorwaardelijk afwijzen van halve zaken, gladde leugens en folteringen
van de geest impliceert voor een dichter in de DDR meer dan het
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verbod oproerige gedichten te schrijven. Zijn leven is getekend, dat komt hij zelf
getuigen in verzen die aan het begin van Faust doen denken, waarin een even trieste
balans wordt opgemaakt:
‘Nun bin ich dreissig Jahre alt
Und ohne Lebensunterhalt
Und hab an Lehrgeld schwer bezahlt
Und Federn viel gelassen
Frühzeitig hat man mich geehrt
Nachttöpfe auf mich ausgeleert
Die Dornenkrone mir verehrt
Ich hab sie liegenlassen’ (Engelszungen, p. 57)

Biermann moet zwaar betalen voor zijn weigering zich als anderen te voeden aan de
‘ideologische Wassersuppen der feisten Köche’ (Engelszungen, p. 10). Hij moet het
bekopen met uitsluiting uit de partij, met af- en ingeslotenheid. In plaats van zich
hees te kunnen zingen, moet hij zich stemloos en moe zwijgen.
‘Du mein Freund, ich kann dir sagen
Ich bin müde, hundemüde
Müde bin ich all die Tage
Die mich hart und härter machten
(...)
Sag, wann haben diese Leiden
diese Leiden, diese Leiden
endlich mal ein Ende?
Wenn die neuen Leiden kommen
haben sie ein Ende.’ (Engelszungen, p. 63)

Inderdaad, Biermann komt hier voor zijn don-quichotterie uit, hij aanvaardt het leed
als een noodzakelijk iets in het verloop van de geschiedenis.
Waar haalt een mens, die van zichzelf zegt ‘zerrieben’ en ‘vom Tisch gewischt’
te zijn (Engelszungen, p. 57), zijn verwachtingen en zijn hoop? Waarop teert hij?
Ook op deze vraag heeft Biermann een antwoord: hij schrijft zichzelf moed in; hij
schrijft voor zichzelf en anderen aanmoedigingen. ‘Grosse Ermutigung’ noemt hij
het hierboven aangehaalde gedicht. Na woorden van bitterheid (‘an Bitternis hab
mein Soll ich geschluckt / und ausgeschrien an Trauer was da war /’, Genossen, p.
89), na woorden van hopeloosheid (‘leg ich mich schlafen in diese finsteren Jahre’,
Engels-
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zungen, p. 14), van angst en beklemming (‘meine jüdische Angst, von der ich behaupte
/ dass ich sie habe - von der ich fürchte / dass sie einst mich haben wird, diese Angst
/’, Genossen, p. 8) loochent Biermann, dat deze gevoelens hem teneerdrukken, dat
hij aan wanhoop zou ten onder gaan. Hij loochent dit zeer nadrukkelijk in het
‘Zwischenlied’ (Engelszungen, p. 19):
‘Wenn ich euch nun hin und wieder
bittere Balladen brülle
Lieder voller Traurigkeiten
redet euch dann ja nicht ein:
mir gings schlecht, und
ich sei traurig
ich sei voller Bitterkeiten
Ihr erinnert euch: es sind doch
nur so traurig bitter finster
unsere ansonsten grossen
und so schön bewegten Zeiten
Und so schön bewegten Zeiten!’

Dit bewustzijn te leven in bewogen tijden is voor Biermann het toverwoord. Zijn
actieve deelname aan deze ‘schön bewegten Zeiten’ houdt in hem het eeuwige ‘en
toch’, de weerbarstigheid en de moed na de aanmoediging wakker. Dit ‘en toch’ en
het bewustzijn van vervulling van historische opgaven en doeleinden zijn twee zeer
belangrijke inspiratiebronnen voor zijn inzicht in de geschiedenis en zijn daaruit
verkregen opvattingen mede-Biermann. In de gedichten die dit ‘en toch’ tot
uitdrukking brengen, schijnt zijn zeggingskracht nagenoeg onuitputtelijk. Het zijn
zijn mooiste gedichten, waarin hij, niet meer zelfbespiegelend maar vriendschappelijk
en kameraadschappelijk de vrienden toesprekend, hen ertoe aanzet zich niet door
tegenstand te laten breken, niet te falen bij de opgave een betere wereld op te bouwen:
‘Ach verzagt nicht, Freunde
Hattet ihr wirklich geglaubt
Jahrtausende langer Kämpfe Macht
Löse lieblich sich in diesen Tagen?’ (Engelszungen, p. 59)

Het is geen naïeve, kinderlijke weerbarstigheid, geen kortzichtige buiten-
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sporigheid, die hem deze oproep tot zijn vrienden dicteert. Hij wil anderen delen;
het ‘en toch’ heeft een zin:
‘Jammert doch der Tränen wegen
Länger nicht, ihr Lieben,
Sind sie der Regen doch auch
Für die zartesten Blumen
Müsste der Strauch nicht des Glücks
Verdorren, ja verdorren
Ohne des Leidens
Wolkenbrüche? (idem)

Versagen bestaat niet. Dat maakt Biermann zijn vrienden op een bepaald nadrukkelijke
wijze duidelijk. Het lijkt een bezwering als hij voor de zoveel oudere Peter Huchel
een aanmoediging schrijft:
‘Du, lass dich nicht verbittern
In dieser bittren Zeit
Die Herrschenden erzittern
- sitzt du erst hinter Gittern Doch nicht vor deinem Leid
Du, lass dich nicht erschrecken
In dieser Schreckenszeit
Das wolln sie doch bezwecken
Dass wir die Waffen strecken
Schon vor dem grossen Streit’ (Engelszungen, p. 61)

In dit en in andere dergelijke gedichten ligt meer dan maar een aanmoediging. Zij
bevatten eveneens een ernstige vermaning, een waarschuwing, zich niet voortijdig
‘in das Wolltuch des Schweigens’ te hullen (Drahtharfe, p. 65), niet vóór de tijd in
de strijd het onderspit te delven:
‘Manche wollen diese Zeiten
wie den Winter überstehn
Doch wir müssen Schwierigkeiten
Bestehn! Bestehn! Bestehn -’ (Drahtharfe, p. 66)

Deze waarschuwing is geboren uit zijn diepste overtuiging, dat de komst van het
socialisme een vaststaand feit is, die van hem en anderen een inzet eist:
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‘So oder so, die Erde wird rot
entweder lebenrot oder totrot
wir mischen uns da bisschen ein.’ (Genossen, p. 92)

Volgens Biermann loont het altijd de moeite zich voor een betere morgen in te zetten:
‘Heute, heute, nicht erst morgen!’ (Engelszungen, p. 66). ‘In all unsren Zweifeln
verzweifeln wir nicht’, maar ‘in all der Vergänglichkeit loben wir lauthals die Zukunft’
(Engelszungen, p. 39-40).
Biermann verkondigt niet enkel zijn overtuiging; zijn gedichten zelf leveren het
bewijs ervan. Immers, wat doet hem in dit gedeelte van Duitsland blijven? Wat doet
hem volhouden in een staat die hem niet laat optreden of publiceren? Hij ontwijkt
het antwoord op deze vraag niet. Hierbij wordt meteen ook zijn relatie tot de Duitse
situatie duidelijk. (Een diepgaander inzicht in het thema Duitsland bevat zijn eveneens
in het jaar 1972 bij de uitgeverij Wagenbach verschenen reisbeeld Deutschland - Ein
Wintermärchen, Quartheft 63).
Dit is de paradox bij Biermann: hem, die de zeldzame keuze gedaan heeft in het
verdeelde Duitsland van West naar Oost te gaan, vragen vandaag ‘wirklich tief
besorgte Freunde’ en ook partijfunctionarissen, nog eens te gaan, maar ditmaal in
de andere richting. Voor hem is het antwoord op dit aanbod niet twijfelachtig, hij
schijnt onwankelbaar zijn opgave te kennen:
‘Das gebe ich euch schriftlich: Wenn ihr
Mich hier nicht
Braucht, was soll da die Welt
Mit mir?
Brauchtet ihr mich aber doch, was
Brauchte ich da die Welt?
Nein! Die Welt braucht mich hier
Und die Nachwelt braucht mich jetzt! (Genossen, p. 87)

Het is nochtans ook voor Biermann geen eenvoudige, ongevaarlijke zaak, in een land
te blijven, waar ‘die Kälten immer kälter’ (Genossen, p. 19) worden, ‘wo das Häuflein
eiserner Greise / noch immer auf drahtigen Jüngling macht, Land / dessen Männer
noch immer gehalten sind wie / fleissige Bettnässer, unmündiges Land.’ (Genossen,
p. 88)
Hij lijdt onder de situatie van Duitsland:
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‘Es senkt das deutsche Dunkel
sich über mein Gemüt
Es dunkelt übermächtig
In meinem Lied’ (Engelszungen, p. 77)

Maar hij verdedigt zijn positie, vooral dan in de derde bundel, wellicht wegens de
vele aanvechtingen der laatste jaren: ‘Trotzalledem, ich schreibe / Und singe hier
und bleibe’ / (Genossen, p. 85). Hij volhardt, want ‘die DDR, auf Dauer / braucht
weder Knast noch Mauer / wir bringen es so weit!’ (Genossen, p. 84)
Het schrijven, de voortzetting van zijn bijdragen tot het leven in de DDR, is voor
hem een zeer concrete aangelegenheid die hij voor zijn partijgenoten op de volgende
manier verdedigt:
‘Mein Lieber, das kommt von der Arbeitsteilung
Der eine schweigt, un der andere schreit
Wenn solche wie du entschieden zu kurz gehn
Dann gehn eben andere ein bisschen zu weit.’ (Genossen, p. 59)

Zo verschijnt hier het beeld van de geëngageerde politieke dichter Biermann, die
zichzelf onder geen enkele voorwaarde wil verloochenen, die zijn politiek geschoold
bewustzijn zelfs in zijn weinige lyrische gedichten tot uitdrukking brengt.
Dit alles verloopt zonder pathetiek, zonder vervorming, maar niet zonder
vervreemding. Hij zoekt ze niet, ze biedt zich als het ware als stijlmiddel aan. Het
moment der vervreemding ontmoet Biermann in de tegenstrijdigheden van het
menselijke zijn, waarvoor hij een bijzonder gevoel heeft. Deze tegenstrijdigheden
worden door hem in verbazend expressieve dialectische uiteenzettingen voorgesteld,
die van hun kant bij lezer en toehoorder de vervreemding oproepen:
‘Früher! sagen meine Freunde, früher
Sagen meine früheren Freunde
Sagen meine früh gestorbenen Freunde
Früher, wie lebendig waren deine Lieder!
Früher! sagen meine Lieder, früher
Sagen meine früh gestorbenen Lieder
Sagen meine früheren Lieder
Früher, wie lebendig waren deine Freunde!’ (Genossen, p. 22)
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Tegenstellingen spelen een grote rol bij Biermann. Hij heeft daarvoor zonder twijfel
bij Heine, Majakowsky en Brecht school gelopen. Men ontdekt het spel van vraag,
antwoord en vraag (Engelszungen, p. 18) van Brecht, het spel met regels, woorden
en lettergrepen van Majakowsky (Fünf Fingerübungen über Florian Havemanns
Flucht, Genossen, p. 80) en ten slotte de van tegenspraak overvolle Heine in het
gedicht: ‘Das macht mich populär’ (Genossen, p. 47).
Zij allen hebben een stempel op Biermann gedrukt. In het laatst vermelde gedicht
spreekt hij schamper en toornig over de partij: ‘und sperrt ihr mich im Eisschrank
ein / ich fühl mich wohl dabei / ich spür bei jedem Kältegrad / die Obhut der Partei’;
twee strofen verder echter geeft hij vloekend toe: ‘verdammt, es kotzt mich trotzdem
an / es reizt mich nicht die Bohne / wenn mir der deutsche Gartenzwerg / verleiht
die Dornenkrone /’; en nog in hetzelfde gedicht, enkele strofen verder, bekent
Biermann dan ook: ‘ich habe diese Nacht geweint / viel knochentrockne Tränen /
(...) / ich habe diese Nacht geglaubt / die Sonne käm nie wieder / und brächte nicht
ans Tageslicht / all meine wahren Lieder.’
Deze eerlijkheid, deze reeds vermelde grenzeloze mededeelzaamheid en openheid
wat hemzelf betreft, kenmerkt ook Heine. Bij Heine worden de nachtelijke zorgen
en dromen in Parijs door Mathilde weggezoend; bij Biermann luidt het: ‘Heut morgen
kam Marie zu mir / mein allerliebstes Schmeicheltier.’
Zoals reeds gezegd, is de derde bundel een positiebepaling voor en ten opzichte
van de DDR. Biermann leeft in een situatie, die hem als bezeten alsmaar over datzelfde
thema dwingt te spreken. Zo ontbreken hier de unieke gedichten uit de tweede bundel,
nl. de ‘Hetzlieder gegen den Krieg und Lobpreisungen des Friedens’. In deze liederen
legt Biermann weer eens zijn gehele persoonlijkheid, geen achter- of voorgronden
blijven voor hem verscholen en onuitgesproken. Daarom trouwens mag ook dit soort
gedichten in de DDR niet verschijnen; bijv. ‘Verheerende Nebenwirkungen des
Krieges in Vietnam’: (Engelszungen, p. 38)
‘Das da, dieser Krieg da
drängelt sich vor
Das da, dieser Krieg da
wirft auf die Welt einen langen Schatten
- in dessen Schutz wird munter
weitergemordet
weitergefoltert
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weitergelogen.
Ach, wo denn, Genossen, wird da gelogen?
Wo gefoltert?
Gemordet, wo noch?!’

De expressiviteit in de gedichten en liederen van Biermann is zeer sterk. Bij hem
overwegen veruit de gedichten zonder rijm, en talrijk zijn ook de verzen, waarin hij
onderweg het rijm opgeeft. De verzen waar hij het rijm aanhoudt zijn het minst talrijk,
en hetzelfde kan van de metriek gezegd worden.
De meest expressieve gedichten zijn die, waarin hij - niet gebonden door rijm of
metriek - de grootste aandacht naar de inhoud van het gedicht laat gaan. Dit zijn ook
zijn langste gedichten. Zo onderstrepen zonder twijfel vorm en inhoud als een
dialectische eenheid de betekenis van Biermann: als dichter van de DDR en als Duits
dichter, maar ook als protestzanger voor de kwalen van de wereld in het algemeen
is hij een tijdgebonden dichter, die echter in zeggingskracht en in de moed om te
zeggen wat hij te zeggen heeft, moeilijk te evenaren is. De expressiviteit van zijn
gedichten neemt van bundel tot bundel toe. Dat blijkt ook waar te zijn voor de derde.
Deze bevat dan ook enkele verzen die ons in een ander opzicht - los van vorm en
inhoud - stof tot denken geven: hoe lang schrijft een dichter nog, die meent:
‘Ironie reicht nicht aus
Reicht nicht aus? Aber auch
Zorn reicht nicht aus, nicht
Verständnis, aber Trauer
gar nicht, noch Vorsicht!
Aber Gewalt reicht
nicht, nicht Wahrheitsagen
nicht Vernunft, auch fromme
Lügen reichen nicht aus
nicht reicht Ohrenzuhalten
Schweigen nicht noch Reden.’ (Genossen, p. 16)?
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Boekbesprekingen
Een cocktail van de werkelijkheid
De poëzie van Jan Vanriet, zoals gebundeld in Vast Tapijt (Paris-Manteau, 1973)
heeft sinds een orthodox nieuw-realistische bundel als ‘Met gehavend gemoed’
(1969), toen beschouwd als ‘een streep onder de rekening’, een opvallende en
interessante evolutie ondergaan. Die is zelfs min of meer exemplarisch voor de
algemene basisverbreding, die ook bij andere Yang- of Revolver-dichters waar te
nemen valt. Men denke bijv. aan de gedichten van P. Lasoen, S. van den Bremt e.a.
Het is in deze bundel niet meer in de eerste plaats te doen om de realistische anekdote,
de isolering van het fragment, maar veeleer om wat daarmee gedaan wordt. Centraal
komt nu de verschuiving, de vertekening. Blijft deze poëzie haar uitgangspunt zoeken
in de alledaagse leefwereld, dan is zij er vooral op gericht de lezer van het
oververtrouwde van die werkelijkheid te vervreemden. De soms bizarre vertekeningen
en verrassende verbindingen tussen onderscheiden niveaus van de
belevingswerkelijkheid benaderen zeer dicht het hedendaagse picturale surrealisme.
Men hoeft slechts enkele tekeningen van Vanriet te bekijken - bijv. de omslagtekening
van deze bundel - om precies te begrijpen wat er gebeurd is. Het geheel van de
tekening stelt een soort voetbalscène voor. Maar het doel bevindt zich buiten de
omheining van het terrein en is getekend als een vensterraam, compleet met
gordijnstok, waardoor een doelman met visachtige bewegingen en een hoofd in de
vorm van een kinkhoorn naar buiten zweeft.
Tussen de struiken op de voorgrond een stofzuiger en een ding dat een kruising
schijnt te zijn tussen een oude schoen en een padachtig reptiel. De ineenschuiving
van verschillende werkelijkheden, vertrouwde en bevreemdende, is in één oogopslag
duidelijk. Wat wel grotendeels gebleven is, is de op realiteitsweergave gerichte
vormgeving. Precies zoals in sommige verschijningsvormen van het surrealisme
wordt daardoor het ongewone, bizarre, als gewone werkelijkheid voorgesteld, of
andersom, wordt het alledaagse een onvertrouwd, tot alle transformaties bereid
leefmilieu. Zo wordt bijv. in het gedicht ‘Vast Tapijt’ (13-16) de vertrouwde omgeving
van het burgerlijk interieur geconfronteerd met een van zijn elementen, dat een
zelfstandige betekenis gaat krijgen: een opzetmasker uit een primitieve samenleving,
‘op het marmeren kozijn’ (16).
Elders is het de verwoording zelf, dikwijls in onverwachte vergelijkingen, die voor
de vervreemding zorgt:
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- ‘als formica kleeft oktober
aan de gladde lucht, ...’ (10)
- ‘Op de tuin opent het venster
als een desemende gulp.’ (23)

Ongetwijfeld betekent deze ontwikkeling in principe een verrijking en verdieping
voor de poëzie van Vanriet, maar de resultaten, de gedichten zelf, blijven naar mijn
gevoel meestal nog te weinig samenhangend, soms te bewust gecultiveerd ook, om
als volwaardige poëzie aan te spreken.
Hugo Brems

Voorwaardelijk feest van de laatste schreeuw
Erg barok, balorig en barbaars is de bundel De muzeale minnaar (Sonneville, 1973)
van Leonard Nolens. Hij bevat hoofdzakelijk gedichten over de vrouw, als moeder
en als geliefde. De meest opvallende trek is de heftigheid, het geweld waarmee de
dichter in de taal, in de symbolen en gevoelens te keer gaat. Hij smijt met woorden,
beelden, klanken, in een stortvloed van alliteraties, klankassociaties en overvolle
woorden als ‘baaierd’, ‘lillend’, ‘spruw’, ‘rauwe reuzel’, enz. Zelf noemt hij het op
de kaft: ‘een nét niet volmaakte sprakeloosheid, een quasi ongewilde taal. Ongewild
en dwingend.’ En de titel boven deze recensie, ook een vers van hemzelf, geeft goed
de taalsfeer van deze bundel weer. En voor wie er nog lust, deze verzen uit de
‘Intredezang’:
‘Zing bargoens uit de kolkende keel,
zing in de buik van water!
Zink in de kantieke roes van koran- en koraalvis!
Schiet op, mijn onderzees vuur,
in de ronk van de heidense walrus,
(O manke mokkels, o maanzieke mannen)
Snaai tengelheet in de kont van het volk
dat gillend uit zijn sluiphavens gewekt
tegen de tralies der vrijheid blindvliegt.’ (10)

Men zou gaan geloven in een parodie op zijn eigen stijl.
Deze bundel is een orgie van uit de hand gelopen, maar kennelijk bewust zo gewild
‘bargoens uit de kolkende keel’. Dit impliceert ook dat met minder barbaars geweld
heel wat mogelijkheden in deze poëzie steken. Nolens, die nu door de taal
overschreeuwd en weggedrukt wordt, beschikt zonder twijfel over het talent om
goede gedichten te schrijven. Dat blijkt uit de enkele gevallen waar de paradoxale
gevoelssituatie, mengeling van tegenstrijdige gevoelens als tederheid en agressieve
brutaliteit, tegenover de vrouw, zeer expressief verwoord wordt. Voorlopig blijft het
bij fragmenten, als:
‘En later. Bouw jij het schavot van de schande
helderziend en zingend zal ik me verlagen
tot de roodbetraande aarde toe.’ (21)

Hugo Brems
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Als stem heeft wat nu zwijgt
‘Je zit en denkt je in
dat het er niet toe doet
hoe je zal zitten eens
als stem heeft wat nu zwijgt.’ (23)

Dat is één uit de Enkele Gedichten van de onlangs, op 56-jarige leeftijd overleden
Chr. J. van Geel: een eenzame in de literatuur, een hier te weinig gekend maar
authentiek dichter. Deze ‘Enkele Gedichten’, oorspronkelijk bedoeld als een
vooruitgave van een uitgebreider bundel, met werk uit de jaren 1969-1972, is Van
Geels vierde en met- een laatste publikatie, na Spinroc en andere verzen (1958), Uit
de hoge boom geschreven (1967) en Het Zinrijk (1971). Van Geel heeft het zich als
dichter nooit gemakkelijk gemaakt. Met zijn weinig ophefmakende thematiek en zijn
tot een minimum aan taal en een maximum aan stilte geconcentreerde stijl, zijn
zorgvuldig woord voor woord afgewogen vorm, heeft hij zich een harde discipline
opgelegd en de weg naar vlugge erkenning afgesloten.
Met zijn verzen poogt hij voortdurend stem te geven aan wat nu zwijgt, en wat nu
het luidste schreeuwt het zwijgen op te leggen. Hij doet dat door zijn intense aandacht
voor het onopvallend subtiele in de natuur. Hij heeft de moed en de eerlijkheid nog
te schrijven over zo beladen dingen als zwanen, bomen, de zee, de regen. Of over
een slak, een spin, een roodborstje, een sloot. Of hij heeft een tor bespied:
‘Hij slaat zijn schaatsen uit
op korrels schuivend zand.
Zijn poten willen greep,
zand eet hem zonder slikken.’ (50)

In deze korte tot heel korte gedichten, met hun subtiele klankcorrespondenties en
soms naar het precieuze, maniëristische neigende syntactische wendingen, heeft de
natuur een zeer specifieke rol. Zij is voor de a.h.w. door aandacht geobsedeerde
toeschouwer zowel het vertrouwde, waarin hij zichzelf herkent en spiegelt, als het
fascinerend vreemde, totaal andere, onbereikbare, dat hem tegelijk aantrekt en
aanspoort tot zelfverlies, als angstig maakt:
‘Het maakt bedeesd, de toppen van de bomen, en verliefd.
Zij staan voor niets dan om de lage wolken over zich
te laten komen, sterren stip te laten, knop te zetten,
te voldoen aan blad in onophoudelijk verlies.’ (35)

Vandaar ook dat in deze gedichten de natuur nu eens al vermenselijkt verschijnt,
maar elders, of in hetzelfde gedicht haar eigenheid blijft affirmeren. Aandacht voor
de meest concrete, visuele of auditieve verschijnselen, en existentiële diepte en
zelfonderzoek zijn in deze verzen niet van elkaar te scheiden.
Uiteindelijk is heel dit poëtisch streven een zoektocht naar het evenwicht en de
vanzelfsprekendheid van de stilte, de rust:
‘Altijd loop ik in mijn stilste paden
om in een boom met wind
als ruisen op te gaan, been
waarop ik uit ben om te staan.’ (54)
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‘Ik zoek een toevlucht in de poes die met
de hond meerent op straat, in alles wat
geen stem heeft en op zachte voeten gaat,
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in bomen en in eenden, in wat slaapt.’ (56)

Vanuit zo'n ondubbelzinnige bekentenis worden ook de dubbele bodems van de
minder directe gedichten zichtbaar. De eenvoudigste waarnemingen krijgen door de
toewijding van de dichter aan de taal de diepe betekenis van symbolische formules
voor het menselijk tekort en heimwee.
Hugo Brems

Gedichten 72
Naar jaarlijkse gewoonte stelden Jos de Haes en Hubert van Herreweghen voor het
Davidsfonds hun keuze uit de in tijdschriften (in de loop van 1972) verschenen
gedichten te boek: 37 gedichten van 30 dichters, uit 13 verschillende tijdschriften.
Wanneer men het allemaal natelt, afmeet en vergelijkt, is het natuurlijk niet moeilijk
op een dergelijke keuze kritiek uit te brengen. Er zullen wel altijd dichters zijn, die
zich benadeeld achten. Er is bijv. geen gedicht van mensen als R. Goswin, L.M. van
den Brande, R. de Neef, P. Conrad, alle uit het neo-experimentele ‘kamp’. Er zijn
relatief weinig echte nieuw-realisten, en de ook in '72 in Nederland al fel opkomende
neoromantiek is zo goed als afwezig.
Men kan vinden dat er te veel of te weinig jongere dichters zijn, tegenover namen
als Andreus, Buddingh', Claus, M. Coole, Jonckheere, enz. Over een evenwicht
tussen Vlamingen en Nederlanders werd blijkbaar wel angstvallig gewaakt. Men kan
zich ook de vraag stellen of Dietsche Warande en Belfort en De Gids, elk met 7
gedichten, inderdaad zó toonaangevend zijn voor het poëzieklimaat. (Het NVT bijv.
wordt hier volgens mij sterk ondergewaardeerd; er is ook geen enkel produkt uit de
‘konkrete’ of ‘visuele’ richting van bijv. De Tafelronde, of uit de experimentele
workshop van Labris.)
Maar men kan op een 70-tal bladzijden ook niet alles.
Eén verdienste heeft deze bloemlezing in ieder geval, en daar is het eigenlijk om
te doen: zij biedt een subjectieve, maar misschien juist daardoor kwalitatief zeer
hoogstaande keuze uit het poëzieaanbod van 1972. Voor de lezer van het Davidsfonds
lijkt mij homogene kwaliteit wel belangrijker dan een zo objectief mogelijk afgemeten
en in kaart gebracht panorama.
Hugo Brems

Statische poezie
Van Wim Hazeu, vooral bekend als hoofd van de afdeling Drama van de
N.C.R.V.-Televisie, als redacteur van het tijdschrift Kentering en als samensteller
van een aantal documentaire studies, verscheen een nieuwe poëziebundel, Springtij
in de flanken ('s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1973). Hij omvat
verschillende thematische afdelingen, maar ontleent zijn titel aan de sterkste daarvan,
waarin landschaps- en stadsgedichten: ‘schouwen en duiveland’, ‘polderland’,
‘toeristisch’ en ‘praag’. Daar wordt in enkele, zeer beknopte en tot het essentiële
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Bijv.:
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‘dreischor
gehoorzaam de huisjes
arm in arm
rond het kruis
wrakhout zindert
in riolen
springtij in de flanken
van het kerkvolk
onder de rust de onrust
onder de psalm de dood.’ (17)

In deze sterk antropomorfe visie wordt elke schijnbaar onbeduidende waarneming
met atmosferische of zelfs symboolwaarde geladen, zodanig dat de evocatie van wat
buiten gebeurt ook een subjectieve dimensie krijgt, en uiteindelijk zelfs tendeert naar
het mythische. Dat is bijv. duidelijk, wanneer een vers, dat begint met een beschrijving
van het optrekken van nieuwe huizen op ingepolderd land, eindigt:
‘aan de dijk klauwt de zee
bemint het land met koppig schuim
drijft de zonen in de moeders
en de vaders in de dochters.’ (19)

Elders, bijv. in de ‘Praagse gedichten’, vindt een analoge dooreenstrengeling plaats
van beschrijving, sfeerschepping en politieke betrokkenheid (zoals in zijn roman
Een helm van aarde).
Goede poëzie, die er in de beste momenten in slaagt de uit elkaar gehaalde
belevingsniveaus van waarneming, emotie, beschouwing, enz. in een globale
verwoording opnieuw te laten fusioneren.
Hugo Brems

Droomorchidee
Zo luidt de titel van een boekje van Patsy Claes, uitgegeven in de serie Noorderlicht
van uitgeverij Orion. In tegenstelling tot de meeste uitgaven in die reeks is het geen
dichtbundel maar een in poëtische toonaard gesteld verhaal.
Het gaat over het meisje Vera, 24 jaar oud, dat levensmoe is, tevergeefs een zin
zoekt voor haar bestaan in de liefde, maar ten slotte fundamenteel onmachtig blijkt
uit zichzelf en haar begrensd droomwereldje te treden. De verschillende hoofdstukjes
tonen verschillende stadia van haar vervreemding van de realiteit. Als een hedendaagse
- maar dan erg oppervlakkig getekende - Eline Vere verzinkt zij in een feeërieke
innerlijke wereld, waarvan de droomorchidee het centrale symbool is. Om ten slotte
helemaal in die droom, die haar als een innerlijk noodlot achtervolgt, te kunnen
opgaan, pleegt zij zelfmoord.
Afgezien van enkele geslaagde poëtische evocaties en van de eventuele thematische
overeenkomst met het levensgevoel van sommige ontwortelde jongeren, heeft dit
werkje mijns inziens weinig te bieden. Niet alleen de al te grote oppervlakkigheid
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werkt storend, maar evengoed enkele inconsequenties, in bijv. de tekening van de
antagonist, Jan, en een aantal erg houterige formuleringen in de verhalende passages.
Beslist beter zou het geweest zijn de poëtisch-introspectieve gedeelten in een
poëziecyclus te isoleren en het artificiële verhaalkader te laten vallen.
Hugo Brems
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Tijdschriftenrevue
Brug
1ste jrg., nrs. 1, 2 en 3, aug. en nov. 1973, april 1974
Dit blaadje, dat viermaal per jaar verschijnt, staat onder redactie van W. Groen en
F.J. Wester. Een jaarabonnement kost 6,50 gulden, te storten op giro 3000153 van
Brug te Wildervank (Ndl.). Redactieadres: Balticpark 13B, Delfzijl.
In deze eerste afleveringen doet Brug zich voor als een pretentieloos, zelfs wat
gezellig rommelig blaadje, dat kennelijk een jeugdig, niet gespecialiseerd publiek
wenst te bereiken. Dat valt ten minste af te leiden uit enkele opstelletjes over ‘De
Beweging van Tachtig’, de functie van literatuur, enz. Een andere opvallende trek
is de streekgebondenheid. Groningen en Drenthe zijn voortdurend aan de orde, o.m.
in een gesprek met ene drs. H.H. Meijer, die het Nederlands wil afschaffen en
vervangen door gewesttaal en anderzijds Engels of Esperanto. De creatieve bijdragen
omvatten zeer korte prozatjes en gedichten, waarover weinig te vertellen valt.

De Periscoop
24ste jrg., nrs. 7 en 8, mei en juni 1974
In het meinummer peilt A. Demedts naar de essentie van de poëzie van Pol le Roy
in zijn kroniek ‘Hedendaagse Vlaamse dichtkunst’. Neer Vantina en Fred de Swert
hebben een gesprek met Paul Hardy over diens opvattingen van de literaire kritiek.
Hij ziet die in de eerste plaats als een dienstbetoon aan de lezer. P. de Vree bespreekt
romans van Habakuk II de Balker, Ben Borgart en Dimitri Frenkel Frank. Naar
aanleiding van het eeuwfeest van de geboorte van C. Verschaeve verscheen een
‘Keuze uit zijn werk’. Em. Janssen knoopt aan zijn bespreking daarvan enige algemene
bedenkingen vast over de betekenis van Verschaeve, vooral als dichter.
Na en tussen zijn kronieken over Vlaamse dichters, prozaschrijvers, Europese en
wereldliteratuur, begint A. Demedts in het nr. 8 een reeks bijdragen over ‘debutanten
en hun werk’. Hij belicht het werk van Ria Aerts, ‘Mankepoot! Hinkepoot!’, onlangs
bekroond met de Reinaert-prijs 1973. Elders bespreekt hij nieuwe romans van J.
Vandeloo en J. Librecht. J. Meinl stelt twee Vladimirs voor, die een wel zeer
uiteenlopend oeuvre hebben geschreven: Nabokov en Majakowski. Over Stijn
Streuvels schrijft Em. Janssen, naar aanleiding van de publikatie van herinneringen
aan de auteur, door R. Verschuere. Aan de hand van een reeks verzamelbundels en
bloemlezingen geeft Paul de Vree een beeld van de hedendaagse Nederlandse
verhaalkunst.
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De Tafelronde
18de jrg., nr. 4
Alain Arias-Misson brengt schriftelijk en fotografisch verslag uit over een ‘public
cartoon poem’, door hem uitgevoerd in New York. In een tweede deel over ‘De
historiek van De Tafelronde’ memoreert Paul de Vree gebeurtenissen in en rond het
blad vanaf de jaren 1962-63 tot nu. Buiten de nieuwsrubriek ‘Neonlicht’, die zoals
altijd rijk gestoffeerd is, visueel werk van A. Arias-Misson, Sarenco, P. de Vree, H.
de Vries, M.J. Phillips, M. Perfetti, T. Luiting, W. van Hettinga en V. Estercam.

De Vlaamse Gids
58ste jrg., nr. 5, mei 1974
Een Harry Mulisch-nummer, waarin Leo Geerts een gesprek heeft met de auteur,
vnl. over ‘Het seksuele bolwerk’ en enkele problemen die daardoor worden gesteld:
bijv. en vnl. de relatie literatuur-psychoanalyse. Peter Berger schrijft een diepgaande
analyse van het werk van Mulisch. Hij onderzoekt vooral de wisselende verhouding
tussen de drie polen of lagen in het oeuvre: problematiek van het schrijverschap, het
verhelderen van een aantal oedipale relaties, het getuigen van politieke interesse.
Zijn opstel is vooral geconcentreerd op de laatste twee werken. R. Geel noemt Mulisch
in een korte beschouwing ‘de volstrekte tegenpool van de bekrompenheid’. Hugo
Bousset onderzoekt ‘De toekomst van gisteren’ als ‘een anti-roman van het
engagement’ en A. Walrecht fezelt iets onduidelijks over ‘Harry en het kind’.

K&C
7de jrg., nrs. 7, 8, 9 en 10, april en mei 1974
In het nr. 7 onthouden we een recensie-artikel van F. Boenders over diverse vormen
van vandalisme. Dirk Lauwaert schrijft over goede en slechte sex-films, en nogmaals
F. Boenders over recente publikaties van de Griekse romancier Vassilis Vassilikos.
Mechtilt Meijer Greiner geeft een overzicht van wat in de laatste jaren in Frankrijk
op het gebied van de psychoanalyse is gepubliceerd.
In nr. 8 schrijft M. Gijsen geestig over de Canadese sekte van naaktlopers, de
Dukhobors. De kunstenaars Frans Minnaert, R. Ryman, J. Gris worden n.a.v.
tentoonstellingen kort voorgesteld.
Zeer goed in het 9de nummer is weer de kroniek van Marnix Gijsen, ‘Een treinreis
van tien minuten’: een even lange falikante poging tot extrovertie. F. de Vree
bespreekt de Cobra-tentoonstelling te Brussel. Vooral zijn bloemlezing van
miskleunen uit de Vlaamse versie van de catalogus is de moeite waard. Elders
reflecteert hij over de doelstellingen van het moderne kunstwerk. Aansluitend bij het
Yang-nummer over L. Goethals valt hier een bespreking te noteren door H. Sabbe,
van het concertschandaal bij de uitvoering van een van Goethals' werken te Brussel.
F. Boenders stelt de Griekse auteur Aris Fakinos voor.
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In het nr. 10 schrijft dezelfde F. Boenders over ‘Revolutie en architectuur’, n.a.v.
een boek van A.M. Vogt. A. Deneulin bespreekt de creatie van het toneelstuk van J.
Boonen: ‘De Bokken’. H. Sabbe bezint zich over de betekenis van ‘progressiviteit’
in de muziek. Hij confronteert daarbij artistieke en sociale
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progressiviteit. W.M. Roggeman stelt de dichter H.C. ten Berge voor.

Kentering
13de jrg., nr. 5-6, 1974
Door Jan-Willem Overeem werd een thema-nummer samengesteld over ‘Edukatief
theater’. Hieronder wordt in de eerste plaats theater verstaan, dat sociaal en politiek
bewust maakt, dat zijn doelstellingen zoekt buiten het theatergebeuren zelf.
Dit dossier is bijzonder interessant omdat het aandacht besteedt aan een kunstvorm
die voor literatuur en toneel een uitweg zoekt uit het slop van individualistische
navelkijkerij. J.W. Overeem begint met enige bedenkingen over het ontstaan van
‘aktiverend’ theater in situaties van verdrukking en minorisering. Daarna komen het
werk van Brecht en de theatertheoretische fundering daarvan aan de orde. Mario van
Hamersveld onderzoekt hoe, in welke mate en in welke zin het werk van Brecht in
Nederland bekend geraakte, hoe het werd ontvangen enz. Daarna geeft J.W. Overeen
een gesprek met Jan van der Vegt over de door hem op touw gezette schoolopvoering
van de ‘Driestuivers-opera’. Jos Bours ten slotte heeft het in een goed gedocumenteerd
artikel over ‘Het epies theater na Brecht in de Westeuropese samenleving’. Hij situeert
het epische theater tegenover het absurde, existentialistische en documentaire theater,
om ten slotte een afzonderlijke paragraaf te besteden aan P. Weiss en T. Dorst. Naast
documenten over educatief en activerend theater in Nederland (o.m. de omstreden
Proloog-zaak), nog een bijdrage over ‘Toneel als leermiddel’ van H. van Maanen.
Boeiende en inspirerende lectuur.

Korst
3de jrg., nr. 9, april 1974
Wij ontvingen deze aflevering van Korst, een uitgave van het ‘Deventer Literair
café’, waarin een selectie uit de inzendingen voor de door het blad uitgeschreven
proza- en poëziewedstrijd 1974. Het redactieadres: Literair Café, t.a.v. Arno Kramer,
p/a Brink 30, Deventer (Ndl.). De redactie: Nel Twijnstra, Wim Arbouw, Gerrit
Eilander en Arno Kramer.
Elf dichters en drie ‘verhalers’ vormen hier de oogst van de wedstrijd. Op enkele
uitzonderingen na, mij onbekende namen. De kwaliteit is eerder matig: meestal
typische adolescenten-poëzie met meer dagboeknut dan poëtische waarde, of
gemakkelijke anekdotiek. Ook de verhalen komen niet uit boven de middelmaat.
Een piekerig vertelsel van Guy van Hoof zou gered moeten worden door een te
zwakke pointe, een soort parabelachtig proza van Jacobus P. Bos hangt nogal los
aan mekaar. Het charmantst is dan nog een stukje met enkele geestige passages van
Anne Marie Streppel: ‘Het mannetje’.

Kultuurleven
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41ste jrg., nr. 4, mei 1974
Twee artikels die de Belgische ontwikkelingshulp kritisch analyseren, en een Dossier
over Japan: economie, politiek, religieuze en morele stromingen worden
achtereenvolgens belicht. Van M. Engelborghs verschijnt een eerste deel ‘Markante
Anglo-Amerikaanse romans van 1973’. Dit keer Engelse romans, met bijzondere
aandacht voor recent werk van K. Amis, P. Bailey, P.P. Read,
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A. Wilson, G. Greene en Iris Murdoch. Haar roman ‘The Black Prince’ wordt
voorgesteld als ‘de beste Engelse roman van het afgelopen jaar’.

Maatstaf
22ste jrg., nr. 5, mei 1974
Twee interessante Kafka-artikels. Het eerste, van Ernst Fischer, pleit voor een
herwaardering van Kafka in Oost-Europa, vanuit marxistisch standpunt. In ‘Franz
Kafka, het geheim van het slot’, confronteert H. Verhaar uiteenlopende interpretaties,
om te besluiten: ‘Het slot ligt nergens en er is niets te vinden. Indien het toch bestaat,
dan als wancreatie van onszelf; en indien er iets gevestigd is, dan wat wij er zelf in
geprojecteerd hebben.’ In ‘Portfolio’ wordt werk gepresenteerd van Alain Teister.
Ed Peereboom heeft een nogal oppervlakkig gesprek met een weinig toeschietelijke
Karel van het Reve. Zeer knap gedaan maar als verhaal nogal doorzichtig, is ‘1869:
A new tale of Sherlock Holmes’, door Ethel Portnoy. Ook zeer goed zijn drie verhalen
van Jan Arends. Verder een nogal onbeduidend prozafragment van Mensje van
Keulen en gedichten van A. van den Berg, A. Gelderblom en E. Evenhuis.

Nieuwe Stemmen
30ste jrg., nrs. 4 en 5, febr.-maart en april 1974
In het dubbelnummer de uitslag van de literaire prijs ‘Nieuwe Stemmen’. Een
prozaprijs werd niet toegekend. Wel werden heel wat dichters min of meer zwaar
bekroond: Pieter Aerts, F. Deschoemaeker, H. van Daele, M. Dangin, F. Florizoone,
F. Lambrecht en Roger Serras. De bekroonde gedichten worden in dit nummer
allemaal opgenomen. Een goede en zeer gevarieerde keuze. Ook de andere gedichten
in deze aflevering zijn van goede kwaliteit: werk van D. Desmadryl en van een zeer
beheerste en daardoor veel krachtiger geworden R. Goswin. Verder een verhaal van
P. Brondeel over de aftakeling van de illusie van een vereenzaamde.
In het aprilnummer één verhaal, van Roger Pieters: ‘De krijgsgevangene’. Het
vertelt, vanuit het standpunt van een kleine jongen, de verwarrende laatste dagen van
oorlog en bevrijding. Verder gedichten. Jan Veulemans schrijft in ‘Een lied naar
Pasen’ een zeer persoonlijke Goede Weekcyclus. Zwakker zijn de verzen van F.
Florizoone. R. Hannelore schrijft intens natuurpoëzie met ‘Twee laattijdige gedichten
voor Guido Gezelle’. Zeer gestileerd en bewerkt zijn de gedichten van Nic van
Bruggen. Van Mark Debuysere ten slotte wat te barok-hermetische poëzie.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
27ste jrg., nr. 3, maart 1974
Erik van Ruysbeek schrijft zeer sterke wijsgerig beeldende gedichten. Poëzie van
Luk Deleu is speels erotisch. Andere poëzie: een goed sfeergedicht van Patricia
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Lasoen en goed werk van Hubert de Vogelaere, Armand van Assche en Walter
Haesaert. In ‘Liefste Lim’ schrijft Ludo Frateur in briefvorm in een zeer emotionele
taal de geschiedenis van een liefde. ‘Snapshot “A”’ van Wim Meewis is onleesbaar
proza, en zal dus wel ‘grensverleggend’ zijn. C.C. Krijgelmans schrijft een groteske
tekst: ‘De heilige drievuldigheid zoals zij zich achter een wolk verschuilt’. In zijn
opstel
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‘Het onbewuste in het scheppingsproces’ geeft Antoon Vloemans een historisch
overzicht van de opvattingen van dichters en denkers over de rol van het onbewuste
in de kunstschepping. In de rubriek ‘Reflex’ ten slotte schrijft K. Jonckheere enige
bedenkingen over het wezen van poëzie, en P. Platteau beschrijft de laatste jaren van
Gerard Vermeersch.

Ons Erfdeel
17de jrg., nr. 2, maart-april 1974
Drs. A.J. Vervoorn schrijft over ‘Surinaamse schrijvers en het Nederlands’. Hij
situeert de plaats van het Nederlands in Suriname, om dan uitvoerig in te gaan op de
eigen kenmerken van het Surinaams Nederlands, dat o.m. opvalt door de grote
assimilatie van elementen uit andere talen, zoals Engels en Sranantango, de taal van
Suriname zelf. Mark Grammens bepleit de ontwikkeling van een eigen buitenlands
politiek beleid voor Vlaanderen en J. Kruithof staat zeer kritisch tegenover de
bestaande televisieprogrammatie, in ‘Funkties van de televisie’. Naast de klassieke
eis van informatie, opvoeding en ontspanning wil hij het medium ook gebruikt zien
voor ‘het helpen oplossen van maatschappelijke problemen en het bevorderen van
wat de participatorische democratie genoemd wordt’. Hans Redeker stelt het werk
van de 17de-eeuwse genre- en portretschilder Gerard Ter Borch voor. In zijn opstel,
met als titel ‘Ter Borch's stille erotiek’, legt hij vooral de klemtoon op de
emblematische dubbele bodems van zijn werk. J.J. Meijer rakelt in ‘Moord in
Jeruzalem’ de nogal geheimzinnige dood, in 1924, van de dichter J.I. de Haan op.
In ‘Amerika en de Nederlandstalige schrijvers’ zet prof. dr. E. Krispyn opzet en
realisatie uiteen van de reeks studies ‘World Authors Series’ en vertalingen ‘Library
of Netherlandic Literature’ (beide bij Twayne, New York). J.H.W. Veenstra
onderzoekt de periode van Du Perrons verblijf in België, zijn contacten met Vlaamse
auteurs. Hij spreekt over de relatie tussen Du Perron en België als ‘een mésalliance’.
Ten slotte een bijdrage van J. Torfs over het openbaar bibliotheekwezen in
Vlaanderen.

Raam
nr. 102, mei 1974
Eerder gepland, maar door het lot verschijnend als een In-memoriam, is dit nummer,
onder gastredactie van Jan Geurt Gaarlandt, helemaal gewijd aan de dichter Chr. J.
van Geel. Er staan heel wat tot nog toe ongepubliceerde verzen in, uit de zeer rijke
poëtische nalatenschap van de dichter. Daarnaast een reeks benaderingen van zijn
zeer eigenzinnig werk. Sommige over het geheel, andere geconcentreerd op één
bundel of enkele gedichten. Maar allemaal intens bezig met die fascinerende wijze
van natuurpoëzie schrijven, waarbij het menselijke aan de oppervlakte helemaal
verdwijnt om in de diepte des te interessanter onthuld te worden. Enkele medewerkers
hebben meer aandacht voor de manier waarop deze poëzie tot stand kwam, dikwijls
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met de ‘betuttelende meelezing’ van vrienden en geestverwanten. Daarover schrijven
vooral Enno Endt en H. van den Bergh. Anderen, zoals Ser J.L. Propp en J. Offerhaus,
publiceren en commentariëren correspondentie met de dichter. Als geheel
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het portret van een introvert perfectionist en miniaturist, die zich meer en meer met
de poëzie identificeerde en zich tot een uniek oeuvre omschiep.

Septentrion
3de jrg., nr. 1, 1974
‘L'Erotisme tranquille de Gerard Ter Borch’ van H. Redeker is vertaald uit het jongste
nummer van Ons Erfdeel. Jan Deloof stelt de bundel vertalingen door M. Carême,
van poëzie van Gezelle, Van de Woestijne, Van Nijlen en Van Ostaijen voor. Enkele
specimens van de vertalingen worden opgenomen. Ook een artikel van G. van Hoof,
over de schilder Maurits van Saene, was eerder in Ons Erfdeel te lezen. Jan van der
Vegt schrijft een overzicht van ‘La nouvelle poésie aux Pays-Bas’. Na een algemene
schets van de ontwikkeling sinds 1945, blijft hij vooral staan bij een 15-tal zeer
actuele dichters. Van elk van hen wordt een gedicht in Franse vertaling opgenomen.
Ten slotte een zeer interessant artikel van J.E. van der Wielen over de oude
Nederlandse stadskernen: verval, conservering en restauratie.

Tirade
18de jrg., nr. 197, mei 1974
Twee verhalen die nogal wat met elkaar gemeen hebben. Beide gaan over het
uitzichtloze, door illusies en dwanghandelingen in stand gehouden leven van oude
mensen. Beide hebben hetzelfde trage ritme en de egale verteltrant gemeen: ‘Een
verjaardag’ van R.J. Peskens, en ‘Ik heb hem wel honderd keer geroepen vannacht’,
van K. Milot. Een gedicht van J.C. van Schagen. Als aanvulling bij het artikel van
Veenstra in Ons Erfdeel over Du Perron en België, kunnen hier de herinneringen
gelezen worden van Aty Greshoff: ‘Eddy's Brusselse jaren’. ‘In den beginne was de
leugen’ is de titel van een scherpzinnig psycholinguïstisch artikel van J.A.M. Meerlo
over verschillende woordfuncties en conversatiepatronen.

Yang
10de jrg., nr. 56, april 1974
Herman Sabbe stelde een lijvig nummer samen over de componist Lucien Goethals.
Zelf begint hij met een ‘Portret onder 19 spots’: 19 fragmenten van een benadering
van zijn werk. Een gesprek van Gust Gils met de componist gaat achtereenvolgens
over de samenwerking en interactie tussen poëzie en muziek - een domein waarin
beide gesprekspartners experimenteren -, over de wisselwerking tussen jazz en
‘klassieke avantgarde’ in de muziek, en vandaar over het aandeel van improvisatie
in moderne composities. Jan L. Broeckx schrijft ‘Impressies & reflexies bij het
luisteren naar muziek van Lucien Goethals’ en Henri Pousseur publiceert een open
brief aan de componist ‘sur les rapports d'un certain langage musical et d'un certain
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engagement socio-politique’. Daarin o.m. een uitvoerige technische analyse van
Goethals' werk ‘Llanto por Salvador Allende’. N. Lachartre heeft het over ‘Cellotape’
van Goethals, een gemengde compositie, waarin gebruik gemaakt wordt van
traditionele instrumenten en magnetische band. Meer algemeen over de elektronische
composities schrijven C. Deliege en K. Goeyvaerts. Verdere benaderingen door Chr.
Delannoy, G.W. Raes, een opstel van R. Servais over de filmmu-
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ziek van Goethals, enkele huldebijdragen, een curriculum vitae, een lijst van
composities en een discografie.

Varia
- In Gezelliana (4de jrg., nr. 3-4, 1973) schrijft J. Geens een overzicht van
Gezelle-publikaties in 1972. J.J.M. Westenbroek en R.F. Lissens kunnen het niet
eens worden over enkele kwesties rond het handschrift van ‘'t Er viel 'ne keer...’. J.
Boets geeft twee teksten van Gezelle voor E. Rembry met commentaar uit.
- Het nr. 139 (23ste jrg., maart-april 1974) van Vlaanderen is gewijd aan Victor
Servranckx. Het is samengesteld door Maurits Bilcke en bevat zowel reprodukties
en teksten van de schilder als opstellen over zijn werk.
- Kruispunt-Sumier (nr. 49, maart 1974) wordt helemaal in beslag genomen door
een roman van Vic van Saarloos: ‘Home Sweet Home’.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 7 september 1974
Hubert van Herreweghen / Gedichten
Hok
Basta, boeren, arm of rijk,
Babel, Pamel, 't is gelijk.
Waar men woont wordt men een lijk.
En die nergens honk vindt, gij,
barrevoets door wind en tij,
in uw bast schuurt het kordeel,
wind en wolk zijn ook niet vrij.
Een kasteel te min voor mij
en een koestal is te veel.
Sinds op aarde ik loop te kijk
en mijn dwaze perten speel
met de tranen in de keel
dacht ik daarom kies of deel:
van welk rijs, met welke klei,
haverstro en roggemeel,
klinkers, leisteen, vurendeel,
metsel ik aan welke dijk,
berg of dal, bij woud of weel
't hok waar ik bij guur weer wijk
en mijn palm aan 't haardvuur strijk?
Het werd een huis in de rij.
Ik word er geel en scheel.
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Een esdoorn
Een esdoorn als een appelaar
tast in het honig avondlaar
het licht en 't zoetjes reuzelen
van wind die moe is en die daar
nu wonen wou of rusten maar.
Het leven is er nauwelijks naar.
Een zatte bij is nog aan 't neuzelen,
een zotte bloem wordt het gewaar.
Zo blijft een vrijer treuzelen
nog even aan haar gouden haar,
haar vingers en haar schouders daar,
aan 't ingewikkeld oorblad beuzelen.
En 't donkert. En de nacht is klaar.
Ik denk aan haar.
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Held
Ik ben een held
en levenslang,
staande en slaande,
lang en mager,
naar de dood toe
altijd grager,
ongewapend
tot de tand
leef en sterf ik
voor het land.
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Keien
Graag zijn de dingen waar
liefst willen mensen veinzen
zij menen openbaar
wat zij niet peinzen
maar ja, van ronde keien
wat is de zin?
Bezie 'k ze van bezijen
'k bevind ook geen begin,
geen kop geen nek geen aars
en 't zijn ook moordenaars.
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Wat ik van de wereld weet
Wat ik van de wereld weet,
uw vel en een vogelkreet,
een bosje daar in 't dal,
het is even lang als breed,
't is niemendal.
Wat ik van de wereld vermoed,
de grond, de wortels, het bloed,
de sterren, het getal,
maar 't is al goed,
hun oorlog, hun geldgeval hoe graag anders getast
en geproefd het zot lof
en de vruchten in de hof.
Met dat adieu heb ik last
en mijn zwijgen zij hun lof,
wat ik ervan overhoud
na 't beurtelings warm en koud,
nadat is weggewist
wat ik van de wereld wist:
een berg een boom en een stal
en verschrikkelijk en voorgoed
dat bloed wordt gekocht met bloed.
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Gewonnen brood
Ik koos geduldigen om mij te ommuren
tegen de tijd de dagelijkse dood
als 't uur weegt op het hart als lood
en ik stom doof in 't ijle zit te turen
naar iets dat nadert ziende blind en groot
de pols te betten en de rug te schuren
koos ik geduldigen om mij te ommuren
tegen de tijd de dagelijkse dood
als 't uur weegt op het hart als lood
kinderen bomen boeren geburen
mij liefgetal voor mijn verloren uren
gewonnen op de ijzeren wet van 't brood
smaak van gewonnen brood blijft duren
dat moeder bakte in haar verloren uren
't verloren brood verzamelde ze in haar schoot
gewonnen verloren bakte 't blijft niet duren
koos ik geduldigen om mij te ommuren
de vuren doven en de kinderen worden groot.
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Vis
Met één oog naar mij, het slinke,
op een greep van mij vandaan,
staat een vis, zonder verpinken
achter 't glas en staart mij aan.
'k Ben met zijn geval begaan.
Heeft hij die zo kan verzinken
in zichzelf en zijn bestaan,
die niets doet dan water drinken
en werktuiglijk vinnen slaan
die als water zijn en blinken,
watereeuwen lang voordezen
bronnen wijsheid leeggelezen
en het zeegeheim verstaan?
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Aan Jos de Haes gedachtig
Die stem gestokt, is stilte losgebroken
zo stil dat er een krijsen wordt gehoord
en een vlies scheurt, een voorhang. Van nu voort
is het onuitsprekelijk woord gesproken.

Vreugde
Er is vreugde. Ik weet het en getuig,
misschien in pinksterzang en psalmgejuich
maar zeker voor het paard dat ruig
de roskam krijgt als het is afgetuigd.

Beuk
Behoedzaam was ik hem genaderd
langs achteren, zodat hij schrok,
mijn boom, mijn beuk, hij trilde in zijn gebladert
en weende toen ik weer vertrok.
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Motoren
De wereld davert door, ik ben een stille,
zij davert door en door, maar ik ben stil,
ik zou stil willen zijn, ik zou wel willen
dat ik niet daver, ik die altijd tril.

Een deur
Een deur een deur een deur een deur
zeg ik een woord het is al poëzie
omdat een andere gek door een andere scheur
ziet wat ik zie, ziet wat ik niet zie.

Vuur
Het vuur, als het wil branden, houd het onder hoede,
de schade, als 't uitslaat, kunt gij niet vergoeden,
maar hoed het. Als het uitgaat, moeder,
van waar wij wonen hebt gij geen vermoeden.
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Jacques Hamelink / In de hersenfabrieken
Territoria
De onbegrensdheid van deze gebieden. Een feit waarvoor niemand hier zich
interesseert. Het is waar dat men de verbazing niet kent. Men heeft die uitgebannen
door hem produktief te maken.
Men werkt in deze laboratoria aan de toekomst, hetgeen ze een droomachtig,
voorlopig karakter geeft. Psychische centra. Hun architectuur? Die van het toeval,
geen verband met het landschap.
In deze centra schept men ruimte, niet de ruimte waarin men uit volle borst ademt,
een chaotische soort, een holle uitgestrektheid die nergens heen lijkt te leiden.
Overal, voelt men, wordt op verbeten wijze in dag- en nachtploegen aan het
onderzoek gewerkt, aan de uitvinding van een of andere filosofische steen. Ondanks
de schijnbare verwardheid der mededelingen beheerst een bovenmenselijke
gecoördineerdheid de verrichtingen, alsof een Alziend Oog controle uitoefent.
Een voorzorgsmaatregel: men is niet op de hoogte van elkaars prestaties,
vorderingen, tegenslagen, die tenslotte altijd op hetzelfde uitdraaien: de radicale
domesticatie van de utopie.
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De observatiekamer
In de observatiekamer, die het midden houdt tussen een stationsemplacement en een
betonnen fabriekshal, is men schuldig. De betrokkenen zijn hiervan volledig
doordrongen. De aard van de schuld, vaak zeer samengesteld, moet enkel nog worden
ontcijferd. Aan de muren hangt van iedere patiënt een zogenaamde schuldtabel, die
door hemzelf wordt bijgehouden. Zelfwerkzaamheid vergroot het
verantwoordelijkheidsgevoel.
De patiënten hebben voor de eigen en voor elkaars schuldtabellen de grootste
belangstelling. Vergelijking van de schuldtypes, van de samenstelling ervan, werkt
vaak zeer verhelderend. Toch zijn er patiënten die hardnekkig blijven beweren dat
de schuldtabel die hun naam vermeldt geen betrekking heeft op hen maar op een
wildvreemde, met wiens gedachtenkronkels ze niets gemeen hebben.
Men schrijft deze gevallen toe aan psychische remmingen en behandelt hen
daarvoor in de ontremkamer. Het merendeel evenwel slaagt erin hoofd- en subsoorten
van zijn schuld te achterhalen. Een van de opmerkelijkste resultaten van de
behandeling in de kliniek is dat die altijd na enkele dagen met succes bekroond wordt.
‘In feite’, zo vertelde een der psychici me, ‘gaat het er hier om een
herinneringsproces op gang te brengen, wij hebben daarin uitsluitend een functie als
coördinators. Wij dragen wat suggesties aan die het proces bespoedigen.’
Wanneer de gordiaanse knoop van de schuld ontward is is de patiënt een ander
wezen geworden, slechts uit zijn monotone spraak en vergrote pupillen valt af te
leiden wie je voor je hebt. Hij doorgrondt nu de situatie waarin hij zich bevindt. Hij
weet wat hem heeft doen falen en is voortaan een rots van betrouwbaarheid,
standvastigheid. Hij gaat terug naar het quarantainestation en passeert daar de tijd
in bed met onder andere het schilderen van mondprenten, in afwachten van zijn
uitkeuring.
‘Dit alles’, zo zei de arts me, ‘kan alleen bereikt worden door de patiënten
onmiddellijk nadat bepaalde symptomen aan het licht getreden zijn te isoleren,
schuldig te verklaren en te vonnissen.’
‘Het individu’, zo zei hij, ‘kan niet dan onder een zekere druk tot de waarheid
gebracht worden omtrent zichzelf en zijn functioneren binnen de gemeenschap.’
Men beschikt voor dit doel over de meest verfijnde gesprekstechnieken in de
observatiekamer. Het komt voor dat een
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ex-patiënt opklimt tot de rang van psychicus. Deze ‘verontschuldigden’ zijn niet
deskundiger of taktvoller in het losmaken van het schuldcomplex maar hebben
dikwijls een gevoelsmatiger dus dieper inzicht in het wezen ervan dan de ‘schuldloze’
psychici, die geregeld de rol van de meest uiteenlopende soorten schuldigen op zich
nemen en via deze praktische studies, onder leiding van verontschuldigde collegae,
een steeds fijner orgaan aaankweken voor de specifieke angsten en weifelingen van
het schuldige individu.
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Dromers
Degenen die hun schuld niet weten te achterhalen of zelfs iedere schuld afwijzen
zijn er rampzalig aan toe.
Ze worden ‘dromers’ genoemd en leggen inderdaad een ongebreidelde lust tot
slapen aan de dag. Zij verhuizen naar de ontdroomkamer.
De behandelwijze is eenvoudig, klassiek. Men bevestigt aan hun hoofd een apparaat
dat na het inslapen onmiddellijk iedere, ook de geringste droomactiviteit registreert.
Het apparaat is verbonden met een elektrode die automatisch in werking treedt.
De dromer ontwaakt door de stroomschokken die zijn hersens lijken te vernietigen.
Ik zag ettelijke van deze dromers met het schuim op hun mond in bed liggend, slaand
met armen en benen.
Bij de mannen onder hen ontstaan dan tevens vaak erecties die merkwaardig snel
tot zaadlozingen leiden. Deze gaan met hevige pijnen gepaard en komen geheel
buiten hun wil om tot stand.
Na enige weken wordt de droomactiviteit minder, tenslotte verdwijnt hij. De
ex-dromers slapen nu droomloos. Zij vormen evenwel een nog lange tijd nauwlettend
en argwanend in het oog gehouden groep. ‘Het hoofd van dromers is een onpeilbare
put,’ zo gaf een van de operators mij toe, ‘ze stellen ons vaak voor verrassingen. Het
vluchten in dromen is een oud aanwensel dat pas over enige tijd geheel tot het verleden
zal behoren.’
Nadat de delinquenten ontdroomd zijn komen ze amper meer uit bed. Ze slapen
in boven elkaar geconstrueerde kribben langs de wanden van het quarantainestation.
Overal kom je ze tegen. Je struikelt bijna over ze. Ze maken een levenloze indruk
en laten het hoofd hangen. Als je ze met een speld in de arm prikt volgt geen reactie.
Ze slapen met de ogen open en lijken meer dood dan levend. Hun huid is verflenst,
perkamentachtig.
Je kunt zien dat ze leeg zijn, ijlhoofden.
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Leugenzieken
Een bepaald gedeelte van de patiënten lijdt aan de zogenaamde leugenziekte. Deze
lieden zijn in staat te simuleren wat ze willen, hetgeen vaak pas na vele proefnemingen
tot hun ontmaskering leidt. Ze geven ook dan geen krimp maar gaan gewoon door
met het afleggen van leugenverklaringen en doen zich onveranderlijk voor als de
trouwste aanhangers, ja als steunpilaren van de heersende denkbeelden.
Ze vormen een der interessantste groepen en verhuizen van de ene afdeling naar
de andere. Biologen, genetici en artsen hebben de grootste belangstelling voor ze.
De gangbare opvatting is dat een hevige angst voor de werkelijkheid hun psychische
reacties in de war gebracht heeft.
Eenmaal ingespoten met waarheidsserum zijn ze zeer handelbaar. Ze blijken
doorgaans laffe realisten, niet in staat tot het volgen van een idealistische of abstracte
uiteenzetting. Geef hen evenwel een kleine dosis van een angstpreparaat, leid hen
de executieruimte binnen en hun reacties veranderen ingrijpend.
Ze spreken op delirante toon, krassen met hun nagels tegen de wanden, rukken
aan hun baard, kortom gedragen zich uiterst pathetisch.
Sommigen vervallen daarbij zelfs in spookachtig aandoende religieuze
vervoeringen. Zij die zover raken zijn verloren. Hun geestesziekte wordt met
medicamenten tot stilstand gebracht. Men ontslaat hen.
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De fotografiekamer
De fotografiekamer is een van de ruimten die de patiënten het meest vrezen. Nog
meer dan de executieruimte, waar men immers uit zijn lijden verlost wordt.
Men wordt er naakt binnengeleid. Het lichaam wordt, na ingespoten te zijn met
contrastmateriaal, met radiumlicht afgetast naar de kiem van de ziekte, naar onder
de bewustzijnsdrempel liggende abcessen, sedert lang tot staan gekomen of nog in
beweging zijnde psychische invasies, spontane vervormingen van de gedachtestof.
De hoeveelheden radium worden langzaam opgevoerd. Reeds na de eerste twee,
drie bestralingen wordt de huid van de patiënt rood en schilferig. De patiënten
schrijven dit toe aan de fosforproeven die ze elders ondergingen.
Hun armzalig beetje geslachtelijkheid met hun handen beschermend wankelen ze
tussen bewakers terug naar de ziekenzalen, in de hoop eens ontslagen te worden en
stamvader te zullen zijn van een groot geslacht. Een zo goed als onuitroeibare droom,
die nooit bewaarheid zal worden. Ze zijn ongeschikt gemaakt voor de procreatie.
Steriliteit is een van de bijverschijnselen van dit onderzoek.
Hels is de pijn die men voelt bij het weer in beweging komen van langgeleden
afgesloten zijnsfasen, bij het losraken van oude bewustzijnsstromen.
‘Ik had het gevoel’, zei me een man wiens haar wit geworden was nadat hij voor
de eerste keer een halve minuut in de fotografiekamer had doorgebracht, ‘dat mijn
hersens in guirlanden om mijn hals gedrapeerd lagen en dat de ijskoude krampen
geen ogenblik meer zouden ophouden.’
Toch klampte ook hij zich angstvallig vast aan een uiteindelijke genezing. Een
fictie. Niemand doorstaat de fotografiekamer.
De fotografiekamer is een woestijn binnen vier muren, een zwarte blikseminslag.
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De waankamer
De waankamer omschreef men mij als een homeopathisch middel.
Men verblijft er, afhankelijk van zijn gesteldheid, een paar dagen of vele jaren.
De wanen zijn er zo kunstig nagebootst en worden zo gespiegeld dat men ze, als
toeschouwer, werkelijk gelooft. Alles is er bij de waan die op dat ogenblik behandeld
wordt aangepast. Natuurlijk behandelt men niet alle afzonderlijke waanvormen maar
slechts de paranoïde, de schizofrene, de manisch-depressieve en de hysterische wanen.
Een man die voortdurend decapitatie vreesde werd er tijdens mijn bezoek onder
een kleine guillotine geplaatst. Hij was al vele malen onthoofd en zou, naar men me
verzekerde, voor hij ‘waanvast’ was nog vele malen onthoofd dienen te worden.
Toen ik zijn van doodsangst vertrokken gezicht wat beter bekeek bemerkte ik dat
het een sterke gelijkenis met het mijne vertoonde: men vertoeft niet vrijblijvend in
deze ruimte.
De patiënten die de waankamer doorstaan mogen voortleven in de werkelijkheid.
Ze injecteren zichzelf. Als een triomfantelijk staaltje vertelde de behandelende
geneesheer me dat ze meestal spoedig eigener beweging ‘van dat balanceren op een
hoop sintels’ naar de waankamer terugkeren.
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De machines op de Vervelende Vlakte
Ik heb nog niets gezegd over de machines op de Vervelende Vlakte, die met mens
gevoed worden. Men is er tamelijk zwijgzaam over, ofschoon het proefstadium al
vrij lang achter de rug moet zijn (toch treden er nog geregeld mankementen,
verstoppingen, klonteringen op in de transformators. Enerzijds is de exploratiedrang
onbeperkt, anderzijds de aandacht voor de technische perfectionering der vindingen
vrijwel ondermaats).
Men is zeer trots op het bereikte en zinspeelt als de machines ter sprake komen
op een nieuw stadium in de ontwikkeling van de technologie.
Deze machines ontvangen hun voedsel gezeefd en nemen het op via nog fijnere
zeven en capillaire systemen. Het voordeel van deze nieuwe energiebron is de
goedkoopte en de onuitputtelijkheid van de ervoor benodigde grondstof.
Overwonnen volken komen in hun geheel als stroop op de Vervelende Vlakte
terecht. Een begrip als geboortebeperking is hier onbekend.
Er worden zelfs via geleide teeltkeuze een aantal speciale en bijzonder goed
voldoende rassen gekweekt.
Mijn weerzin verbergend hoorde ik de uiteenzetting der ingenieurs aan over de
omzetting van het menselijke, over de inbouwhomunkel, het in andere banen leiden
van het protoplasma.
‘Uw vinding blijft een machine’, wierp ik ten slotte tegen. De ingenieurs lachten
wellevend terwijl de cijfers versprongen in hun uit kubussen samengestelde hoofden.
‘Wij dienen te denken aan de toekomst’, zeiden ze, ‘om voort te bestaan moet men
bereid zijn zichzelf in de huidige bestaansvorm op te heffen.’ Niettemin staan vrij
velen hier vreesachtig tegenover de molochs op de Vervelende Vlakte. Anderen
rijden er op vrije dagen heen in hun ijzeren karren en juichen en salueren zogauw ze
de door kolossale plastic buizenstelsels geleide voedingsdrab naar de zwarte
stampende gevaarten zien opstromen.
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Wilfried Vancraeynest / De slaap haar woord
Ge moet eens in de zomer komen,
's avonds,
als het zondag is.
Dan staat de jongen op een stoel
ons hoog zwart paard te poetsen,
tot het glimt van dank.
Dan doen wij zachter deuren dicht,
het licht zinkt in zijn hengselmand.
Een vrouw van melk en zorgen
geeft de slaap haar woord:
zij leert hier morgen vroeg
opnieuw de dieren spreken,
nu niet meer.
Ge moet eens op een zondag komen
als het zomer is,
en bijna avond.
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André Demedts / Luc Indestege ter gedachtenis
De tijd is een bedrieger die doet uitstellen wat geen uitstel lijdt. Naar aanleiding van
zijn zeventigste verjaardag, Luc Indestege was op 5 februari 1901 in Zonhoven uit
een Limburgs geslacht geboren, zouden wij over hem een stukje schrijven. Er was
geen haast bij, weerde hij af. Liever had hij het vijf jaar later zien verschijnen. Zo
was zijn manier om uit bescheidenheid en met wijsheids glimlachende humor een
eerbewijs te verwerpen zonder te willen krenken. Nu komt die tekst er toch vroeger
dan gewenst, maar als een in memoriam en te laat voor hem, die vrij onverwacht op
11 juli 1974 in Brussel overleed.
Indestege vertoonde op treffende wijze de eigenschappen die Marnix Gijsen, in
zijn essay over Ons Volkskarakter, aan de bewoners van het historische Land van
Loon heeft toegeschreven: ‘De Limburger vertegenwoordigt... de aristocratie: hij is
drager van onze oudste beschaving. Door zijn taal en zijn levensstijl, is hij
ongetwijfeld de fijnste en de voornaamste vertegenwoordiger van ons ras.’
Voortgaande op een ruim deel van zijn publikaties (Indestege was te Leuven in de
Germaanse filologie gepromoveerd met een dissertatie over Henriëtte Roland Holst
van der Schalk) mag men veronderstellen dat zijn intellectuele belangstelling veeleer
naar het verleden gericht dan op de actualiteit afgestemd was. In gesprekken heeft
hij soms betreurd dat de hedendaagse jeugd bijna stelselmatig van het verleden, wat
betekent: van de bronnen van onze cultuur, afgehouden werd.
Aanvankelijk was hij door een toeval met het Duitse expressionisme in betrekking
gekomen. Een verzenbundel in 1916 door een Duits soldaat achtergelaten, leerde
hem Else Lasker Schüler waarderen en bracht hem op het spoor van die chaotische
uitbarsting van idealisme, mensenliefde en streven naar schoonheid die met Duitslands
ondergang samenviel en door Kurt Pinthus synthetisch bekeken een
Menschheitsdämmerung geheten werd, in de titel die hij voor zijn bloemlezing uit
de jonge Duitse poëzie gekozen had. Aan de universiteit werd Indestege een trouw
lezer van Van Severens Ter Waarheid, met zijn rijke inhoud over ‘het gedachteleven
in Vlaanderen en in de wereld’. Een halve eeuw later zou hij nog de mening toegedaan
blijven dat het expressionisme zo'n belangrijke beweging als de renais-
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sance of de romantiek was geweest.
Nochtans strookte zij slechts ten dele met zijn karakter en temperament, Haar
naakte, eerlijke menselijkheid sprak hem aan, haar barokke woordenvloed viel hem
tegen. Weldra, door zijn studie van de klassieke letteren, de Latijnse in het bijzonder,
van de antieke beschaving en onze middeleeuwse letteren, ontdekte hij een hogere
denk- en schoonheidsvorm. Even ver van gevoelsretoriek als van een ontmergd en
harteloos rationalisme, was hij als kind van Limburgs land en volk, een verstilde
romanticus, versterkt in zijn wereldbeschouwing en levensopvatting door de
herinnering aan de literaire meesterstukken en de vroomheidsliteratuur die hij gelezen
had. Niet om niet was de naam van zijn eerste verzenbundel, pas in 1932 verschenen,
Vale dicere. Leven was afscheid nemen, mysterie, verlangen en hoop.
Terugkerend naar de grondlagen van onze beschaving, heeft Indestege veel vertaald
en verschillende onbekende werken uitgegeven. Wat hem aangetrokken heeft om
talrijke vagantenliederen te verdietsen kunnen wij raden: die wondere mengeling
van spontane levenslust, wisselend tussen dartele zinnelijkheid en tot de dood
bedroefde onrust, gesublimeerd in een poëtisch klank- en ritmespel. Die speelsheid
in de verwoording, uiting van een dichterlijke begaafdheid is het, die hem evenzeer
als de levensinhoud van die lyriek heeft bekoord, bij het schrijven van zijn essay
Rondom Erasmus' Lof der Zotheid. Om zijn heerlijke taalkunst had hij het meer voor
Gezelle dan voor Van de Woestijne, hoewel het gevoelsklimaat van de laatste hem
nader lag.
Niet alleen de Latijnse letteren van de middeleeuwen hebben Indestege geboeid.
Naast een bloemlezing uit de refereynen van Jan van Stijevoort, publiceerde hij een
viertal door hem ontdekte teksten, die hij van aantekeningen en een inleiding voorzag.
Het zijn Het Memorieboek van het klooster Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere te Bree,
een Passie Jhesu, een verzameling Middelnederlandsche gedichten, liederen,
rijmspreuken en exempelen en een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende
eeuw, een der vele kostbaarheden uit zijn bibliotheek van om en bij de twintigduizend
boeken. Uit de renaissancetijd vertaalde hij de sonnetten van Louise Labé en haar
dialoog in de vorm van een proces Het verschil tussen dwaasheid en liefde.
Wat hij in die Franse dichteres bewonderde, haar authenticiteit en tragisch
liefdebesef, heeft hij in de Italiaanse letterkunde die hem zeer dierbaar was, van
Dante tot Leopardi en van Carducci tot Pirandello teruggevonden. Nadat hij
achtereenvolgens in ons middelbaar onderwijs verschillende functies uitgeoefend
had in Luik, Antwerpen, Aat en Brussel, was hij jaren lang lector in de Nederlandse
taal en cultuurgeschiedenis aan de universiteit van
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Padua. Hij hield van het Italiaanse volk en hoorde niet gaarne dat er soms smalend
over gesproken werd. Zijn mooiste hulde aan Italië is zijn Quaderno Fiorentino
(1951) geweest, een geïllustreerd cultuurhistorisch en toeristisch boek over kunst en
letterkunde in Florence, waarin ook vraaggesprekken met vooraanstaande auteurs
als Papini voorkomen.
Slechts bij het uitschrijven van deze gedachtenistekst is het tot ons doorgedrongen
hoeveel studie- en scheppend werk Indestege heeft uitgegeven. Toch moet er nog
zeer veel zijn dat alleen in tijdschriften verscheen of in zijn laden is blijven liggen.
Hij was niet haastig, niet ijdel, niet ambitieus. Voor velen bleef hij de dichter van
Vale dicere (1932), Orpheus en Euridike (1941), van het poëtisch verhaal Andioenora
(1934) en het versdrama Laïs (1964). Als dichter behoort hij tot de neo-romantiek
van Rilke en Adriaan Roland Holst, met Boutens, Bloem en de Weremeus Buning
van de eerste gedichten. Zijn lyrische poëzie over liefde en dood, het raadsel dat de
mensen voor elkander zijn in een wereld waar zij een huis bewonen en een thuis
blijven zoeken, is in overeenstemming met zijn persoonlijkheid, beheerst en ingekeerd.
Het bezit een edele klank, getuigt van gevormde smaak en afkeer van alle kleinheid.
In een persoonlijk gesprek heeft hij eens verklaard dat hij zich niet kon verzoenen
met een bestaan dat met de lichamelijke dood zou eindigen. Hij geloofde in God,
oorsprong en bestemming van ons zijn, naar wie wij door een onuitroeibaar heimwee,
als ijzervijlsel door een zeilsteen aangezogen worden.
‘Volmaaktheid is de mensen niet beschoren,
zij is en blijft der goden deel geheel...
Slechts Liefde en Offer is ons aller deel.
Het leven wordt in Liefde alleen herboren.’
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† Luc Indestege / Het bezoek
Murano's ziel in schitterglans en schilfring in
de blauwe salottino der contessa.
Weerzien na jaar en dag op oudjaarsavond,
haar mond lacht en haar ogen lichten
mij tegen als vanouds. Ik kus haar hand,
de groene jaspis vonkelt. De blonde pruik
buigt naar 't geslepen glas als zij mij toedrinkt:
‘op 't weerzien en op onze oude vriendschap’.
We praten en de tijd staat stil
in de vertrouwde salottino,
verzadigd van een eeuwenlang geborgen zijn,
een tussen licht en schaduw weggezonken zijn
in geuren voor vervluchtiging behoed
van oud brokaat en zerpe mandarijnen.
Het essenvuurtje in de open haard
zingt voor het scherm van oud Byzantium:
Adam en Eva in hun eerste staat,
het zoete naakt waaraan de vlammen likken.
En tussen glas en sigarettenrook
gaan de berichten overweer,
over en weer van hand tot hand
de boeken en de brieven...
Haar bleek gelaat krijgt kleur voor 't zich verschanst
achter het ruiselend papier,
vergeeld maar vurig van de gloed der woorden,
woorden van liefde uit een oud azuur...
‘Alvise schreef...’ Bij ieder nieuw bericht
rijst een bekende naam tussen ons beiden:
een avontuur op nieuwe koers gericht,
een man die 't lot wou dwingen en verliest...
En weer een andre naam die nieuwe hoop deed rijzen!
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‘Nu hoor naar dit verhaal... En dit’.
Ik luister, de ogen dicht, naar 't stemgeprevel
dat aan de woorden likt als waren 't wonden
in 't spichtig schrift met bloed geschreven:
Levensverhalen, trots en tranen,
verraad en lafheid, overgave,
wanhoop en liefde, eindeloos...
Een roos die zich ontbladert,
de broze stengel naakt tot op de huid...
Weer u, gestalte in de ruit,
de weeraal kronkelt om een tanend schild
uw wapendier staat steigrend in de gloed,
weer u, voor 't laatst, vergaand geslacht,
vecht om respijt van 't onbarmhartig leven.
Verovering, verlies, verdriet Bezitten niet en nimmer...
De campanile wankelt door een nachtlijk veld,
een woelig wolkendek al met verraad getekend.
Trawanten zijn het water en de wind,
een virus heeft zich door ons ingewand geboord:
wee 't lauwe bloed der overlevenden.
Schimmen rondom mij in de natte schemer:
Dogen in staatsie, kapiteins op de galjoenen,
avonturiers en raadsgezanten,
dansmeesters, bravi, edelknapen,
mannen en vrouwen, levenskunstenaars,
patriciërs en plebs uit al de zestiendelen,
àl bootsgezellen voor dezelfde tocht,
maskers vol goudstof met een weke grijns,
verglaasde flonkeringen onder de as...
Was het een droom?
Wij staren in de vlam die 't oude jaar
verteert, wijl 't brouwsel voor het nieuwe al
gemengd: gif en gevaar, gena misschien of uitstel,
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door 't zelfde vuur gestookt wordt.
Een nieuwe jaar. Wensen, verlangens, hoop?
Voor de overlevenden?
‘Leven is overleven, elk in zijn eigen schimmen’
- haar stem komt van heel ver ‘tot wij in 't eind van 't leven zelf genezen
en van de dood’.
De tijd stond stil. De brieven zijn gelezen,
wij moeten toosten met een nieuwe beker,
elkaar toedrinken op het ongewisse,
het gistend schuim, de drek diep in het water
van de laguna: smetstof die 't vergaan gebeente kleurt;
elkaar toedrinken en de rauwe stemmen horen,
het krijsen van de nieuwe, naakte dag.
Afscheid op nieuwjaarsmorgen
naar het gewende ritueel.
‘Addio, cara, 't ga u goed’.
Ik kus haar hand. ‘Addio’, fluistert zij,
‘vergeet wat wij vannacht bespraken’.
Is dit een afscheid, of een overgave?
Vervulling al of haapring in de tijd,
hier op de rand van een bestaan dat wijkt al,
dat uit elkaar valt in een zijn, een zich herin'ren?
‘Addio’, prevel ik, terwijl mijn blik
moedeloos strijkt langs het devies van 't Huis:
Nobis non est!
De gondel wacht mij aan de koele steiger:
een wuiven even nog, voor zij terugwijkt in haar eenzaam rijk van de eigen schimmen.
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Johan Daisne / Interpunctie
voor Luc Indestege †
Schrijf hier een punt. De zin is af
voor heden. Zó schrijft men met rede.
De wandelpaden naar het graf
moet je nadenkelijk betreden.
Dan komt de komma morgen weder,
de streep, de punt, de kommapunt:
kijk naar het kind, de vrouw, de ceder,
verlies en win, probeer, je kunt.
Maar schrijf nu de hoofdletter Nacht,
de rust van vraag- en uitroepteken.
Het is een teken van de kracht
die zacht de wanhoop kan doorbreken.

7-74

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

538

Joos Florquin / Ten huize van Hubert Lampo (II)
U wordt wel eens een volgeling van Alain Fournier genoemd en u hebt de critici alle
kaarten in de handen gespeeld om dat etiket op u te plakken door een studie te wijden
aan ‘Le grand Meaulnes’ in uw boek ‘De roman van een roman’.
Dat gaat zo in ons protserig literair wereldje. Had ik in mijn jeugd een studie gewijd
aan Goethe, dan zou ik nu een volgeling zijn van Goethe. Dat een Maurice Gilliams
echter in Elias gewoon een wat samengevatte passus - het geval van de blauwe en
zwarte hand - uit Rilke overneemt, dàt heeft kennelijk geen hond ooit opgemerkt,
op Joris Eeckhout na. Wat vage zinspelingen, ja, dat wel... Ik ben géén volgeling van
Alain-Fournier. Mogelijk behoor ik psychologisch tot een gelijkaardig type. Waarom
ik die studie dan heb geschreven? Omdat Le Grand Meaulnes mij in mijn jeugd
ontzaglijk had getroffen. Ik wilde uitmaken, wat mij in dat boek zo gepakt had. Ik
ben er in feite niet achter gekomen. Pas veel later zag ik in dat deze roman zijn sterke
impact aan de sterke archetypische lading dankt. In 1972 heb ik in De Zwanen van
Stonehenge nog eens Le grand Meaulnes opnieuw ontleed, vanuit mijn sindsdien
verdiept inzicht in het magisch-realisme. Mijn grote literaire jeugdliefde was ik dat
verschuldigd. Iedere auteur ondergaat, willen of niet, een zekere invloed van de eigen
tijd. Ik protesteer evenwel tegen de lichtzinnige bewering, dat ik Alain-Fournier
navolgde. Had ik dat wel gedaan, dan zou ik er ronduit voor uitkomen. Immers, dan
zou daartoe wel één of andere reden bestaan, die op eerlijke wijze als verklaring door
mij zou worden ingeroepen. Nooit zou ik trouwens vrede kunnen nemen met de
navolging van één of ander werk, in dit geval een meesterwerk zelfs, dat een veel te
zware slagschaduw over je pogingen zou werpen. Als je werkelijk iets wil doen,
moet je je zelf blijven...
Het wijst op een zekere primitiefheid, dat het schrijven van een grondige studie
over een auteur al dadelijk tot zulke onzin leidt. Wat nu mijn Roman van een Roman
betreft, na twee drukken heb ik niets meer voor nieuwe uitgaven gedaan. Ik zou het
boek geheel moeten herschrijven, omdat ik er nu eindelijk de magisch-realistische
bekoringskracht van kan duiden.
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Ik heb trouwens iets vroeger nog een essay geschreven: De jeugd als inspiratiebron
(1942). Hierin onderzocht ik hoe van 1930 af de psychologie van de jeugd in de
Vlaamse roman aan bod kwam. Ik gaf o.m. uiting aan mijn toen diepe bewondering
voor het psychologisme van Maurice Roelants - een flink deel van mijn waardering
is gebleven - en van de naar mijn gevoelen te weinig gewaardeerde René Berghen.
Ook is er al een aarzelend bevroeden van een ‘andere’ dimensie in Gilliams' Elias
of het gevecht met de Nachtegalen (waarvan ik, na een recent herlezen, de waarde
nogal ben gaan relativeren, hoewel het voor zijn tijd een belangrijk boek blijft) of
Johan Daisnes poëtische Aurora-verbeelding. Ik vind het niet nodig, dat zo'n pril
werkje nog herdrukt wordt, doch grosso modo hoef ik er ook nu nog niet over
beschaamd te zijn. Meen nu niet, dat het essay voor mij een buitenbeentje is. Van in
den beginne reeds heb ik het beoefend.
U noemt ‘De Belofte aan Rachel’ de kroniek van het geslacht, dat tussen de twee
wereldoorlogen opgroeide.
Ik schuw steeds een uitspraak als: toen wilde ik dit of dat gaan doen, want het wordt
altijd iets anders. De oorlog was pas achter de rug. Onvermijdelijk liep ik na te denken
over alles wat er ook tussen 1918 en 1939-'40 was voorgevallen en wat mijn eigen
generatie voor een deel had meegemaakt. Er was de situatie in Rusland en Duitsland
na de eerste wereldoorlog. Mensen als mijn ouders deden hoegenaamd niet aan
politiek, doch ook zij hadden vaag de illusie gekoesterd, dat na de revolutie in
Rusland, alles anders zou worden en dat we ooit nog iets van de Sovjetunie zouden
leren. Dan kwamen er na 1930 de processen en de uitmoording van de oude
revolutionaire garde. Ik denk dat zij van een soort Scandinavisch socialisme hadden
gedroomd. Spoedig kregen we de burgeroorlog in Spanje, de inval van Mussolini in
Italië. En de opkomst van de totalitaire staten, de economische crisis, de werkloosheid,
de politieke instabiliteit in dit landje zelf. Dat alles verwerkte ik in De Belofte aan
Rachel en derwijze engageerde ik mij voor de menselijke vrijheid. Het was echt geen
mosterd na de maaltijd. De ellende en de gruwelen van crisis en oorlog konden
dadelijk weer opnieuw aan bod komen. Herinner je de spanningen tussen Oost en
West van 1949 af... Toch ging het mij niet om een nauwkeurig afgelijnde historische
periode. Ik bedoel, dat mijn verhaal algemener is dan een wat gecamoufleerd beeld
van de jaren 1940-1945. Waar ik de intolerantie, de wreedheid en de onmenselijkheid
te lijf ga, kun je dat net zo goed opvatten als een evocatie van sommige aspecten van
wat er na de bevrijding gebeurde. Ik gebruik het woord ‘bevrijding’ zonder enige
ironie. Onder een nazi-regime
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had ik niet kunnen leven. Maar ik schaam er mij nog steeds over, dat mensen, die
dachten zoals ik - en die het zich kennelijk achteraf niet hebben aangetrokken - zich
soms zelf als nazi's hebben aangesteld. Een mens moet kiezen. Je kiest de autoritaire
oplossing, of je kiest de democratische en humanistische levenshouding. Als je dit
laatste doet, en toch het oog om oog, tand om tand toepast, ben je niet beter dan de
tegenstrever, aangezien je diens geweldmethode toepast om hem te nekken. Als je
over menselijkheid meent te moeten praten, hoor je de onmenselijkheid af te wijzen,
ook al heb je de indruk, dat zij, door wie je zelf vervolgd bent geworden, er beter
van af komen dan ze het jou zouden gegund hebben. Was gans die repressie geen
vuil vertoon? Ik kende veel verzetslui die er zich groen over schaamden, doch op
dàt moment niet konden of veeleer durfden protesteren. Echt ‘une justice des rois
nègres’, zoals wijlen de voor het overige nogal komische minister Pholien, die
vermoedelijk een braaf mens was, het eens kernachtig heeft geformuleerd. Ik ben er
nog steeds niet overheen, dat men een oud en doodziek man als Borms op zijn krukken
voor het executiepeleton heeft gesleept. Een land waar dat gebeurd is, hoeft niet op
civilisatie aanspraak te maken. Er bestaat geen verband tussen wat Borms, die ik
politiek niet interessant vind, in de oorlog heeft uitgespookt en het feit dat men een
hulpeloos geworden grijsaard doodschiet als een razende hond. Trouwens, de
doodstraf, in welke omstandigheden ook, is de uiting van een kannibalenmentaliteit...
En nu zijn we wel een heel end van Benjamin, Jozef en de bijbel vandaan.
De bijbel was toen toch wel een beetje in de mode. ‘De Belofte aan Rachel’ dateert
van 1952 en van Marnix Gijsen was in 1947 al ‘Het Boek van Joachim van Babylon’
verschenen.
Marnix Gijsen heeft mij misschien de weg gewezen, zoals Yvonne de Man mogelijk
enige invloed heeft ondergaan van mijn Rachel voor haar boek Een vrouw met name
Suzanna dat een paar jaar later verscheen. Maar ja, er zijn dingen die in de lucht
hangen en ik weet toch niet of die samenhang niet louter toevallig is. Ik ontwaar
enige gelijkenis tussen mijn boek en Gijsens Joachim, maar dat betekent nog niet,
dat ik Gijsen nodig heb gehad. Ik geloof ook, dat ik iets geheel anders heb gemaakt,
ook wat de menselijke lading betreft... Hoe dan ook, ik had er genoeg van, mijzelf
psychologisch uit te rafelen. Ik wilde voortaan een volstrekt andere richting uit. Als
hoofdpersoon koos ik Jacobs zoon Jozef en Rachel. Hij is een man, die zich superieur
waant en naar Egypte uitwijkt na een conflict met zijn broeders. In Egypte wordt hij
de gunsteling van farao Ichnaton, schopt het tot onder-
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koning en ontpopt zich als een machiavellistisch politicus, die niet het geringste
respect koestert voor de mens als individu. Hij kan zijn gang gaan omdat Ichnaton
een zwak vorst is, die het zelf goed meent, de wereld, de maatschappij en de religie
wil hervormen, doch de kracht mist om zijn idealen te verwezenlijken. De tegenspeler
van Jozef is zijn jongere broer Benjamin. Hij is het type van de humanist en de
democraat. Een andere belangrijke figuur is Tjenuna, de vrouw van Potifar, die als
innemende, begrijpende en intelligente vrouw optreedt.
Het boek zit vol anachronismen. Achter Jozef zie je zo de schaduw van Hitler. De
zeven vette en de zeven magere jaren verwijzen naar de geleide economie. Thebe is
vaak Brussel of Antwerpen. Benjamin citeert Shakespeare en als de stervende Ichnaton
zegt: ‘God bestaat niet’, dan is dat ook niet bepaald een oud-Egyptische visie...
U zegt ergens van ‘De Belofte aan Rachel’: het is de roman waarin ik als mens het
meest aanwezig ben.
Dat slaat vooral op de ethische inzet. Ik zelf ben Benjamin. De Belofte aan Rachel
is het boek waarover ik het grondigst heb nagedacht. Ik streefde naar een oplossing
voor de problemen van de condition humaine. Ergens laat ik Benjamin zeggen, dat
er wel weer eens een zachtmoedige prediker zal komen die de theorie van Ichnaton
zal waar maken. Het is duidelijk anticiperen op Jezus en de prediking op de berg.
Het werd geschreven met een eerbiedig knipoogje naar de lezer: je weet wat ik bedoel,
je voelt dat ik als ongelovig humanist niet blind ben voor de ontzaglijke figuur van
Jezus.
Ik trek nu even ‘De Duivel en de Maagd’ voor, omdat het me beter uitkomt. Het is
een roman die buiten uw gewone sfeer ligt.
Het boek werd oorspronkelijk geconcipieerd als luisterspel en ook zo door de radio
gebracht. De titel was Het zwarte sterrenbeeld. Achteraf voelde ik dat er een roman
in zat. Reeds lang wilde ik eens een ‘objectieve’ roman schrijven, niet vertrekkend
vanuit me zelf, doch uit een figuur. Zowel Jeanne d'Arc als Gilles de Rais worden
in De Duivel en de Maagd van buitenuit benaderd. Ik had de figuur van Gilles de
Rais voor het eerst ontmoet in een werk over Jeanne d'Arc. Dadelijk vroeg ik mij af:
hoe is het mogelijk dat een mens tot zulke delirante excessen komt? Het antwoord
kon slechts zijn: God is dood. Zo ziet Gilles de Rais, eens de vleugeladjudant van
Jeanne d'Arc, de wereld na Jeannes terechtstelling. Uit deze gebeurtenis trekt hij de
conclusie, dat God genoeg heeft van deze wereld, dat hij hem
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de rug toekeerde, zodat de duivel vrij spel krijgt. Daarom wordt Gilles de Rais een
volgeling van Satan, heeft omgang met afvallige priesters en alchimisten, beoefent
de zwarte kunst, geeft zich over aan seksuele excessen en bedrijft vooral sadistische
kindermoorden, waaraan hij mogelijk een rituele betekenis hecht. Wanneer het gerecht
ingrijpt, tracht hij alles te loochenen, maar onder invloed van zijn vrouw en een
dominicaan, die hij op de avond van Jeannes dood ontmoette, gaat hij over tot een
pathetische openbare biecht. In elk geval wordt hij tot de doodstraf veroordeeld.
In ‘De Duivel en de Maagd’ vereenzelvigt u zich duidelijk niet met de hoofdpersoon
of met een belangrijke tegenspeler. In uw Open Kaart vraagt u zich af of dat boek
niet uw gaafste en louter artistiek bekeken ook niet uw meest verantwoorde geschrift
zou zijn (blz. 148). Op welke gronden?
Er is een tijd geweest dat ik over het boek erg tevreden was. Nu is dat wat afgevlakt.
Het interesseert me niet meer zo sterk als zes jaar geleden, toen ik die uitspraak
neerschreef. Enfin, ik weet het niet. Misschien distantieerde ik er mij onbewust van
omdat het opgebouwd werd met behulp van gegevens waarbij ik zelf niet betrokken
ben. Het onderwerp fascineerde mij, zonder echt tot mijn eigen existentie te behoren.
U hebt altijd belangstelling gehad voor toneel, u hebt lang toneelkritiek geschreven,
u portretteert in ‘De Belofte aan Rachel’ bijv. uw vriend de schilder Jan Vaerten
maar met de stem van Jan Cammans, u was goed bevriend met Fred Engelen met
wie u vaak over toneel sprak, maar u hebt nooit voor toneel geschreven.
Ik geloof niet dat ik het zou kunnen. Voor de radio, een hoorspel dus, dat gaat wel.
Hierbij kan men gewoon een verhaal in dialoogvorm vertellen. Een toneelspel moet
gebaldheid bezitten, eenheid is noodzakelijk. Het lijkt mij aardsmoeilijk. In mijn
romans gaat het vaak over de innerlijke gebeurtenissen in de mens. Die zouden op
het toneel moeilijk te veruitwendigen zijn. Trouwens mijn belangstelling voor het
toneel was wat toevallig ontstaan. Ik versloeg de toneelvoorstellingen voor
‘Volksgazet’. Mijn belangstelling werd stellig aangewakkerd door de omgang met
Teirlinck en Fred Engelen. Toen ik op de krant weg was, heb ik ervaren dat toneel
voor mij niet zo belangrijk is. Ik zou moeilijk kunnen leven zonder muziek, maar
blijkbaar gaat het wel zonder theater. Ook de achteruitgang van de Antwerpse K.N.S.
is niet bevorderlijk geweest voor het onderhouden van mijn belangstelling. Momenteel
heb ik, wat ons toneel betreft, zowat de indruk:
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veel pretentie, doch weinig talent. Net als in de literatuur de laatste jaren in
Vlaanderen. Ondertussen heb ik wel wat voor het toneel vertaald: Bréal, Anouilh,
Jules Romains, Dürrenmatt en Charles Plisnier. Wat mij ook schuw maakt wat het
schrijven van toneel betreft is het feit, dat anderen je werk moeten waar maken. Als
romancier of essayist ben je zelf alleen verantwoordelijk. Als Fred Engelen was
blijven leven, ja, dan was het er mogelijk nog wel eens van gekomen. Maar Fred is
dood. Helaas...
***

Wat is Atlantis voor u?
Een aan het onbewuste participerende schepping van de menselijke geest, een
archetype. Ik geloof niet in de realiteit ervan. Alles wat echter in de menselijke geest
aanwezig is, boeit mij enorm. Atlantis kan het Aards Paradijs zijn, Thule, de Tuin
van de Hesperiden, een soort Utopia, de ideale staat van Plato, het nog niet ontdekte
Amerika, noem maar op... Ik ben het niet eens met de fantasten die over dat land
boeken schrijven die kant noch wal raken. Zeker niet als ze de archeologie
wegschoppen en het in geheimzinnige openbaringen zoeken.
Wat betekent Atlantis in het boek ‘Terugkeer naar Atlantis’?
Een hersenschim, aansluitend bij een oude droom van de mensheid. Atlantis is in
mijn verhaal de schijnbare oorzaak van de verdwijning van Johannes Dewandelaer.
Ik geloof dat hij er veeleer met een vrouw vandoor is. Zijn zoon, de arts Christiaan
Dewandelaer, die pas later hoort dat in feite zijn doodgewaande vader vóór dertig
jaar spoorloos verdween, gaat over Atlantis dromen omdat zijn vader een reeks
boeken over de Atlantismythe had verzameld. Hij wil meer over die onopgeloste
verdwijning weten en stelt een onderzoek in. De slotindruk is, dat zijn vader naar
een andere werkelijkheid is vertrokken. Dat is zowat de inhoud van deze korte
poëtische roman, die zich afspeelt in de armzalige buurt van de Kielse Polder, in de
nabijheid van de vroegere Antwerpse vestingen. Het was voor mij een opluchting
dit boek te schrijven na de zelfdiscipline die onontbeerlijk was, om de 300 bladzijden
tellende Belofte aan Rachel aan het papier toe te vertrouwen.
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U schrijft niet makkelijk op bestelling, maar dat boek was een bestelling.
Inderdaad. Na het verschijnen van De Belofte aan Rachel meende men bij de firma
Stols dat ik gauw met een nieuw boek hoorde te komen. Ik herinnerde mij een geval,
dat ik vroeger had horen vertellen. Het betreft de verdwijning van een man die in
Antwerpen een likeurwinkel had. Het was volop in de tijd van de plechtige communie
en hij moest een levering gaan doen. Hij gaat met zijn boodschappenkorf van huis
en komt niet weer. Deze anekdote had blijkbaar in mijn verbeelding wortel geschoten.
Al schrijvende werd het verhaal gestoffeerd, want vooraf weet ik nooit wat het worden
zal. Ik ben niet als Elsschot, die zijn boek volledig van buiten kende eer hij het
neerschreef. De mensen keken hem na omdat hij in zichzelf liep te praten. Hij vertelde
zichzelf zijn eigen boek en hoefde het daarna maar op te schrijven.
Met ‘Terugkeer naar Atlantis’ zijn we bij het magisch realisme gekomen. Krijg ik
eerst een definitie?
Het magisch realisme ontstaat volgens mij op het ogenblik dat er onder het schrijven
een doorbraak komt van het onderbewuste uit, waardoor oeroude gedragspatronen,
die we terugvinden in mytische situaties, geactualiseerd worden. De dokter in
Terugkeer naar Atlantis heeft zich uiteraard nooit met Atlantis beziggehouden. Hij
gelooft niet echt dat zijn vader naar Atlantis vertrok - wat overigens onmogelijk is
-, doch het oeroude verhaal gaat zijn geest beheersen, het wordt een aanknopingspunt
voor zijn dromerijen. Wanneer er in het dagelijks leven zo'n mythisch element opduikt,
ontstaat het magisch realisme, dat echter in de werkelijkheid begint. Een duidelijk
voorbeeld is De goden moeten hun getal hebben. Het was niet mijn bedoeling een
roman over Orfeus te schrijven, doch over iemand die uit de kolonie in Geel
wegvlucht. Ik woonde toen niet ver van Geel en de verpleegden kwamen wel eens
Driekoningenliedjes zingen. Het verhaal is al volop op dreef, vooraleer er van het
opduiken van het Orfeus-element sprake is. Orfeus wordt dus niet uitgebeeld als een
zwakzinnige. Doch wat er wel gebeurt is, dat een zwakzinnige, trouwens een gewezen
concertpianist, door zijn terugkeer naar de stad waar hij vroeger leefde, door het
zoeken naar de geliefde, die hem destijds heeft verraden, van langsom duidelijker
met Orfeus wordt geïdentificeerd. Ik was al een end met het boek opgeschoten, toen
het mij eensklaps duidelijk werd, dat mijn held, net als de mythische Orfeus, op weg
was naar de onderwereld. Dit alles was hoegenaamd niet van tevoren zo
uitgebalanceerd.
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Dat magisch realisme kreeg al een aanloop in vroegere novellen?
In 1945 al in Regen en gaslicht. Een bescheiden kantoorbediende vertelt in een
Antwerps cafeetje zijn onwaarschijnlijk verhaal. Hij heeft ontslag gekregen en durft
niet naar huis gaan om het aan zijn vrouw te vertellen. Zij is namelijk een hartlijdster.
Hij dwaalt door de stad en komt in een geheimzinnig landhuis terecht, waar hij een
verrukkelijke jonge vrouw ontmoet, die het evenbeeld is van zijn eigen vrouw, doch
veel aantrekkelijker, en die hem blijkt te verwachten. Als hij later thuiskomt vindt
hij zijn echtgenote dood.
Magische elementen zitten ook in De geliefden van Falun uit 1946. Een Vlaams
journalist ontmoet in Zweden in een trein een jonge vrouw. Het wordt een echte coup
de foudre. Ze beleven hun liefde in en om Stockholm. De oorlog breekt uit en de
jongeman moet onmiddellijk terug naar België. Veel later verneemt hij dat zijn meisje,
Anna-Lenak, zich bij het Noorse verzet heeft aangesloten en is omgekomen. Hij reist
naar het ouderlijk huis van de beminde en doet daar de overtuiging op, dat zijn
geliefde een reïncarnatie is van het meisje van de Falun-legende. Vroeg of laat zal
zij weer in zijn leven verschijnen.
Met die verhalen zat ik al in het magisch realisme, maar ik wist niet goed wat
ermee te doen. Ik vond het buitenbeentjes. Of er invloed was van Johan Daisne? In
elk geval was Daisne, toen deze zonderlinge verhalen tot stand kwamen, een alibi.
Hij had ook al zulke vreemde dingen geschreven. Toen men mij naar de betekenis
vroeg kon ik niet eens een verklaring geven. Ze zijn opnieuw verschenen in het boek
Dochters van Lemurië maar vrij grondig herwerkt. Wat ik nu niet meer doe. Als nu
een boek af is, raak ik het niet meer aan. Vermoedelijk is er bij mij een zekere
stabiliteit ingetreden, wat dat jonge werk nog miste. Al schrijvend voel je ondertussen,
hoe de taal evolueert. Een verhaal van voor 20 jaar zit nu al vol woorden en
uitdrukkingen, die verouderd aandoen.
Atlantis zou op de Zeeuwse eilanden hebben gelegen en de taal die er werd gesproken
zou Vlaams zijn geweest, althans volgens Charles-Joseph de Grave, die u aan de
vergetelheid hebt ontrukt.
Charles-Joseph de Grave leefde van 1731 tot 1805. Hij was een Oostvlaming, jurist
en staatsman. In de drie delen van zijn boek République des Champs Elysées probeert
hij te bewijzen dat het Atlantis van Plato in onze gewesten lag, nl. in de delta van
Rijn, Maas en Schelde. Hij voert daar allerlei curieuze argumenten voor aan. Homeros
bijv. vertelt dat Ulysses met zijn
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vrienden op een strand terechtkomt. Waar gebeurt dat? In Vlissegem! Want dat is
precies hetzelfde als Ulissegem. Ze gaan dan verder in de richting van Kirkes
hoofdstad Zierikzee. Met duizenden elementen in die aard bewijst De Grave, dat de
oerculturen van de mensheid in onze gewesten ontstond, dat de taal van deze mensen
Vlaams was en dat de Grieken in feite Vlaamse kolonialisten zijn! Zijn werk is een
in het Frans geschreven lof voor al wat Vlaams is. Ik noem hem graag naast een
Verlooy...
U verdedigt de theorieën van deze onthutsende fantast wel niet maar ergens dweept
u er toch mee?
Al wat in de menselijke geest ontstaat, al wat afwijkt van de gewone patronen,
fascineert me. Ik hou van mensen die hun eigen theorieën verdedigen tegen de
heersende opvattingen in. Ik heb zo pas nog een werk gekocht van Bailly, een man
die in 1779 aan Voltaire bewijst, dat Atlantis heeft bestaan. De Grave moet dat boek
trouwens gekend hebben, want toen de Fransen hier waren verbleef hij als lid van
de Constituante in Parijs. Hij was daar samen met de bekende bibliofiel Van Hulthem,
die een goede vriend van hem was. De Grave heeft trouwens een curieuze carrière
gemaakt: hij stond, ofschoon zelf een hooggeplaats ambtenaar, in de Brabantse
omwenteling mee op tegen het Oostenrijkse gezag. Maar toen de Oostenrijkers de
omwenteling hadden onderdrukt, bleef hij in hun dienst staan. Hij moet een soort
van kleine Vlaamse Talleyrand zijn geweest, die je bij elk nieuw regime aan de goede
kant vond. In deze tijd zou hij vijf keer zijn doodgeschoten. Hij bewijst eigenlijk hoe
relatief de collaboratie is! En stellig was hij geen verrader. Misschien beschouwde
men het wel als de plicht van die mensen in alle politieke omstandigheden het belang
van eigen land en volk te dienen. Het ware nationaal gevoel is immers een fenomeen
dat vooral in de romantiek ontstond? Hoewel de Grave op zijn manier ook wel een
romanticus is geweest.
U bericht over uw kennismaking met De Grave in uw boek ‘Toen Herakles spitte en
Kirke spon’. Waarom die titel?
Volgens De Grave is Herakles het symbool van de volkeren die dijken en kanalen
bouwden en hier in het westen Atlantis op de zee hebben veroverd. De grote werken
van Herakles hebben dus tot doel gehad deze streken bewoonbaar te maken. Kirke
hoort erbij omdat ze in Zierikzee huisde en een soort ‘pausin’ was van de
Atlantis-kerk, de grote priesteres zullen we zeggen. Verder is het een aanpassing van
het Engels strijdlied uit de tijd van de
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middeleeuwse boerenopstanden: Toen Adam spitte en Eva spon, waar waren dan de
grote heren? Mogelijk is de titel wel wat duister uitgevallen... In elk geval is het een
brokje authentieke Vlaamse cultuurgeschiedenis.
Zo komen we dan bij ‘De komst van Joachim Stiller’. Wat zijn uw inspiratiebronnen
voor dat boek?
Naar die bronnen ging ik pas op zoek toen het boek klaar was. Ik wilde de journalist
Freek Groenevelt het slachtoffer laten zijn van een practical joke van zijn collega's.
Het leek wel of het boek een thriller zou worden. Ik had uit de oorlog een angst
overgehouden die niet wilde wijken. Kom, een licht trauma. Onbewust koesterde ik
de bedoeling, die angst wèg te schrijven. Het bleek algauw onmogelijk, de angst die
ik Freek toebedacht, als het gevolg van een grap voor te stellen. De zich aanmeldende
Joachim Stiller kent Freek door en door. Hij weet veel meer dan wie ook over mijn
held kan weten. Stilaan drong het tot mij door, dat Stiller geen malefieke figuur kon
zijn. Hij scheen het goed te menen met de mensen. Uiteindelijk groeide hij uit tot
een incognito-Christus-verschijning. Freek Groenevelt en zijn verloofde Simone
Marijnissen krijgen vage brieven van hem. Hij manifesteert zijn bestaan ook door
telefoontjes en andere subtiele details. Het is alsof deze Stiller de mensen iets wil
meedelen, maar er niet in slaagt. Freek heeft de indruk dat die Stiller overal is en
komt hierdoor in een depressieve toestand. De beklemming werpt een schaduw over
het geluk van Freek en Simone, al blijken die tussenkomsten van Stiller geen kwaad
te bedoelen. Ten slotte kondigt Stiller zelf zijn komst per spoor aan. Als hij, een
blonde, onbekende man van een jaar of dertig, uit het station komt, wordt hij
verpletterd door een vrachtwagen van het leger. Drie dagen na het ongeluk verdwijnt
zijn lijk uit het dodenhuis, maar Freek en Simone hervinden weer hun gevoel van
rust en veiligheid...
Eenmaal deze roman voltooid, was ik zelf nieuwsgierig naar een verklaring. De
psycholoog Carl Gustav Jung heeft ze mij aan de hand gedaan. Het zich-manifesteren
van Joachim Stiller is het opduiken van een oeroud denkpatroon: het verlangen van
de mens zich te verzoenen met zijn schepper door tussenkomst van de messias. Dit
betekent ook de bevrijding van de angst. Deze wordt weggewerkt door de verschijning
en de dood, het offer van Joachim Stiller. De angst die nog een metafysische onrust
was geworden wordt bezworen door de kortstondige verschijning van Stiller. Waarom
komt Stiller? Ik denk dat hij de bedreigde wereld wil redden, de mens die geen raad
meer weet met gevaren, die hij zelf heeft in het leven geroepen, tegen zichzelf
beschermen.
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Men kan niet anders dan Joachim Stiller vereenzelvigen met de Messiasfiguur. Maar
u bent niet gelovig: hoe komt u erbij?
Volgens Jung is het Messias-archetype een van de meest authentieke oerbeelden die
elk mens in zijn onbewuste meedraagt. Elke mens, gelovig of niet, zou in zich dat
verlangen hebben naar de verzoener, naar de door God gezondene, wiens
aanwezigheid een kans betekent, die men wellicht verkeken waant. Als mens van
deze westerse wereld denk je aan Christus en bijv. niet aan Boeddha of Mohammed.
Dat wil niet zeggen dat het geloven in de Christusfiguur voor de echt gelovige mens
nu via Jung hoeft wèggepsycholiseerd te worden. Ik geef een mogelijke verklaring
voor het verschijnsel, dat de figuur van Jezus ook op de agnosticus, die ik ben, impact
kon hebben. Inmiddels is het ook 2000 jaar geleden de mens aangeboren
Messias-verlangen de verklaring voor de fantastische verspreiding van het
christendom... Als niet-gelovige kun je het natuurlijk aan je zelf verschuldigd achten
zo'n curieuze inspiratie af te wijzen. Maar dat zou ik flauwekul vinden. Het
Messias-archetype is oerecht. Dat ik er als man uit de westerse wereld Jezus in
projecteerde is logisch en heeft niets te maken met principeloosheid wat betreft mijn
agnosticisme.
Het is dus de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung die u in het magisch realisme
ruim inzicht heeft bezorgd?
Beslist. Als je zo'n ervaring opdoet, moet je er een wetenschappelijke verklaring
voor geven. Je moet de psychologische grond ervan ontdekken. Die vond ik bij Jung,
die feitelijk verder gaat dan Freud. Bij Freud is er alleen het persoonlijk onbewuste,
zwaar seksueel gehypothekeerd. Jung peilt dieper en vindt een andere onderste laag.
Het is de laag van de mythische sfeer. Al wat tot de andere wereld behoort zit in
potentie daar. Al wat de mens als antwoorden heeft proberen te geven op de grote
vragen van leven en dood zit daar in symbolische voorstellingen gefixeerd. Er bestaat
dus de potentiële mogelijkheid, dat deze beelden opstijgen naar ons bewuste. Dat
gebeurt trouwens bij geesteszieken. Enfin, auteurs zijn misschien ook van Lotje
getikt. De theorie van Jung bezit onmiskenbaar een religieuze dimensie. Bij Jung
wordt het religieus gevoel een wetenschappelijk motiveerbare potentie in de mens.
In die theorie wordt veel gesproken over het archetype. Wat is dat precies?
Volgens Carl Gustav Jung zou de mens, tijdens de duizenden eeuwen er-
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varing met de natuurverschijnselen en het duiden van wat hij hierbij opmerkt, het
zoeken naar verklaringen voor fenomenen waarvoor hij natuurlijk geen rationele
verklaring kan bedenken, als het ware een onbewust depot van symbolische
voorstellingen hebben gevormd. Deze hebben een mythisch karakter en zijn zoveel
als de antwoorden op de grote, essentiële vragen die de mens zichzelf stelt. Dit
verklaart ook de soms verrassende overeenkomst van mythologische en religieuze
voorstellingen in soms uiteenlopende delen van de wereld. Misschien is dàt wel koren
op de molen van de esoteristen, die in een primordiale oerkennis, een antieke, deels
op het vlak van het bewuste verloren gegane wijsheid vooropstellen. Kijk, er zijn op
dit stuk eigenaardige dingen, die inderdaad aan mythen of godsdienstige tradities
participeren. Er is bij voorbeeld zeker wel een psychologische samenhang te ontwaren
tussen o.m. het door de zee verzwolgen Atlantis, de Griekse verhalen over de vloed
van Deukalion en het bijbelse zondvloedverhaal, zelf uit Soemer afkomstig. Maar
ook in Zuid-Amerika en elders in de wereld, waar zeker het christendom op dàt
moment nog geen invloed had uitgeoefend, hebben de eerste ontdekkers
zondvloedverhalen opgetekend. Wij kunnen dus de zondvloed een voorstelling uit
het diepst, uit het collectief, het gemeenschappelijk onbewuste noemen. Ik ken die
verhalen natuurlijk, maar opdat zij mij tot het schrijven van terugkeer naar Atlantis
zouden inspireren, was het nodig, dat het archetype van de verloren wereld ontwaakte.
Ik zou durven zeggen: het hoorde radio-activiteit af te geven, mij als het ware te
dwingen met het uit mijn onbewuste ontwakend oerbeeld rekening te houden...
Praktisch is de rol van de archetypen, dat zij ons in het leven helpen om ons aan de
vele levenssituaties aan te passen. Alles wat een mens kan beleven, heeft ons
voorgeslacht reeds - in andere vormen en onder andere omstandigheden - meegemaakt.
Er liggen in het diepst, het collectief deel van het onbewuste potentiële
gedragspatronen, ‘patterns of behaviour’ noemt men het in de psychologie, gereed
om ons gedrag in zoveel mogelijk aangepaste banen te leiden, kom, om de exacte
antwoorden op bepaalde toestanden en ervaringen uit te lokken. Zonder ooit tot een
volledige inventaris te komen, noemt Jung in zijn geschriften bij herhaling een aantal
kenmerkende archetypische beelden op, die een intense psychologische lading
bezitten: de vier elementen, dus water, aarde, lucht en vuur, welke ook een rol spelen
in de oeroude alchemie, de figuur van de held, de vader, de wijze oude man, de
koning, de koningin, de held, de tovenaar, de heks, dwergen, elfen en andere
geheimzinnige wezens, als spoken en geesten. Er zijn de draken, de eenhoorns, de
kentauren... De Graal is ook zo'n archetype. Er zijn nog andere voorwerpen met een
magische lading: de tarnkap van Siegfried, sommige wapens. En zoals ik zei:
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een bijzonder rijk archetype is dat van de Messias...
Jung kent ook een belangrijke plaats toe aan het door hem als anima bestempelde
archetype.
Volgens Jung zou elk man het ideale beeld van de vrouw in zich dragen. Ontmoet
hij de vrouw die hieraan beantwoordt, dan ontstaat de liefde op het eerste gezicht.
Misschien verklaart de animahypothese, hoe het komt dat al mijn heldinnen op
elkander gelijken. Dit anima-archetype verschilt van persoon tot persoon en kan
reiken van de H. Maagd zelf, of althans van het madonnatype, tot de vulgairste
filmvamp.
Voor u is het magisch realisme geen genre maar een existentieel verschijnsel!
Bij sommige auteurs komen deze elementen uit het onderbewustzijn gemakkelijk
los, dit gebeurt bij de fantasten en magisch-realisten. Zij accepteren de opborrelende
archetypische elementen. Nochtans impliceert dit aanvaarden geen onmogelijke
wereld: je neemt eenvoudig de fantastische wereld erbij, ik bedoel, de fantastische
wereld, die blijkbaar in je leeft. Bij Stiller bijv. zijn er elementen die niet aan de
werkelijkheid beantwoorden. Ik heb echter de innerlijke wereld die in mij leeft en
die zich schier onweerstaanbaar aanmeldde, aanvaard als een element in de context
van mijn ganse wereld.
Maar het magisch realisme blijft nauw verbonden aan de werkelijkheid, bij Joachim
Stiller bijv. duidelijk Antwerpen.
Steeds is de werkelijkheid het vertrekpunt. In Terugkeer naar Atlantis is dat een vaag
randgebied van de stad. In Joachim Stiller is het Antwerpen zelf. Dergelijke realiteiten
worden minutieus beschreven en in deze concrete, in feite nuchtere wereld krijg je
uitstulpingen van een parallelle fantastische, uit het collectief onbewuste opdoemende
‘werkelijkheid’.
Het situeren in een Vlaams landschap is voor u dus niet de wereld verkleinen.
Het vermijden van de lokale kleur is destijds het gevolg geweest van een verkeerd
geïnterpreteerd recept van Van Nu en Straks. Waarom zou ik mij bij de eigen wereld
niet mogen betrokken voelen? Kijk naar de Amerikaanse schrijvers, die schrijven
toch ook over een bepaalde streek? Faulkner heeft
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zo'n stukje Amerika verzonnen, doch het is zo echt als het landschap uit welk werk
van Streuvels ook!
U hebt uw ‘Madonna van Nedermunster’ in een duidelijk typisch Vlaams kader
gesitueerd.
Ja. En opzettelijk! Ik heb geprobeerd te bewijzen, dat wij ook hier, in Vlaanderen,
over een aantal elementen beschikken, die wij te veel verwaarlozen, bijv. bepaalde
oude volksgebruiken. Gewoonlijk worden die alleen als folklore gerangschikt en
daarmee uit. Maar in mijn verhaal worden ze bepalend voor het avontuur, dat mijn
hoofdpersoon beleeft. Ik maak ook gebruik van wat ik weet en droom over onze
vijftiende-eeuwse Vlaamse schilderkunst. Centraal staat het verschijnsel van de
hekserij, geactualiseerd door een oud carnavalgebruik, het verbranden van een stropop,
dat teruggaat op de executie van de heks Jannekin Avesoete.
Is magisch realisme geen evasieliteratuur?
Neen, dat geloof ik écht niet. Neem nu bij voorbeeld de roman De Heks en de
Archeoloog. Ik geef toe, dat er een aantal fysiek onmogelijke gebeurtenissen in
voorkomen. Mijn ergste stunt op dit gebied zal wel het hoofdstuk zijn waarin mijn
held ergens in de oude stad een antiek barokpoortje binnengaat, en eensklaps in een
totaal àndere wereld terechtkomt, die wat doet denken aan schilderijen als die van
Paul Delvaux of Giorgio de Chirico. Dit maar om het duidelijk te maken, want zelf
zie ik die ‘parallelle’ stad nog wel anders, prehistorischer, monsterachtiger, aan onze
gewone tijd onttrokken. Dat kàn natuurlijk niet, zullen de nuchterlingen zeggen. Ik
laat het écht gebeuren, het is geen doen alsof, het is niet zeggen: hij had de indruk,
dat hij in een andere wereld kwam. Neen, hij komt in die andere wereld. Gekker kan
het ogenschijnlijk niet. Maar voor mij is dat inmiddels geen vlucht. Dit boek geeft
een bijzonder trieste, desolate en pijnlijke periode uit mijn leven weer. Ik zelf had
de indruk in een labyrintachtige wereld te leven, waar ik nooit meer zou uit geraken.
Wel, dit beeld, dit inderdaad symbolische, door mij spontaan gebruikte beeld, waarmee
ik je vraag beantwoord, werd onder het schrijven geïntensifieerd tot een échte,
huiveringwekkende spookstad. Het is dus geen vlucht van de werkelijkheid, doch
daarentegen een volop onderduiken erin. Misschien is het een uitdaging ervan door
alles op de spits te drijven tot de gebieden van het onmogelijke en het absurde worden
bereikt. Het uitgangspunt was echter de vertrouwde realiteit van elke dag: een
regennamiddag in de stad, een
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man die de vrouw die hij liefheeft volgt omdat hij haar niet meer gelooft en die wil
weten, of ze écht naar haar dokter gaat, een barokpoortje, een gang tussen twee
fabrieksmuren...
‘Hermione betrapt’ lijkt minder een magisch realistische roman te zijn.
Aanvankelijk dacht ik niet aan magisch realisme. Ik speelde echter al een tijd met
de gedachte, dat mogelijk de eerste liefde, die door allerhande omstandigheden voor
de betrokkenen niet in vervulling kon gaan, dé ware liefde is, die nooit meer
geëvenaard wordt, zodat men in het latere leven met een soort van ersatz vrede moet
nemen. Bijgevolg laat ik mijn hoofdpersoon Rudolf Reyniers een vrouw ontmoeten
- beiden zijn zowat veertig - die sprekend gelijkt op het meisje dat hij tijdens een
zomervakantie, als achttienjarige, heeft liefgehad... In feite was dat een duidelijk
tweelinggeval. Ik had de oplossing in het vage kunnen houden. Weliswaar meent hij
te weten dat het meisje van eertijds gestorven is, maar niettemin was het mogelijk
een poëtische onzekerheid in het leven te roepen, zodat de lezer onwillekeurig zijn
eigen oplossing aan het verhaal geeft. Een kwestie van zielsverhuizing, of weet ik
veel... Maar neen, ik wilde ditmaal van geen onbestemde magisch realistische
oplossing weten. Trouwens, ik had net uitgekiend, hoe De Komst van Joachim Stiller
tot stand was gekomen. Ik kénde het archetypisch mechanisme en koesterde de vrees,
dat het niet serieus zou zijn, als ik bewust een magisch realistische oplossing
nastreefde. Goed, ik los het probleem derwijze op, dat de vrouw in Parijs ook het
meisje van destijds aan zee is. Met vertraging kan de liefde van twee rijpe, door het
leed tot evenwicht gekomen mensen in vervulling gaan. Ik meende de magisch
realistische oplossing afgewezen te hebben doordat wat ogenschijnlijk niet waar kon
zijn, toch met de mogelijkheden van de werkelijkheid in overeenstemming werd
gebracht. Maar niet van de oplossing is het magisch realisme afhankelijk.
Magisch-realistisch was mijn bezig-zijn met het idee van de tweeling, van de twee
geliefden, die volstrekt gelijk zijn aan elkaar. Eénmaal zo ver hielp geen
lievemoederen er wat aan en een realistische oplossing evenmin... Opnieuw heb ik,
jaren later, dat tweelingenthema weer opgepikt in een schijnbaar volkomen, wat
Simenoniaans verhaal ‘Rose-Marie-Rose’ in De Vingerafdrukken van Brahma.
Kennelijk is het tweelingarchetype zo radio-actief, dat men de werkelijkheid niet
hoeft te doorbreken om tot een intens magisch realisme te komen... Hermione betrapt
is, evenmin als ander werk, een vlucht uit de werkelijkheid. Ik zou het veeleer een
uitdaging van het reële leven willen noemen. Het is een van mijn weinige echt zonnige
boeken. Welnu, ik schreef het ook in een moei-
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lijke tijd, dezelfde waarop ik in verband met De Heks en de Archeoloog zinspeelde.
Voor mij was het een soort van bewijsvoering, waarmee ik voor me zelf aantoonde,
dat het geluk onmogelijk is...
‘Hermione betrapt’ is inderdaad een zonnig boek maar ontstond, zoals u zelf schrijft
in ‘De draad van Ariadne’, als compensatie voor één van de bitterste ontgoochelingen
uit uw leven.
Dat boek is, zoals ik reeds vaag zei, inderdaad in een krankzinnig moeilijke periode
ontstaan. Is misschien het schrijven ervan toch een evasie geweest? Ik had behoefte
iets te maken dat mij opnieuw vertrouwen gaf. Maar neen... De werkelijkheid is,
vanuit een bepaald standpunt bekeken, zo intens aanwezig, dat er van geen vlucht
sprake is...
‘De Heks en de Archeoloog’, een boek van 1967, is weer sterk autobiografisch.
Zeker! Maar er mijn eigen leven uit distilleren zou toch erg moeilijk zijn. Bestendig
vloeien authentieke ervaringen en verbeelding in elkaar over. Trouwens, ik ben geen
archeoloog! De heks mag je echter letterlijk nemen! Gilberte Schoonkint is de geliefde
van Kris Waterschoot. Het verhaal begint op het ogenblik dat hij er zich van bewust
wordt, dat de beeldschone vrouw zich van hem distantieert. Kris probeert daar de
redenen van te achterhalen. Blijkbaar leeft er een demonisch element in haar.
Misschien doet ze het er niet bewust om, doch haar aanwezigheid zal - na jaren van
diep geluk - om zo te zeggen de demonische krachten uit de kosmos voor onze
onthutste archeoloog ontkluisteren. Kris' vriend, de hulpvaardige psychiater Grijspeert,
kan bij Gilberte weliswaar hysterie diagnosticeren, doch begrijpt verder ook de
oorzaak niet van de vreemde krachten, die zij kennelijk ontkluistert. Ten slotte zal
zij bij een auto-ongeluk in de vlammen omkomen.
(vervolgt)
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Kroniek
Marcel Janssens / over Clem Schouwenaars
Clem Schouwenaars nam zich voor, het allerlaatste omtrent zichzelf in zijn geschriften
prijs te geven en geen lezer meer te bedriegen met ‘literatuur’. Daartoe componeerde
hij in de lijn van De Seizoenen een nieuw boek, Oog in Oog (Orion, 1973, 320 blz.),
als een verdere ontplooiing van zijn programma als schrijver: het eigen ik
autobiografisch vertellen met de gewoonste gevallen uit het dagelijks leven. Oog in
Oog ontwikkelt zich op drie tijdsvlakken. De eerste twee (een week in april 1972 en
een paar dagen in het najaar 1972) vormen alternerende hoofdstukken, terwijl
achteraan fragmenten volgen uit een dagboek tussen 1 januari en 21 maart 1970. Dit
dagboek wordt ingelast in het slothoofdstuk onder de titel De grote dwaasheid. Dat
het boek op dagboekfragmenten uitloopt, is helemaal niet verwonderlijk.
Schouwenaars verpandde zijn schrijven programmatisch aan de autobiografische
tijd. Zijn vroegere geschriften zijn ongetwijfeld ook al sterk ik-betrokken, om niet
te zeggen narcistisch geweest, maar met De seizoenen lijkt hij die ader van het
ik-schrijven succesvol te hebben aangeboord. Zoals Reve, Geeraerts, De Wispelaere,
Speliers, Willy Roggeman, Auwera en Spillebeen ontwerpt hij - kennelijk met
therapeutische intenties - een cyclus van teksten, die het eigen ik in zijn geworpenheid
in de tijd min of meer lyrisch, min of meer ‘fabulierend’ op de voet volgen. Oog in
Oog moet een schakel zijn ‘in de keten van geschriften, die een publieke speurtocht
zijn naar mezelf.’ (161). Hij wil zich al schrijvend boven de rotzooi verheffen (251).
In hoever hij daarbij voldoende ‘fabulierend’ tewerkgaat om de lezer zijn vertelde
ik te kunnen blijven verkopen, is voor mij een open vraag. Schouwenaars ontwerpt
teksten zonder een bepaald thema, omdat hij alles belangrijk genoeg en het vertellen
waard vindt, ook het schijnbaar meest banale. Hij wil een boek schrijven op dezelfde
wijze als hij leeft, niets fantaserend of verbloemend: ‘een realisme zonder verdichtsels’
(259). Dat beproeft hij met ‘een soort logboek van één week’ (259), eigenlijk twee
weken, of beter: van drie tijdsdoorsneden uit zijn veertigjarig ik, dat zichzelf wil
kennen. Dat moet ‘de uiterste consequentie van realisme’ zijn.
Deze uitdrukkelijke wil om zich te onderwerpen aan de autobiografische
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tijd houdt niet alleen verband met de afwijzing van het fictionele personage, dat als
leugenachtige constructie wordt beschouwd, maar ook met een mentale verandering.
Uit dit nieuwe boek blijkt pas wat voor een keerpunt De seizoenen is geweest. De
ik-zegger verzaakt de artistieke (en naar mijn smaak gesofisticeerde, artistiekerige)
projecties, en gaat zich nu met bestudeerde toewijding en hardnekkigheid vermeien
in de euforie van het luttel gebeuren. Uit de ‘literaire’ gedaanten getreden, kan hij
het kleinste voorval met verwondering overschouwen, proeven en neerschrijven.
Een voorbeeld op zondagochtend 16 april 1972: ‘Het wordt als naar gewoonte een
lang en traag ontbijt, waarvoor ik weer mijn natte kleren uitspeel en mijn badmantel
aantrek. De gekookte eitjes wil ik zo rustig mogelijk uitlepelen. Zalig zijn zij, die
kunnen genieten van de eenvoudigste dingen des levens. Die inderdaad àlles
aanpakken, met evenveel dankbaarheid en naïviteit.’ (61). Of wat verder in de week:
‘Gelijk heeft hij, die zich niet beklaagt over zijn leven van alledag.’ (222). Naar het
einde van De seizoenen toe, verbrandt Antoon Zevenbergen zijn oude smoking. Dat
was een symbolische handeling, zo interpreteert Schouwenaars zelf (160). Voortaan
wil hij elke mythe, elk imago rond zich wegschrijven (161). Voortaan dus
Schouwenaars in badmantel, Schouwenaars in de supermarkt, enzovoort. Geen
superlatieve woorden met groot volume meer, ‘die in hun holte elkaars weergalm
versterken.’ (269). Voortaan alleen nog het onverleugende zelfportret, tegen een
bescheiden prijsje in de gauwte gemaakt in het grootwarenhuis en thuis, op de
tafelrand waar nog de eierschelpen liggen, lichtjes op papier geretoucheerd met een
‘gouden pen’.
De mentaliteitsverandering, bron van genezing en bescheiden geluk, heeft te maken
met een diep doordringende relativerende skepsis, wellicht het kostbaarste gewin
dat Schouwenaars uit de Cayenne meebracht. Hij vraagt het onmogelijke niet meer,
noch van zijn poëzie, noch van zijn proza. Zijn skepsis heeft hem van zijn imago
genezen. Dat idioot-overmoedige gevoel van psychische en artistieke
onaantastbaarheid heeft hij leren relativeren. Hij kan nu met bevrijdende zelfironie
over de Grote Dwaasheid schrijven. Zijn credo klinkt voortaan agnostisch, maar nog
meer skeptisch en in elk geval bevrijdend in zijn eenvoud. Hij kan fragmenten uit
het dagboek van het voorjaar 1970 inlassen in het logboek van de twee weken in
1972, omdat de Grote Dwaasheid van 1970 in het licht van het ironisch verzaken uit
1972 klein kan geschreven worden. Schouwenaars voert in zijn eigen imaginair
museum (in zijn eigen mythen) een zuiverende demystificatie door. Veel van zijn
trots moest hij onderweg afleggen. Hij demystifiëert in eerste instantie de illusie van
de Grote Liefde, die de stuwkracht is geweest van zijn vele teksten. Het duurbevochten
evenwicht is ‘de ver-
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harde vrucht van de ontgoocheling’ (231). Met geheelde maar gelittekende handen
wil hij nu, verlost van schijnwaarden, een schamel beetje geluk vasthouden. Hij kan
echter niet zo manhaftig het kleine geluk omarmen, want hij blijft de romanticus,
die hij altijd is geweest. Alleen heeft hij nu zijn ironische zelfkennis als veilige schans
veroverd: ‘Door mij immuun te verklaren voor veel ontroeringen, verloochen ik mijn
eigen aard tegenover de anderen en trek een schijnvesting op. Omdat ik te trots
geworden ben om nog mijn eenzaamheid, mijn ontgoocheling, mijn littekens te tonen.
En zo ben ik soms de cynicus die ze doet huiveren, dan weer het fuifnummer met
vreemde vrouwen om de nek. Ik ken alleen de echte betekenis van mijn grijns en
mijn lach. Mijn betrachtingen zijn niet uitzinnig meer, mijn ongeduld niet wanhopig,
mijn bezorgdheid om anderen niet ziekelijk. Wellicht ben ik nu pas in staat tot het
aanvaarden en geven van de ware liefde, de beproefde. De vrouw? Ik ben schuw
geworden van woorden als: onvoorwaardelijk en eeuwig.’ (266-267)
Veertig jaar en volwassen geworden, wil hij nu van uur tot uur leven en schrijven
oog in oog met zichzelf, maar ook met de wezenlijke waarheden van het leven, o.m.
de tijd en de dood. ‘Oog in oog met het einde’ is een vaak voorkomend motief in dit
boek. Die waarheden kan hij nu bedaarder en wijzer in de ogen kijken. Geen
monsterachtige obsessies of paniek meer, maar een verstild stoïcisme. Er blijven nog
twee sacrale waarden overeind, hoewel ze voortaan kleiner worden geschreven:
liefhebben en schrijven (159). Maar het bedriegelijk schrijven verhindert hem niet
langer oog in oog te staan met alles en iedereen, met alle verblindingen, met alle
slogans en tamtam. De ‘ontzaglijke verwezenlijking’ ligt vlakbij. En de tijd achterhaalt
ze wel...
Ik wou ten slotte tot de reeds vermelde vraag terugkeren. Is deze publieke
speurtocht naar zichzelf via de kleine voorvallen in het bestaan van een veertigjarige,
die als beroepsschrijver wil leven, een voldoende brede basis om de communicatie
met de lezer niet te laten verslappen of zelfs teloorgaan? De ik-schrijver bekent dat
hij meer en meer egocentrisch wordt. Hij is de pommade van de snobistische society
beu, zegt hij. Hij portretteert zich liever voor de scheerspiegel. Bleef het narcisme
niet even groot en riskant? Kan je dit met een ‘gouden pen’ blijven verzilveren?
Schouwenaars op een receptie, Schouwenaars op een andere receptie, Schouwenaars
op de BRT in Berchem, Schouwenaars op de BRT in Brussel... Drie keer Van het
Reve plus twee keer Reve, het blijft toch vijf keer nagenoeg hetzelfde. Bovendien
is de schrijver Schouwenaars voortdurend met zijn schrijven begaan, en ik vraag me
af of dat voor de lezer een boeiende materie kan blijven. Het hoort bij de
demystifiërende inslag van het nieuwe programma,
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dat de schrijver de ongemakken van het (moeten) schrijven in de thematiek van zijn
teksten verwerkt. Hij maakt daar ook een punt van in zijn publieke zoektocht. Hij
schrijft over het schrijven en ineenvlechten van de logboeken, zeggend dat hij ze
neerpent als laatste uitstel vóór Oog in oog (270, ook 219). Hij schrijft dus een boek
vol over het niet kunnen schrijven van een ander (Oog in oog) en het resultaat is Oog
in oog. Ook dat komt mij nogal gesofisticeerd voor. Ander werk zal moeten duidelijk
maken, of Clem Schouwenaars dit nogal enge tuintje verder kan blijven omspitten.
Om zuiver informatieve redenen vermeld ik hierbij nog een bundeltje Aforismen,
kursieven en teksten van Clem Schouwenaars, gebloemleesd door Gerd de Ley
(Westerlo, uitgeverij Saeftinge, 1973, 128 blz.). De ongepubliceerde teksten van
Schouwenaars, zoals een opstel over Schrijver en mecenaat en een terugblik op eigen
werk, De schrijver en de stilte, zijn graag meegenomen. Verder leent Schouwenaars
zich met zijn neiging naar aforistische formuleringen wel tot een bloemlezing. Onder
zoveel teksten moet echter veel kaf zitten. Gerd de Ley stond voor de keuze: een
bundeltje vol citeren of de zinnen, die met weerhaken blijven hangen, eruit pikken.
Hij deed de minst kritische keuze.
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Kroniek
Lieve Scheer / Gekwetste muziekdoos
Van Walter Roland verscheen bij uitg. Soethoudt te Antwerpen het ernstige boek
Kain, waar is je broeder, een bundel verhalen, anekdoten, schetsen rond de oorlog,
variërend van 1 tot 30 pp. Als ik oorlog zeg, bedoel ik niet zozeer het veilige
binnenland waar men enkel de sporen ervan merkt, maar vooral het front met zijn
alom-aanwezige smaak van de dood.
Ik heb weinig proza gelezen waar de hoorbare, ruikbare, voelbare vernieling zo
onontkoombaar in de lucht hing als hier. De spanning versplintert de tijd in moment
tot moment, versplintert de zintuiglijkheid in losstaande hamerende indrukken. Er
is een stem die een bevel geeft. Telkens weer. Er is het hoge gras waar men in schuilt.
Er springen granaten uiteen. Er is het struikgewas achter de berken. Er is de stem
die niet aflaat, tot ze ineens met een andere klank te horen is, en daarna niet meer.
Er zijn de verlaten granaatwerpers die men bereikt, nog heet.
Zo gaat het er in Rolands proza aan toe. De paniek vergroot elke waarneming,
geeft een koortsachtige geladenheid. De schijnbaar laconisch korte zinsbouw spant
het gebeuren op tot een heftige bijna, niet te dragen angst. Telkens weer valt de
polsslag van het ritme uit, staat het hart stil. Maar zonder verpozen draait de
oorlogsmachine voort, flegmatisch, onaangedaan. Voor de mens die als een mier
daartussen verloren zit is er geen uitkomst.
Wat dit werk in waarde doet toenemen is dat de schrijver de anekdotiek van zijn
verhalen niet eenzijdig heeft geput uit zijn eigen verleden als oostfrontstrijder. Hij
is geen geobsedeerde die het boek als een soort vuilbak voor zijn trauma's gebruikt.
Voor hem gaat het om de verruimde algemene thematiek en problematiek die mensen
opstelt tegenover mensen, waar ook ter wereld. Een van de verhalen, Late bruidsnacht,
speelt zich af in zwart Afrika, De fellah in een Arabisch land, zes anderen aan een
niet genoemd front. De personages zijn exemplarisch: ze worden niet beschreven en
dragen geen naam. Het thema van de oorlog wordt in zijn algemeenheid gesteld,
zoals een van de figuren in het heetst van de strijd het trouwens zelf verwoordt: ‘Hij
denkt aan de vrijheid, die hij voor anderen moet veroveren. Waarom zou hij sterven
voor de vrijheid van anderen? Wie dwingt hem ertoe anderen te bevrijden? Wie
dwingt de vijand ertoe? Iedereen wordt
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gedwongen en niemand is zelf nog vrij.’ (12)
Mooi is ook de opbouw van de bundel. De verscheidene stukken vullen elkaar
aan, laden elkaar op. De eerste teksten gooien je stuk voor stuk en onbeschermd in
het rauwe vuur van granaatwerpers en geweren. Naarmate de bundel vordert wijkt
dit brute geweervuur echter voor wat erna of ertussen komt: de doelloze soldaat op
wacht (De wacht), de relatie tussen de achtergebleven soldaat en de negervrouw, die
in haar uitgemoord dorp is overgeschoten, relatie vol wantrouwen en spanning, vol
tasten, maar met een zweem van aarzelende menselijkheid; dit alles in gebarentaal,
want ze verstaan elkaar niet tot ze beiden hulpeloos toevlucht zoeken in mekaars
armen als een overtrekkend vliegtuig napalmbommen gooit en het reeds verwoeste
dorp geheel uitbrandt, de duisternis tegemoet (Late bruidsnacht).
Een ander stuk, De witte hemel, heeft als hoofdfiguur een soldaat met een
stukgeschoten been, die op een berrie weggedragen wordt van het front vandaan,
naar het nabijgelegen bivak, en dan met de ambulancewagen nog verder weggevoerd
naar het lazaret; hier valt het volle licht op de werkelijkheid na het front; de
hospitaalbedden waar de opgenomen respectievelijk hun lot afwachten: de
amputerende dokter, de troostende verpleegster, heel even, de genadeloos-genadige
dood, herhaaldelijk. Ook De fellah geeft de werkelijkheid achter en nà het front: een
vrijheidsstrijder wordt gemarteld omdat men informatie uit hem wil persen. Jammer
dat het geen lente is speelt zich op zijn beurt af in een Vlaamse familie. Er is een
zoon oostfrontstrijder, een ander is verzetsman; vader en moeder verliezen beide
zonen en na de oorlog worden ze bijna als verraders uit hun huis gehaald door een
woeste meute.
In het laatste stuk, Poste restante, is de oorlog, of liever de nasleep ervan, een
getemperde maar altijd weerkerende achtergrondmuziek geworden. De hoofdfiguur
heeft door mishandeling vanwege de staatsveiligheidsdienst, door jaren gevangenis
ook, een karakterverandering ondergaan. Hij is eenzelvig geworden, contacten zijn
niet meer vanzelfsprekend. Men kan slechts tasten naar de aanwezige afwezigheid
van de andere; want vanbinnen is de spontaneïteit gebroken. Het vertrouwen is
gestorven. Men is vergeten wie men zelf is. Men kan alleen nog zintuiglijk de
medemens betasten, een weg zoeken in urenlang schriftelijk nakaarten na elke
ontmoeting. Zo bijv. spreekt hij tot het meisje, voor wie de zich altijd verder
schrijvende maar nooit verzonden ‘poste restante’ bestemd is: ‘Aan je vingers heb
je vandaag drie ringen zitten en aan een van die ringen hangen enkele metalen bolletjes
waarvan het rinkelen bij een volkomen stilte te horen is. Je vingernagels zijn roze
gelakt en onder de rand steekt het vuil onverwacht scherp
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af tegen de glanzende laag. De muziek scheurt elk gevoel aan flarden, maakt er een
nieuwe ervaring van, veel intenser dan de oorspronkelijke en jij luistert aandachtig,
je hoofd beweegt nauwelijks, maar de pezen van je keel spannen af en toe en ik zou
er met mijn vingers langs willen glijden en mijn hand op je borst leggen en je hoofd
in mijn armen sluiten en met jou onder de katoenen deken kruipen en de klok
terugzetten.’ (105). Het ritme is hier heel anders dan in de frontstukken. Het is minder
hamerend, het is iets zangeriger geworden, een soort monotone zangerigheid in
mineur. Toch vloeit het niet over. Elke zin blijft een beproevend omschrijven van
de innerlijke en uiterlijke ervaring - beide vloeien niet meer vanzelfsprekend in elkaar.
Het is de zangerigheid van een muziekdoos die jarenlang niet werd opgedraaid en
haar eigen geluid is gaan wantrouwen. Dit laatste verhaal is misschien niet het knapst
- ik vind De gewonde bijv. hallucinanter - maar het is wel het menselijkste uit de
bundel. Is het omdat het een van de langste is? Of is het eerder de belijdenisvorm
die deze onuitwisbare directheid, deze moderne indruk, schept? Wellicht heeft W.
Roland zich hier het innigst ingeleefd. De thematiek, een schriftelijke biecht aan een
meisje dat hij, anders dan Van Ostaijen, niet ‘Milwaukee heet in 't spelevaren met
(zijn) eenzaamheid’, zou best autobiografisch kunnen zijn.
Al met al: het pregnante Kain, waar is je broeder is een bundel waar ik hartsgrondig
van houd. Hier wordt niets opgeofferd aan de literatuur, alles is echt, spontaan, eerlijk,
eenvoudig. Alleen grote kunst ontstaat zo. Zij is een spiegel van het leven.
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Kroniek
Willy Spillebeen / Willem M. Roggeman, een collage-dichter
Bij Nijgh & Van Ditmar/Den Haag en De Standaard/Antwerpen verscheen de bundel
Verzamelde Gedichten van Willem M. Roggeman: Gedichten 57-70 - De school van
het plotseling ontwaken (1972). De bundel omvat Roggemans zeven gepubliceerde
bundels, aangevuld met ongepubliceerd werk ‘Theorie’. Mark Dangin leidt hem in
met een dor, omslachtig, slecht geschreven maar voor Roggemans poëzie verhelderend
essay. Men kan zich de vraag stellen of de lezers van Roggemans poëzie zich de
inspanning zullen getroosten dit stuk door te nemen. Net als in de andere
verzamelbundels (Schouwenaars, Van Maele, Van de Waarsenburg) worden de
gedichten onder elkaar gepubliceerd. Dit drukt uiteraard het aantal bladzijden, dat
nu al telkens vrij hoog ligt, maar schaadt erg aan de leesbaarheid en de presentatie
van de gedichten. Tevens was een verantwoording betreffende de gedichtenkeuze
nuttig geweest.
Roggeman laat zich de hele bundel door kennen als een beeld-dichter, sterk
introvert en op het hermetische af. Hij schrijft vanuit een isolement dat hij pas naar
het einde toe (in ‘Het orakel van New York City’ (1969)) af en toe zal kunnen
doorbreken. De communicatiepogingen mislukken voortdurend. In feite poogt
Roggeman aldoor met beeldspraak abstracta te concretiseren en te visualiseren en
ook onbewuste verbanden te reveleren. Hij is overduidelijk een adept van de Vijftigers,
terend op hun experimenten die hij tot verworvenheden heeft gemaakt. Hij schrijft
dan ook meestal meer vanuit de taal dan vanuit een concrete ervaringswereld. Zijn
wereldbeeld is aanvankelijk het gedicht zelf, vandaar dat hij op een bijna
mathematische wijze begaan is met de wording en de betekenis van zijn gedicht en
(verruimd) van de poëzie. Het beeld is bij hem vaak autonoom en het gedicht vordert
met intuïtieve sprongen. Enerzijds zijn dit dan uit het onbewuste opgewelde beelden
die hij in een soort ‘écriture automatique’ registreert, anderzijds zijn het sterk
gedachtelijke of belijdende notities, door de rede gcontroleerd. Zijn gedicht doet dan
tegelijk surrealistisch én gedachtelijk aan. Meer en meer zal het in irrationeel
aandoende én aforistisch genoteerde fragmenten (of kernen) uiteenvallen. Het is dan
de taak van de lezer associatief het gedicht mee op te bouwen en de collage tot een
geheel te maken.
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In latere gedichten, waar Roggeman vaak strofen schrijft, is iedere strofe in feite een
afzonderlijk geheel, een fragment, een scherf. Men kan Roggemans verzen - en de
wereldvisie die erin vervat wordt - vergelijken met een samengevoegd geheel, een
wereld vol barsten, vol onmacht, maar waarin tevens het verlangen naar harmonie
en een totaalvisie doorklinkt. Die totaalvisie, een wereldvisie, bereikt Roggeman dan
af en toe in ‘Het orakel van New York City’. Het wereldbeeld als collage brengt de
dichter als vanzelf naar de jazz toe, met zijn brokkelig, spontaan, improviserend
karakter en naar de fragmentaire, collage-achtige schilderkunst van o.a. Maurice
Wyckaert en Pol Mara.
Roggemans debuutbundel heet Rapsodie in blue (1957). Hij is geïnspireerd op
Gershwin en bevat talrijke allusies op de negro-spirituals. De verzen doen dynamisch,
sterk geritmeerd en geïmproviseerd aan. Een soort écriture automatique vol moderne,
intuïtieve beelden, zo uit het onderbewuste opgeweld of ook wel klankassociatief
gevonden. De levenshouding evenwel - en in Roggemans eerste bundels gaat het in
hoofdzaak daarover; scherp gesteld zou men kunnen zeggen dat een levenshouding
van onmacht een houding in of tegenover de wereld verhindert - staat lijnrecht
tegenover de dynamiek van de creativiteit. Roggeman drukt deze levenshouding van
vergeefsheid, van ‘tijdelijk isolement’ (d.i. isolement eigen aan en noodzakelijk voor
deze tijd) uit met sleutelwoorden als ‘zinken vissen’, ‘glazen glimlach’, ‘ijs’, ‘eiland’,
‘houten voeten’, ‘versteend bed’, ‘magnesiumogen’, ‘het metalliek sluiten van mijn
ogen’, enz. enz. Het is een levenshouding die bewust gekozen verstarring inhoudt:
de dichter trekt zich op zichzelf terug maar ervaart dit tevens als een tekort, een
onmacht. Zelfs de vrouw blijkt aanvankelijk niet bij machte hem uit zijn bloedeloos
egocentrisme te bevrijden.
In Een (hinder) paalwoning (1958) zoekt de dichter naar zelfbeveiliging en
isolement: in een allicht wankele woning, die hem toch voldoende isoleert van de
anderen, ze staat nl. op palen. Maar tegelijk ervaart hij die drang naar beveiliging,
d.i. naar verstarring, als een hinderpaal. Waar in de eerste bundel de cool, het blauw,
de bloedeloosheid overheersend zijn, komen hier de woorden ‘angst’, ‘vrees’, ‘haat’
veelvuldig voor. Het sleutelwoord ‘standbeeld’ duikt plots op: het wijst op toenemende
verstarring, ‘laat ons standbeelden worden’. Maar tevens beseft de dichter ten volle
zijn besluiteloosheid en gespletenheid. Hij wordt zelfs zijn ‘plantenbestaan’ beu en
poogt te ontsnappen in de ‘eubiotiek’ (77), in ‘de koppige wil om te zweven’, in de
vrouw en in het woord. ‘Wij denken chemisch’ - in de vorige bundel was sprake van
‘magnesiumogen’ en later noemt hij de mens ‘een biochemisch’ verschijnsel (145)
- en toch verzet de dichter zich tegen
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deze conditie van verstarring: ‘nu ik aardrijkskundig vastgelegd ben / in wetten vervat
/ nu leer ik weer de taal der vogels aan / nu leer ik weer de vogels hun taal aan’; maar
tevens: ‘ik adem / onder een dampkring van woorden / want ook in mijn melkweg /
vond ik / sporen van / aluminium.’ (72). De verstarring, het standbeeld worden, het
chemisch vastgelegd zijn, is een universeel verschijnsel. Het tast niet enkel de
ik-persoon aan, maar zelfs de woorden. Roggeman zal in latere bundels nog
herhaaldelijk de onmacht van zijn taal ervaren. Tevens beseft hij dat hij enkel de taal
heeft om de totale werkelijkheid te omvatten.
Zijn lang beeld-gedicht De revolte der standbeelden (1960) is zo'n poging om de
totale werkelijkheid te vatten door middel van beelden. Al is deze bundel in poëtisch
opzicht overdone, toch is hij inhoudelijk een belangrijke poging om zich uit de
verstarring vrij te vechten. De ‘standbeelden’ komen in opstand tegen hun conditie,
zij negeren het negatieve.
In de bundel Bij wijze van schrijven (1960) wendt Roggeman plots de interpunctie
aan die hij, zonder noodzaak eigenlijk maar allicht ter wille van het associatieve
jazz-karakter van zijn vroegere gedichten, tot dan toe had weggelaten. Hij bouwt nu
zijn gedicht grammaticaal volkomen logisch op. Opvallend is wel de meer
bevestigende toon: de werkwoorden zijn trouwens meestal actief geworden. Roggeman
poneert nu de daad (gesymboliseerd, ook later, door het sleutelwoord ‘de handen’).
Enkel in het stellen van daden, wars van alle verstarring, ziet hij een levenszin. Dit
daadgericht leven gaat, in existentialistische zin dan, gepaard met een extreem
pessimisme, dat in feite eigen is aan Roggemans levensvisie: ‘De wereld / is de
schaduw van de wereld. / De mens is de schaduw van de mens.’ (90); ‘Ik hoop
niemand. / Nooit iemand meer.’ 91); ‘Ons puin rijpt vrolijk in de eierstok.’ (95). Een
ander kenmerk van deze levensvisie, wat ook vroeger al herhaaldelijk voorkwam, is
twijfel en vooral zelftwijfel: de dichter is een typische Hamletfiguur. Het contact
met de anderen mislukt aldoor en daaruit volgt uiteraard onzekerheid, ontgoocheling;
de dichter vlucht in zijn droom, een totaalvisie eigenlijk: ‘Ik geloof in mijn droom:
dat alles eenmaal leven moet, / ook de stenen, de huizen, / de aarde aan mijn schoenen.
/ Ik geloof dat ook de regen / eens zal ademhalen / en verliefd worden.’ (93).
Roggeman bezielt (in zijn droom) alle dingen; blijkbaar heeft hij, ondanks zijn
pessimisme, een (romantische, zelfs religieus aandoende) toekomstverwachting.
Baudelaire verliefd (1963) omvat een reeks kernachtige gedichten waarin de dichter
intuïtief, flitsend, een inzicht wil verkrijgen in de levensfenomenen. De
collagetechniek is hier heel opvallend en ieder fragment heeft meteen iets van een
aforisme. Jazz en schilderkunst komen als inspirerende,
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richting en vorm bepalende elementen sterk aan bod. In feite drukt Roggeman in
deze bundel het failliet van de dichter uit en meteen ook de kleinheid van de mens,
‘een fragment in de regen’, ‘het levensverhaal van een cirkusdwerg / de zon wurgend’
110). De ‘droom’ blijkt hij verloren te hebben: ‘Zal iemand, maar niemand dan, /
mij de kleuren van de droom herinneren / en de schaduw van de stilte onder water?’
(116). Hij beschrijft zichzelf: ‘Voorzichtig van gekwetste heuvels dalend, / Met
nachtelijk zwijgen in de ogen, / Wadend door het puin van mijn droom.’ (120). Hij
kleeft een levenshouding aan van hopeloze inzet: ‘Blind kijk ik tegen het leven op,
/ maar ik handel nog in eigen naam. / Mijn handen, in onschuld gedompeld, / bouwen
een persoonlijkheid op.’ (117). Het is wel opvallend dat Roggeman meer en meer
beeldende verzen zal afwisselen met naakte belijdenisfragmenten.
Incunabel (1964) omvat programmistische gedichten over de poëzie. Een visie op
de wereld van de poëzie vervangt momenteel nog steeds een wereldvisie, die pas
later zal komen. Roggeman beklemtoont de (potentiële) magische kracht van de
poëzie, ‘de echo van / het nog onuitgesproken woord’ (125). De dichter heeft het in
zijn macht ‘om grootse dingen te doen / bv. de eifeltoren opblazen’ en toch faalt hij
uit onmacht: ‘je komt er altijd een zintuig voor tekort, / ik mis aan jou zo veel liefde,
/ het is alles nog net niet mooi genoeg.’ (122). Poëzie is inderdaad het onmogelijke
zo mogelijk maken als menselijk gesproken kan. Maar weer zal hij de onzekerheid
van de dichter, d.i. de eigen onzekerheid en onmacht, die diametraal staan tegenover
de macht van de poëzie, uitspreken door middel van een allusie op Remco Campert.
Campert schreef: ‘Poëzie is een daad / van bevestiging. Ik bevestig / dat ik leef, dat
ik niet alleen leef.’; Roggeman schrijft: ‘Een vermoeden, ik bevestig niets, / ik deel
alleen mede dat ik leef, / dat ik misschien leef, / wellicht krijg ik eens zekerheid.’
(124).
In Het orakel van New York City (1969) kan Roggeman nagenoeg volledig
ontsnappen uit het egocentrisme en de verstarring. Levenshouding wordt hier
wereldvisie. In de titel verbindt hij de antieke wereld, het orakel van Delphi, met de
moderne wereld, het ‘orakel’ van New York, de stad als toekomstdroom, de
technocratische maatschappij. Hij poogt nu het moderne wereldbeeld te integreren
in zijn poëzie. Vroeger registreerde hij de aanslibbingen uit zijn onderbewuste,
noteerde hij beelden; nu observeert hij realiteiten: de stad van de wereld: ‘Ik ben een
camera’ (138). In feite wil hij de geschiedenis van alle tijden weergeven, een soort
totaalbeeld (en ideaalbeeld) dat hij bestendig verstoord weet door oorlogen, racisme,
menselijke onwil en menselijk falen. Hij hoopt op een ‘nieuw bewustzijn’ en verzet
zich tevens ‘tegen de melancholie van de herfst’ (145), d.w.z. het
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verleden en de ondergang. Hij kleeft een levenshouding van de daad aan, ‘een voltooid
gebaar’ (146). Maar ook deze positieve visie wordt bestendig doorsneden door
(persoonlijke) gevoelens van onmacht, hopeloosheid, ‘het
niet-langer-meer-willen-weten’ van de ‘uitgeputte ademhaler’ (150).
Op inhoudelijk vlak is de belangrijkste evolutie in Roggemans werk het weggroeien
uit de verstarring naar een meer open en ruimere levens- en wereldvisie. Op het vlak
van de verwoording treft een toenemende versobering van de taal: de aanvankelijk
overtollige, zelfs een enkele maal woekerende beeldspraak wordt ingedijkt, de
gedichten worden kernachtiger, korter en de weglatingen - ook in grammaticale zin
- nemen toe. Meer en meer schrijft Roggeman kernen neer, aforismen. Het gehele
gedicht wordt dan een collage die associatief tot een geheel moet worden gedacht.
Die taalevolutie is wel heel opvallend in Roggemans ongepubliceerde bundel Theorie
(1970), waarin de vroeger vaak wanhopig makende onmacht van de dichter nu
sceptisch, zelfs ironisch wordt weergegeven. De dichter lijkt een stadium van
(voorlopige) aanvaarding van zijn menselijk tekort te hebben bereikt: ‘Maar alles
vergroeit / tot een gewoonte. / Ik neem steeds vaker afscheid van mezelf.’ (159). Het
‘tijdelijk isolement’ is voorbij, het gedicht wordt autonoom en de werkelijkheid moet
niet langer ontvlucht worden, de dingen zijn immers geladen met poëzie.
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Kroniek
Hugo Brems / ‘De betrachting van de samenstellers’
De ‘illusie’ van de samenstellers (Willem M. Roggeman en Hans van de Waarsenburg)
zou beter van pas gekomen zijn in de inleiding van Vijftig na '50. Bloemlezing van
de nieuwe poëzie (Standaard Uitg. / P.N. van Kampen & Zn, 1973), waar het o.m.
luidt: ‘De versplintering die zich na de tweede experimentele generatie in onze poëzie
heeft voorgedaan, is nauwelijks te overzien. Toch was het juist de
bedoeling/overweging van de samenstellers om in deze nieuwe bloemlezing een
overzicht te geven van de diverse soorten poëzie, die na de Vijftigers werd
geschreven.’ Afgezien nog van het subtiele onderscheid tussen de termen ‘betrachting’
(achterflap) en ‘bedoeling/overweging’ (inleiding), is het duidelijk dat zij in dat opzet
niet geslaagd zijn. En dat niet zozeer omdat het een onmogelijke opgave zou zijn om
een overzichtelijk en tot inzicht brengend panorama van de jongste poëzie samen te
stellen. Wel omdat hier met klaarblijkelijke nonchalance en oppervlakkigheid te
werk werd gegaan en omdat uiteenlopende onuitgesproken
bedoelingen/betrachtingen/overwegingen hier door elkaar schijnen te lopen.
Dat tweede bezwaar hangt nauw samen met het eerste. De samenstellers hebben
zich blijkbaar niet de moeite getroost het eerst voor zichzelf en onderling eens te
worden over de systematiek en de tendens van wat zij wensten te brengen.
Zij schijnen zich te verschuilen achter de ‘merkwaardige stroomversnelling’ en
achter het ‘samengestelde en veelkantige karakter van onze poëzie’ om een hele
reeks inconsequenties en slordigheden, gebrek aan synthese en aan samenhang te
verbergen.
Immers, wat wil deze bloemlezing eigenlijk, wat zijn haar grenzen? Wil zij een
objectief overzicht geven van de verschillende stromingen sinds 1950? sinds of na
de vijftigers? een selectie uit het beste wat sindsdien geschreven is, of het meest
representatieve, een informatieve ofwel een subjectieve, tendentieuze keuze? Gaat
het alleen over de verschillende nieuwe richtingen die elkaar snel opvolgen, over
jongerenpoëzie dus, of gaat het over alles wat de jongste 10?, 15?, 20? of 25? jaar
gepubliceerd is, en dus mee het uitzicht van die periode bepaalt, ook al is het van
oudere dichters
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afkomstig?
Titel, inleiding en keuze laten dat alles in het vage en spreken elkaar in sommige
opzichten zelfs tegen.
Kan het al verantwoord zijn de poëzie van vijftig en vijfenvijftig achterwege te
laten, dan is het al heel wat minder duidelijk waarom met geen woord gerept wordt
over die dichters die meer dan eens in de jongste jaren een belangrijke evolutie
doormaakten, en van hun beste en/of interessantste werk na 1960 publiceerden. Ik
denk hier met name aan dichters als Claus, Campert, Kouwenaar, Gils, Pernath,
Snoek, Vinkenoog, Vroman, of aan oudere dichters als bijv. Ida Gerhardt, Hendrik
de Vries e.a.
Zelfs wanneer die dichters zich met hun werk inschakelen in de meest recente
tendensen of er de spits van afbijten, komen zij niet aan bod. Nemen wij nu nog aan
dat het hier om een niet uitgesproken bewuste - maar alleszins verarmende - beperking
gaat, dan wordt het toch nog helemaal duister wanneer we nagaan welke
postexperimentele dichters zoal weggelaten worden. Hier betreft het niet meer alleen
werk dat het poëzieklimaat meebeleeft of meebepaalt, maar dat ten grondslag ligt
aan de vernieuwing en de evolutie ervan. Tevergeefs zal men zoeken naar verzen
van Armando en C.B. Vaandrager van Gard Sivik en De Nieuwe Stijl, van J. Bernlef
en K. Schippers uit de Barbarber-hoek, van C. Buddingh', van Tirade-dichters als
J. Emmens, Chr. van Geel, T. van Deel, van neoromantici als K. Ouwens, J.
Waterman, A. Korteweg e.a., van de concrete poëzie rond o.m. De Tafelronde, van
belangrijke alleenstaande figuren als J. Hamelink, S. van Messel, enz... Dat is des te
verwonderlijker omdat er in de inleiding uiteraard wel over de meeste van die figuren
gesproken wordt. Overigens loopt het met de relatie tussen inleiding en bloemlezing
helemaal mank. Minstens een dertigtal van de in de inleiding genoemde dichters die dus blijkbaar voor de behandelde periode representatief of belangrijk geacht
worden - komen met geen tekst aan bod. Andersom worden, als ik goed geteld heb,
een 17-tal (van de 50) dichters uit de bloemlezing helemaal niet gesitueerd of
vernoemd in de inleiding. Een discrepantie, die, zo dunkt mij, alleen aan verregaande
slordigheid en nonchalance te wijten kan zijn, en die de eventuele informatieve of
didactisch-oriënterende betekenis van deze publikatie grondig ondermijnt.
Het enige waar blijkbaar met zorg over gewaakt is, is het numerieke evenwicht
tussen Nederland en Vlaanderen: 25 Vlaamse en 25 Nederlandse dichters, 1 Vlaamse
en 1 Nederlandse samensteller, ten slotte zelfs 1 Vlaams en 1 Nederlands
uitgeversadres...
Blijft over: een overzicht van de poëtische ontwikkeling na de vijftigers, en
daarnaast een ‘bloemlezing van de nieuwe poëzie’. Hoe die laatste, ook
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op zichzelf beschouwd, qua representativiteit en volledigheid mis loopt, hebben we
al aangetoond. Over de kwaliteit van de opgenomen verzen zullen we het niet hebben.
Subjectieve voorkeur speelt hier een al te grote rol. Wel valt er een en ander te zeggen
over de inleiding, die onder de titel ‘De werkelijkheid als uitdaging’, een soort
historisch overzicht wil geven, ook genoemd ‘een summiere historische samenvatting’
(10,5 blz.). Zeker is veel van wat daar staat goed en juist.
De voornaamste tendensen worden, min of meer in chronologische volgorde, goed
aangegeven. Terecht wijzen de samenstellers op de heterogeniteit en de disparaatheid
van de huidige poëtische produktie, en vernoemen zij als belangrijkste evolutielijn
‘een versobering en een toenemende aandacht voor de eenvoudige dingen uit de
alledaagse werkelijkheid’ (7). Maar tegelijk laten zij de kans voorbijgaan om aan te
tonen hoe de verschillende stijlen en sferen met die hoofdlijn onderling samenhangen,
door beïnvloeding, aantrekking en afstoting, hoe '50 blijft doorwerken in positieve
en negatieve zin en hoe de traditie van vóór '50 een synthese aangaat met de reactie
erna. Wel worden in afzonderlijke gevallen verbanden gelegd, invloeden aangewezen,
maar tot een overzichtelijk geheel komt het niet. Natuurlijk wordt poëzie er niet beter
op wanneer zij in een genummerd vakje ondergebracht is, maar wie toch een overzicht
schrijft, kan er m.i. niet onderuit te zoeken naar samenhang, te systematiseren om
inzichtelijker te maken. Ten slotte wordt in zo'n inleiding, of men dat nu wil of niet,
een literair-historisch, d.w.z. schiftend, oriënterend, structurerend standpunt
ingenomen. Aan die aan het werk immanente eis, is slechts sporadisch en
fragmentarisch voldaan. Gevolg is dat de lezer blijft zitten met een onoverzichtelijke
veelheid aan tendensen (die dan nog doorkruist worden door nergens geplaatste
dichters). Minder informatief maar zeker zo interessant zou het geweest zijn, indien
als leidende gedachte bij de ordening een kritisch subjectief, eventueel zelfs
polemisch, maar duidelijk omschreven standpunt had gefungeerd. Maar ook dat
ontbreekt hier. Alles wijst op een sereen inventariserende bedoeling. Des te pijnlijker
wordt het wanneer de samenstellers dan toch één van hun al zo kostbare bladzijden
opofferen om in het lang en het breed te wijzen op ‘het kunstmatig op fokken van
de neorealistische mythe’, ‘het epigonisme’ bij die dichters en de ‘belangrijke
verarming’ die hun poëzie betekent. Dat lijkt erg op een slag onder de gordel.
Daarnaast vallen er een aantal oppervlakkigheden en dooddoeners te constateren
van het type: ‘Nog talrijke andere dichters hebben op diverse manieren de
werkelijkheid in hun poëzie betrokken, waarbij zij vaak een verhalende inhoud
inlassen zoals Dick Hillenius, Kees Ouwens, Kees Wink-
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ler, Rutger Kopland, Wim Gijsen en Hans Vlek.’ (10) Wat die dichters, behalve dan
‘diverse manieren’ met elkaar gemeen hebben, is mij niet duidelijk.
Bloemlezingen zijn nuttige zaken. Zij kunnen op sommige momenten de poëzie
stimuleren, zelfs leiding geven. Zij kunnen ook ordenen, de chaos, die alleen voor
enkele erfelijk of beroepshalve geobsedeerden toegankelijk was, tot een bewandelbaar
landschap ontsluiten. Vooral in die laatste functie vervullen zij, zowel voor de dichter
als voor de lezer, een onvervangbare, sociaal en cultureel bemiddelende rol. Daarom
kan er geen zorg genoeg aan besteed worden. Het is met de interactie tussen
kunstenaar en publiek al triestig genoeg gesteld. Daarom ook deze uit ontgoocheling
geschreven afwijzing.
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Kroniek
Edmond Ottevaere / Duitse letterkunde in 1973
De min of meer opmerkelijke punten die ik in het eindeloos uitgestrekte literaire
landschap der beide Duitslanden heb menen te ontdekken zijn van zeer uiteenlopende
aard. Opvallend is echter dat in het werk van heel wat auteurs, hoe verschillend van
tonaliteit en opzet het ook moge zijn, op een of andere manier een interesse waar te
nemen valt voor actuele problemen die de mens als individu en sociaal wezen of de
maatschappij als dusdanig beroeren.
Een sociaalkritische toon klinkt op uit het jongste werk van Martin Walser, Der
Sturz, waarmee hij blijkbaar zijn trilogie rond de figuur van Anselm Kristlein afsluit.
In Halmzeit (1960) bouwt deze handelsvertegenwoordiger zich een schitterende
carrière op. In Das Einhorn (1966) wordt de picareske, met talloze liefdesavonturen
doorspekte loopbaan van de ondertussen tot auteur geworden anti-held voortgezet.
Langs gebeurtenissen die zich voltrekken aan de hoofdfiguur en talrijke nevenfiguren,
meestal door de drang naar bezit, succes en genot aangetaste, opgejaagde en
ontwortelde wezens, wordt een ironisch, vaak sarcastisch beeld getekend van een
van zichzelf, zijn job en zijn omgeving vervreemde mens, die ten offer valt aan de
leviathan, de geïndustrialiseerde en vertechniseerde prestatiemaatschappij waarin
nog slechts ontmenselijkte managers en nuchtere produktiecijfers regeren. In het
eerste deel van dit werk - het draagt de titel ‘Geldverdienen’ - wordt hij het slachtoffer
van een bedrieger. In ‘Phantasie eines Angestellten’ werkt hij samen met zijn vrouw
voor rekening van een zekere Blomich, die hem aan de deur zet omdat hij zich inzet
voor het lot van afgedankte vertegenwoordigers en andere sociale gevallen. Het boek
eindigt met een vlucht, ‘Mit dem Segelschiff über die Alpen’, een zonderlinge
zelfmoordpoging die verteld wordt in de toekomende tijd en aldus een comeback
van de held openlaat. Het los gecomponeerde, uit anekdotische situaties aaneengeregen
werk dat, doorschoten met allerlei commentaar van de auteur, te zeer van inval tot
inval huppelt, treft door zijn verrassend-barokke vuurwerktaal maar ook door de
fantasievolle fabuleerkunst van de auteur zelf die, langs een caleidoscopisch defilé
van talloze, vaak door zelfmoord van het leven en de gemeenschap afscheid nemende
figuren die ergens in relatie
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staan tot de hoofdfiguur, de verstoorde relatie individu/gemeenschap weet te doen
overkomen. Anselm Kristlein, die in de twee vorige delen zich zonder al te veel
moeite wist te laten meedrijven op de welvaartsgolven en het hoofd te bieden aan
een ongenadige maatschappij, groeit in dit laatste deel uit tot een onaangepaste die
resignerend uitwijkt in een noman'sland.
In een totaal ander werk, Die Präsidentin van Dieter Kühn, op het eerste gezicht een
geromanceerde biografie van Marthe Hanau, een Franse dame die er in de jaren '20
in slaagde door haar dynamisme maar vooral door sluwheid, speculatie, fictieve
transacties, handige imagoschepping en chantage een geducht financieel imperium
op te bouwen dat zelfs regeringen en vakbonden kon uitschakelen, weet de auteur
een sterk staaltje van economisch gangsterisme te reconstrueren. Met deze ‘Roman
eines Verbrechens’ wil Kühn niet zozeer een verhaal vertellen of ten strijde trekken
tegen de corruptie die de jungle van de businesswereld schijnt te beheersen. Het is
hem erom te doen aan de hand van nagespeurde biografische en
technisch-economische gegevens een robotfoto te tekenen, een synthetische figuur
te ontwerpen en als exemplarisch geval voor te stellen. Van de verstandige lezer
verwacht hij dat hij nadenkt, rondom zich heen kijkt, in- en aanvult. Wetend dat de
reconstructie van de werkelijkheid onmogelijk is, neemt hij niet de positie van een
alwetend verteller in. Zoals Böll in zijn laatste werk kruipt ook Kühn in de huid van
de ‘Verfasser’ die moeizaam een document poogt samen te stellen: ‘Ich höre mich
um, ich lasse mir erzählen, beispielsweise von...’ Hij bericht over het uit diverse
bronnen komende materiaal, informeert zich (‘Ich lese verschiedene Bûcher über
Wirtschaftsgrössen, um zu prüfen, wie...’), reconstrueert en manipuleert in een zekere
zin zoals zijn hoofdfiguur de gegevens en brengt ze tot een vrij open geheel bij elkaar.
Hij stelt zich ook kritisch op, denkt na over suggesties van zijn uitgever en kijkt
onder het schrijven zichzelf voortdurend over de schouder, zodat ook de lezer inzicht
krijgt in de wijze waarop het werk wordt gecomponeerd en gemaakt. Het woord
‘scheppingsproces’ is hier uiteraard minder passend voor een werk dat aanleunt bij
de bekende industriereportages van een Günter Wallraff. Zoals Frisch' Mein Name
sei Gantenbein kan men dit portret-met-verwijzende-functie zien als een ontwerp
van een ik.
Een eveneens nuchter-reporterende distantie vertoont het werk van de 73-jarige Hans
Erich Nossack, Bereitschaftdienst, dat overigens als ondertitel ‘Bericht einer epidemie’
meekreeg. Dit is een onderkoeld, zakelijk, dicht bij de kroniek aansluitend relaas
waarin een voor zich uit monologiserende
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ik-figuur in de verleden tijd bericht over een (in de toekomst geprojecteerde) epidemie
die de gehele mensheid aantast. De sceptische chemicus die langs de reconstructie
van die situatie en de zakelijke tekening van eigen belevenissen (als lid van de brigade
die de lijken van zelfmoordenaars moest opsporen, ontdekte hij zijn vrouw en beide
kinderen), maar ook langs de beschrijving van de wijze waarop de maatschappij in
al haar geledingen en ideologische groeperingen op het verschijnsel reageert, is hier
de spreekbuis van de auteur. Nossacks schrijverschap ontstaat uit de spanning tussen
de ervaring van de afgrondelijkheid, leegte, ondergang, angst en dood en de drang
naar een opnieuw bewoonbaar maken van de wereld. Zijn bekommernis om de mens
als individu en gemeenschapswezen, zijn duiding van de huidige samenleving is
existentialistisch gericht. Door aan te tonen hoe individuen, maar ook groepen,
wetenschapslui, politici, sociologen, de geïnstitutionaliseerde machten, het gebeuren
vanuit hun eenzijdige optiek verklaren en tevens door actuele tijdsverschijnselen
(seksgolf, Jezus-beweging e.a.) als reactie op de epidemie te beschrijven groeit deze
visionaire evocatie uit tot een crisisbeeld van de mensheid überhaupt. Langs deze
macabere parabel diagnostiseert Nossack de epidemie als ontmenselijking,
verknechting van de vrijheid, zinledigheid van het bestaan, in een woord als nihilisme
dat de mens aanvreet: ‘Oder tragen wir etwa alle diese Krankheit, um den vieldeutigen
Begriff des Nichts zu vermeiden, ohne es zu wissen in uns, und sie wird aus Anlässen
die nicht unsrer Kontrolle unterliegen, plötzlich virulent und breitet sich aus?’ In dit
boek breekt nauwelijks een straaltje hoop door. Aan het slot beschrijft hij hoe de
ziekte op onverklaarbare wijze niet doordringt in de gevangenissen. Een geestelijke
legt hij volgende existentialistisch-kafkaiaanse verklaring in de mond: ‘Sie haben
die Hoffnung, oder wenn Sie wollen, die Utopie auf Freiheit, das macht sie gefeit.’
In Nossacks wereld is de mens voortdurend bedreigd, vrijwel hulpeloos uitgeleverd
aan duistere machten maar ook aan zichzelf. Zijn vrijheid is slechts de vrijheid van
een gevangene. In dit ‘Wachten op Godot’ leeft echter het ‘Prinzip Hoffnung’. Bewijs
daarvan is Nossacks schrijven zelf.
In het boek Orte van de belangrijke dichteres Marie-Luise Kaschnitz is het
topografische element een aanloop om tijd en ruimte te doorkruisen, in zichzelf te
keren en de werkelijkheid van vroeger en nu door het woord weer tastbaar en levendig
te herscheppen. Kamers en huizen waarin ze een deel van haar leven doorbracht,
steden en landschappen waarmee ze vergroeid of vertrouwd was of die ze als toerist
leerde kennen, ook imaginaire plaatsen en zelfs de schuilkelders die eens een
toevluchtsoord waren, zijn
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bronnen van herinnering en zelfontdekking. De fijngevoelige vrouw die op
impressionistische wijze tekent, reflecterend evoceert en bezwerend oproept, herinnert
zich haar leven aan de zijde van haar man (‘Ich bin nicht gern ohne meinen Mann,
ich vermisse ihn nach fünfzehn Jahren wie am ersten Tag’), mijmert over het geluk
van de elkaar-begrijpende liefde en de volheid van het leven. De pijn om het afscheid,
de klacht om het verbreken van de liefdes- en vriendschapsband, deze Egidius-smart
klinkt vaak snerpend, soms nuchter constaterend op uit vele stukken: ‘Vielleicht ist
das Schlimmste, von den Lebenden Abschied zu nehmen und in ihren Augen das
Entsetzen zu sehen.’ Dood en leven gaan in dit boek hand in hand. Er is ook de
herinnering aan de ongestoorde jeugd op het landgoed in Oost-Pruisen, aan de
eindeloze wandelingen in een ongerepte natuur, aan een landschap waarmee ze, zoals
een Bobrowski of een Marion Dönhoff, tellurisch verbonden blijft. De slums van
grootsteden zijn aanleiding tot tijdskritische bedenkingen maar ook de eenvoudige
keuken van een huis in het toenmalige Königsberg: ‘da hat einer aus Polen einmal
etwas von Massenvernichtungen erzählt.’ Dit diepzinnige, ongekunstelde en
levensechte boek, waarin de kracht van de herinnering het eeuwig menselijke weet
transparant te maken in taal, noemde Horst Krüger terecht ‘zum Kunst-Stück
verdichtete Welt, Leben zur Sprache gebracht’.
Ook Barbara Frischmuth poogt in haar werk Das Verschwinden des Schattens in der
Sonne verhoudingen te reconstrueren en te doorgronden, m.a.w. haar positie te bepalen
tegenover een wereld van mensen en dingen. Een belangrijke oriëntering of poging
tot vastlegging van een relatie is die tegenover de taal. Tegen de achtergrond van
een verblijf in Turkije om er zich te bekwamen in de taal en met de bedoeling een
verhandeling te schrijven over de 14e-eeuwse mystiek-revolutionaire monniken- en
bedelorde der Bektasji stelt zij alras vast, o.a. in haar relaties met jonge intellectuelen,
dat de kloof tussen de gesproken taal van heden en de in geschriften vastliggende
taal als kristallisatie van traditie en cultuur onoverbrugbaar is. De studie van de taal
in het verleden staat zelfs het begrijpen van de hedendaagse taal als weerkaatsing
van een totaal veranderde sociologische werkelijkheid eerder in de weg. In plaats
van door te stoten tot het begrijpen van denkpatronen en aldus inzicht te krijgen in
de socio-linguïstische en socio-culturele werkelijkheid als veranderende continuïteit,
dringt zich een discrepantie, de ervaring van een vervreemding op. Niet alleen komt
het proefschrift niet van de grond, het besef niet te begrijpen en niet begrepen te
worden zet zich ook door in haar relatie met enkele vooruitstrevende intellectuelen
die door de repressieve macht van het politieapparaat in
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isolement teruggedrongen werden. De contacten worden overschaduwd door
teruggetrokkenheid, angst en vervreemding. De poging tot integratie in de haar
omgevende werkelijkheid loopt spaak. Naast de contactbreuk als innerlijk gebeuren
- haar liefde wordt een wensdroom of oppervlakkig avontuur - staat de verbroken
relatie met de buitenwereld, ook van de idealist Turgut die door de politie wordt
uitgeschakeld.
Langs reminiscenties en moeizame reconstructies van situaties, langs gissingen
en vermoedens groeit dit boek uit tot een vergeefse queeste naar het begrijpen van
een andere wereld maar ook van de andere. Zoals het werk van Marie-Luise Kaschnitz
ergens een ‘Bewältigung’ van het leven en wellicht een dam tegen de dood moet
betekenen, zo blijkt ook hier van deze vastspijkering in taal en recompensatie, een
therapeutisch effect uit te gaan.
Ondanks het feit dat Siegfried Lenz' roman Das Vorbild slechts koel werd onthaald,
toch bleef hij samen met Lothar-Günther Buchheims werk Das Boot hardnekkig aan
de kop van de bestsellerslijst. Dat het oorlogsgebeuren na 30 jaar nog steeds literaire
vruchten afwerpt bewijst dit laatste boek, waarin de auteur, destijds reporter bij de
marine, uiteraard eigen belevenissen neerpent. In een interview beweert hij dat zijn
schrijven ‘ein Akt der Selbstbefreiung’ is geweest.
Hij beschrijft wel en wee aan boord van de duikboot. Wekenlang doorkruist men
de oceaan vooraleer men voeling krijgt met de vijand. Vier schepen worden
getorpedeerd en men ontkomt ternauwernood aan de vijandelijke dieptebommen. In
de Middellandse Zee loopt de boot aan de grond. Na onmenselijke inspanningen en
met de dood voor ogen krijgt men de deerlijk gehavende drijvende doodskist weer
vlot. Langzaam gaat het huistoe. In La Rochelle aangekomen - het is net Kerstmis wordt de boot door Engelse vliegtuigen aan flarden gegooid. De kapitein schiet er
het leven bij in. Belangrijker dan het met een trefzeker realisme beschreven uiterlijk
gebeuren - de auteur beschrijft zelfs uitvoerig de technische apparatuur en de werking
ervan, maar heeft anderzijds ook oog voor de wilde schoonheid van de dreigende
zee - is de innerlijke substantie van het boek. Er is de karaktertekening van de
manschappen, o.a. via de in kleurrijk zeemansjargon gestelde dialogen, hier
hoofdzakelijk erotische snoeverijen en wensdromen. Geëvoceerd wordt de werkelijke
maar vooral psychische afzondering in een beperkte ruimte met slechts zakelijke,
noodzakelijke, hoogstbelangrijke, eigenlijk technisch-oppervlakkige contacten, de
constante spanning en zenuwbelasting, de onrust omtrent het aangewezen zijn op
zichzelf en de anderen, op de bevelen van een zwijgzame, norse en raadsel-
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achtige kapitein. Er is de dreigende afhankelijkheid van de techniek, de
niet-uitgesproken angst, het bewustzijn dat het lot elk ogenblik kan toeslaan. Dit
alles is doorspekt met reminiscenties aan thuis, aan de zeemanskroegen, soms ook
met visioenen en angstdromen, zelfs met mijmeringen over de zin van dit avontuur:
‘Dulce et decorum est pro patria... all der verdammte Quatsch! Langemarck! Damit
haben sie uns auch besoffen gemacht.’ Door het samenvloeien van deze twee
werelden, werkelijkheid en mijmering i.v.m. de werkelijkheid, ontluistert Buchheim
de mythe van het vrije, meeslepende zeemansleven en ontmaskert hij de oorlog die
niet de ‘Vater aller Dinge’, maar niets anders dan eindeloze verveling, alles
aanvretende angst, brutale afstomping en blinde vernietigingsdrang, leegte en
zinledigheid blijkt te zijn: ‘Wir gleiten auf einer Haut aus Blei dahin, auf einem
Mond, der tot und kalt durchs All kreist. Kein Lebewesen existiert hier ausser uns.
Mir ist als trieben wir schon hundert Jahre dahin. Sind wir noch nicht ausgelöscht?’
De zinloosheid wordt duidelijk beklemtoond door de anticlimax op het einde van
het boek: de roemloze vernietiging door een luchtaanval. Buchheim heeft met dit
epos van de marine een werk geschreven dat, zowel om de innerlijke bewogenheid
als om de verwoording, toch iets meer is dan een bestseller.
Nog even overwippen naar de D.D.R. In de roman Preisverleihung van Günther De
Bruyn heeft Theo Overbeck, docent moderne literatuur, tegen zijn zin aanvaard de
laudatio te houden n.a.v. de toekenning van een literaire prijs aan een vroegere
jeugdvriend, thans gevierd auteur. Omdat hij het boek minder geslaagd vindt, vlot
het niet met het opstellen van zijn spreekbeurt. De zenuwachtige en verstrooide Theo
komt niet alleen met twee verschillende schoenen naar de academie, hij komt er
nauwelijks toe iets zinnigs uit te brengen. Binnen het raam van dit gebeuren weet de
auteur echter door flash-backbeschrijvingen van vroegere gebeurtenissen, door
gesprekken tussen Theo en zijn vrouw, maar vooral door het natekenen van hun
gedachten, mijmeringen en gissingen terug te grijpen naar de samenstellende
componenten die het levensverhaal van Theo en zijn vrouw reconstrueren. Hieruit
blijkt dat het optreden van de auteur Paul Schuster hen confronteert met situaties en
verhoudingen onmiddellijk voor en na hun huwelijk, een tijd waaraan beiden liefst
niet meer wensten te worden herinnerd. In een openhartig gesprek volgend op de
laudatio ziet Theo zich verplicht zijn vriend mee te delen dat de jonge dame met wie
hij een intiem gesprek voerde zijn eigen dochter is. De auteur heeft niet alleen een
roman willen schrijven waarin een driehoeksverhouding in het reine wordt
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getrokken. In de beschrijving van het naar buiten uit voorbeeldige en rimpelloze
huwelijk dat een onverwachte crisis doorstaat, wordt het beeld getekend van een
kleinburgerlijke gemeenschap die zich beveiligt achter een muur van conventies,
normen en uiterlijkheden. Evenzeer in naam van de plicht, de verantwoordelijkheid
en de vormelijkheid laat Overbeck zich overhalen om een slechte roman te
bewieroken. Waar hij de schijnheiligheid van het dagelijkse leven en van zijn huwelijk
niet vermag te doorbreken, zal hij proberen de onechtheid van een volgens
ideologische en esthetische normen geconstrueerde succesroman te ontmaskeren.
Overbeck, die op deze éne dag zijn relatie met Schuster heeft weten zuiver te stellen
en de vrije stellingname van de mens tegenover de andere heeft weten te appreciëren,
komt er echter niet toe een pleidooi te houden voor meer eerlijkheid en vrijheid in
de literatuur, voor een groter openheid en aandacht voor de werkelijke problemen,
ook al heeft hij sinds geruime tijd de subjectieve ervaring en vrije uiting in de
literatuur hoger weten te schatten dan de gedicteerde waarheid en het maatschappelijke
nuttigheidsprincipe dat men van de kunst eist. De twee verschillende schoenen die
hem in de war brengen en verhinderen te zeggen wat hij, niet alleen om persoonlijke
redenen, niet kan gezegd krijgen, illustreren die tweeslachtigheid. Niettemin wordt
de mislukkeling Overbeck duidelijk de spreekbuis van de auteur. Gedurende een
seminariediscussie laat hij hem o.a. mijmeren over datgene wat hij zich voorneemt
in zijn rede te vermelden: ‘Wenn unsere Literatur oft langweilt, dann nicht, weil ihr
die Kunstmittel fehlen, sondern weil sie die wirklich aktuellen Stoffe nicht aufgreift,
Kunstvoll wird Bekanntes wiedergekäut. Sie regt nicht an, nich auf, erforscht seit
langem Erforschtes. Nicht die Artisten fehlen, sondern die Entdecker.’
Aldus raakt De Bruyn in deze niet-onbelangrijke roman toch kwijt wat hij kwijt
wil. Dat het in de D.D.R. mogelijk is via de literatuur kritiek uit te oefenen op de
literatuur en op bepaalde aspecten van de socialistische maatschappij, wordt door
dit werk andermaal onderstreept.
Martin Walser: Der Sturz, 359 blz., 26 DM. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1973.
Dieter Kühn: Die Präsidentin, 366 blz., 24 DM. Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
1973.
Hans-Erich Nossack, Bereitschaftsdienst, 152 blz., 20 DM. Surhkamp Verlag,
Frankfurt, 1973.
Marie-Luise Kaschnitz: Orte, 243 blz., 22 DM. Insel Verlag, Frankfurt, 1973.
Barbara Frischmuth: Das Verschwinden des Schattens in der Sonne, 232 blz.,
20 DM. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1973.
Lothar-Günther: Das Boot, 603 blz., 29,80 DM. Piper Verlag, München, 1973.
Günther De Bruyn: Preisverleihung, 167 blz., 18 DM. Kindler Verlag, München,
1974. (Licentie: Mitteldeutscher Verlag, Halle.)
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De laatste ronde
Zotheid bij Erasmus en rederijkers: repliek
In een vorig nummer (3 - maart-april, pp. 222-227) van DWB publiceerde G. Degroote
enkele aantekeningen bij de laatste vier bladzijden van mijn Beschouwingen over de
Refreinen in het Zotte uit de bundel van Jan van Styevoort (Jaarboek v. De Fonteine
1969-1970, pp. 37-94). Uit zijn lectuur van deze Beschouwingen heeft dr. Degroote
heel wat afgeleid waarin ik mezelf, of beter, mijn tekst, niet meer herken. Ik zou o.a.
beweerd hebben dat enige binding tussen Erasmus en rederijkers vrijwel uitgesloten
is, dat alles wat Erasmus vertelde, boven hun petje ging (p. 222): een dergelijke
veralgemening wens ik echter niet voor mijn rekening te nemen. Evenmin dat ik zou
hebben willen aantonen ‘dat er weinig of geen verband bestaat tussen Erasmus'
Stultitiae Laus... en de visie van rederijkers op de zotheid’ (p. 224). Over het boeiende,
maar zeer complexe onderwerp dat ‘de visie van rederijkers op de zotheid’ is, heb
ik me, in dat korte bestek, niet willen en niet kunnen uitspreken. Dat was trouwens
ook niet de bedoeling. De bedoeling was wel aandacht te vragen voor een aantal
refreinen uit de bundel van Jan van Styevoort en sommige daarvan wat vollediger
tot hun recht te laten komen. Zo dus ook het refrein Die keije verborghen onder die
blesse bloot, met andere woorden - en dit is, meen ik, het hele misverstand -, ik heb
het hier niet over dé rederijkers, maar over een refrein. Dit refrein was reeds eerder
in een bepaalde context geplaatst, namelijk in die van Erasmus' Lichtkring: in het
eerste vers is er immers sprake van moria, in het tweede van morus en in de tweede
strofe wordt beweerd dat half sot half vroet wel leuen doet. Het verband met Erasmus
heb ik hier nergens ontkend. Het refrein bevat echter meer dan voormelde verzen.
Op basis van de aard van de vraag, de uitwerking van het antwoord en het gebruik
van bepaalde motieven in dit refrein, en rekening houdend met de zotheidsvisie op
mens en wereld in de late middeleeuwen (Degroote, p. 224), besloot ik dat we in dit
gedicht toch niet veel van Erasmus' geest terug konden vinden. Voor de dichter van
dit refrein was het reeds voldoende de titel van Erasmus' 'Lof der Zotheid te kennen.
Veel meer kan men, dunkt me, over Erasmus en dit refrein niet zeggen.
Tenslotte heb ik willen wijzen op het gevaar voor simplificatie dat schuilt in een
bepaald gebruik van het begrip ‘Erasmiaans’. Liever dan in verband met bepaalde
onderwerpen en literaire motieven die aan het werk van de humanist herinneren, zie
ik dit begrip ge-
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bruikt ter aanduiding van een gehele levensstijl, een geesteshouding die men als min
of meer typisch voor de Rotterdammer beschouwt - dat deze levensstijl onbereikbaar
zou zijn voor ‘simpele’ rederijkers, heb ik nergens beweerd, integendeel (p. 93). Ik
noem dus liever ‘Erasmiaans’ de ‘drang naar de zuivere bronnen van het geloof,
waarvan het biblicisme en het paulinisme een treffende uitdrukking vormden’,
‘verdraagzaamheid en vredelievendheid’, dan bijvoorbeeld de ‘behandeling van het
toen actuele probleem van het stervensmoment’, ‘kritiek op kerkelijke misstanden’
en ‘satire van typen’ (citaten naar Degrootte, pp. 223 en 227). Nu zijn deze zaken
niet altijd gemakkelijk te scheiden, maar wanneer men een juist inzicht wil krijgen
in de aard en de betekenis van literaire tradities en invloeden in de 16e eeuw, is het
noodzakelijk in deze zin te nuanceren.
Maar wat ik uiteindelijk rechtzetten wou, is dit: over ‘de’ zotheid van ‘de’
rederijkers en de rol van Erasmus daarin, heb ik in mijn Beschouwingen (nog) niet
geschreven. Dat vergt een afzonderlijke studie, een studie waarin trouwens ook iedere
veralgemening van ‘een’ rederijker tot ‘de’ rederijker moet worden vermeden.
Dirk Coigneau

Zotheid bij Erasmus en rederijkers: dupliek
Het zetduiveltje is nog hardnekkiger opgetreden in dat korte opstel dan aanvankelijk
werd vastgesteld. Aan de reeds verbeterde drukfouten (juninummer van DWB)
gelieve men nog deze correcties toe te voegen: op p. 222, regel 31: menige binding
(i.p.v. enige binding); op p. 226, regel 26: Stultitiae Laus (i.p.v. Stultitia Laus).
De Beschouwingen van D. Coigneau over Erasmus en bepaalde rederijkersstukken
werpen inderdaad problemen op. Dat hoeft niet te verwonderen, want de ingewikkelde
figuur van Erasmus zal altijd wel stof bieden voor de een of andere
gedachtenwisseling. Intussen zou ik graag, in de vorm van enkele losse notities,
bijdragen tot het herstellen van het contact tussen de auteur en zijn tekst.
1. Het ligt voor de hand dat ik mij geen rekenschap kon geven van alles waarover
hij zich in zijn Beschouwingen, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘niet heeft willen en niet
heeft kunnen uitspreken’. Alleen wat er staat is mij niet ontgaan. Zo heb ik niet
gezegd dat hij beweerd heeft dat enige binding tussen Erasmus en rederijkers
uitgesloten is. Wel wou ik erop wijzen, dat de vrij zware woorden en abstracte
begrippen waarmee hij de humanist tegenover eenvoudige rederijkers plaatst, op
zichzelf al de indruk wekken dat er in dat opzicht heel weinig raakpunten mogelijk
zijn.
2. Het beperkte bestek heeft hem niet verhinderd zich aan uitspraken van meer
algemene aard te wagen. Hij hanteert daarbij o.a. formules betreffende erasmianisme
en Erasmus, die in deze samenhang minder relevant zijn, zoals ‘deze zuivere religie
der weldenkenden en verdraagzamen’ of de ware boodschap van deze ‘prediker der
rede’, waardoor hij de sfeer van gevarieerde belangstelling voor de humanist met
het ironiserende temperament, die in de rederijkersliteratuur van de 16de eeuw,
inzonderheid
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in de eerste helft, tot uiting kwam (sterk verengt, zelfs enigszins vertekent. Voor die
formules verwijst hij naar J. en A. Romein Erflaters van onze beschaving, waar ze
echter in een geheel andere context worden gebruikt.
3. In zijn reactie legt hij te uitvoerig en eenzijdig nadruk op dat éne refrein Die
keije verborgen onder die blesse bloot. In zijn Beschouwingen gaat het, wat de
‘zotheid’ betreft, hoofdzakelijk over dat gedicht, maar ook over het refrein Alle zotten
dragen geen bellen en zelfs over het Voorbericht van J. Fruytiers tot Het leenhof der
gilden. Bij de bespreking ervan reageerde hij tegen een bepaald gebruik van het
begrip ‘erasmiaans’, begrip dat ik niet eens toegepast had op die stukken in mijn In
Erasmus' lichtkring. Onder die titel had ik ze eenvoudig samengebracht met nog
andere geschriften en gegevens, o.a. bewerkingen uit Erasmus' oeuvre, het vermelden
van diens naam en van werk van hem, als representatief voor de sfeer van ruime
belangstelling voor de grote humanist, waarover hierboven.
4. Zonder hier de term ‘erasmiaans’ te willen bespreken moge ik erop wijzen dat
het woord ‘levensstijl’ (ook in Beschouwingen, p. 59) in dit verband minder passend
is. Wel kan men spreken van de erasmiaanse geest, die men in zijn verschillende
componenten moet ontbinden om na te gaan welke echo's de beroemde humanist bij
bepaalde rederijkers heeft gewekt. Vroeger reeds vestigde ik de aandacht op zulke
componenten als o.a. Erasmus' drang naar de zuivere bronnen van het geloof, het
biblicisme, het paulinisme, enz. Die worden thans ook door de auteur overgenomen.
Ten onrechte sluit hij daarbij typerende trekken uit, die tot de essentie van Erasmus'
geest blijven behoren en ook op rederijkers hun uitwerking niet hebben gemist. Zoals
bijv. de persoonlijke behandeling door de Rotterdammer van het stervensmoment,
zijn scherpe en ironische kritiek op monniken en wereldlijke figuren, op kerkelijk
en sociaal leven.
5. Ten slotte meende ik te mogen aanstippen, dat het niet zeer ‘gelukkig’ is een
citaat te halveren, zoals in de Beschouwingen (p. 58) uit D.Th. Enklaar om te helpen
bewijzen - wat eigenlijk niet hoefde bewezen te worden - dat ook in de middeleeuwen
het denkbeeld van de ‘zotheid’ verspreid was. Enklaar onderstreepte in de volledige
tekst, die innerlijk een sluitende eenheid vertoont, de betekenis van de Stultitiae Laus
om de aloude wijsheid, dat de wereld vol zotten is, ook naar de tijd, waarin de
rederijkers werkzaam waren, over te brengen.
6. Wat de auteur zegt ‘uiteindelijk te willen rechtzetten’ is volkomen overbodig,
nl. dat hij in zijn Beschouwingen niet over ‘de zotheid en de rederijkers en de rol van
Erasmus daarin’ heeft geschreven. Niemand heeft gemeend uit zijn uiteenzetting het
tegenovergestelde te moeten afleiden.
Gilbert Degroote

Over strijkijzers en zo
In Columbus, (Ohio) (USA) verschijnt een krant die ‘The Plain Dealer’ heet. In het
nummer van zondag 14 juli werd een vrij uitgebreid artikel gepubliceerd over
Antwerpen, onder de titel ‘Antwerp: rare sense of values for its attrac-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

580
tions’. De schrijver is vol lof over wat Antwerpen op cultureel terrein te bieden heeft
en, wat meer is, hem is opgevallen dat de Antwerpse bevolking bijzonder trots is op
haar kunstschatten. Natuurlijk wordt het verhaal verteld van de ‘hippies, hoeren en
homo's’ (hij zet dat bij elkaar, ik niet) die in 1968 hielpen bij het soms gevaarlijke
redden van de waardevolle voorwerpen uit de brandende St.-Pauluskerk. Hij begint
zijn artikel trouwens met de zin: ‘Residents here take their churches seriously indeed.’
Dat is dus niet min, maar wat verder vraag je je toch af of we misschien onze cultuur
niet wat al te serieus nemen, want daar knots je op het zinnetje: ‘Antwerp has
museums devoted to such inordinate subjects as flat irons, barrel-making, sea shells,
Flemish cultural life, personal safety.’
Fernand Auwera

Mehier en Kissinzjer
Telkens wanneer ik mevrouw Golda Mehier hoor vernoemen, herinner ik mij dat ik
op de Antwerpse Mehier eens de inmiddels ter ziele gegane advocaat Leo Schehiers
ontmoette in gezelschap van de schrijver Jef Schehiers, die nochtans niet met hem
verwant was, en van de zoon van notaris De Wandelehier, die zo goed geleek op
onze ex-premier Gaston Ehyskens en zijn zoon, professor Marc Ehyskens. Het was
in de maand Mehie en de drie vrienden hadden te Rupelmonde een manifestatie van
de Mehievis gelehied, waar, op woorden van Gezelle, werd gezongen dat het vlaamse
hehier immer pal staat en, op woorden van Willem Gijsels, dat Vlaanderens wehieden
als wiegende zeeën zijn.
Weinig hebben letterkundigen als Herman Tehierling, Laurent Vehydt en Staf
Wehyts vermoed dat ei ooit zou uitgesproken worden op een wijze die de naam van
Golda, de dochter van de joodse timmerman Meir, een typische Duitse jodennaam,
voor het gehoor onkennelijk verandert. Noch in het Nederlands immers, noch in het
Duits, noch in het Engels, noch in het Frans, noch in om het even welke andere hun
bekende taal wordt ei uitgesproken als Ehie.
Zij zijn echter nog niet aan het ehiende van hun verbazing. Bij elke uitzending
van radio of t.v. verwondert hen thans de heer Henry Kissinzjer die laatst een
uitvoering van Wagners ‘Meistersinzjer’ bijwoonde en op de vraag of zijn naam
goed werd uitgesproken, antwoordde met de wedervraag of men niet een eeuw lang
heeft gezegd dat de naaimachines Sinzjer de beste zijn omdat de naaister er niet in
haar vinzjer mee kan steken.
Gerard Walschap

Wat heeft Confucius ons nog te zeggen?
In de heilige Thomas van Aquino, doctor angelicus, kunnen wij volgens de Nijmeegse
eredoctor monseigneur Dondeyne gerust zijn. Zijn gebruik van het causaliteitsbeginsel
is een misbruik gebleken, zijn beslechting van het geschil tussen de heilige Augustinus
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zijn stelling over de objectiviteit der kennis is onhoudbaar, maar hij heeft ons als
vooruitstrevend man en zo toch nog veel te zeggen.
Met Confucius gaat het niet zo goed. Na tweeduizend vijfhonderd jaar verering
wordt tegen hem in zijn vaderland een nieuwe culturele revolutie ontketend. Ik zou
niet kunnen zeggen wat hij misdaan heeft. Van al de Chinese denkers zal hij wel het
meest hebben bijgedragen tot de lijdzaamheid en het quietisme van zijn volk, maar
tot het Westen is nooit een stelling van hem doorgedrongen waarvoor hij afgezet zou
moeten worden en meer dan eens heeft hij ons christendom gecorrigeerd.
Men vroeg hem bijvoorbeeld wat hij dacht over het voorschrift dat men kwaad
met goed moet vergelden. Hij antwoordde: ‘En waarmee moet men dan goed
vergelden? Vergeldt kwaad met gerechtigheid en goed met goed.’
Moet dat niet in overweging gegeven worden aan de Belgische justitie die ervoor
gezorgd heeft dat de lustmoordenaar van mevrouw Frans van Isacker en van twee
andere vrouwen thans in een zeer humane gevangenis met alle modern comfort kan
zitten snoeven met een sadistisch gedetailleerd verhaal van zijn misdaden. Ik weet
wat ik schrijf, hij doet dat hic et nunc en daar hij nog geen 25 is, kan normaal worden
verwacht dat hij dit nog vijftig jaar lang doet.
Moet het woord van Confucius ook niet ter kennis worden gebracht van de
internationale justitie die vliegtuigkapers en andere terroristen, moordenaars van
tientallen onschuldigen, kost, inwoon en bescherming op staatskosten verstrekt met
de bedoeling ze zo spoedig mogelijk weer vrij te laten?
De Chinezen hebben nog een ander onmetelijk geniet: Lao Tse. Zijn teksten zijn
altijd en overal ter wereld van kracht, maar ze kunnen door geen drukkingsgroep,
geen stoottroep in geen enkele manifestatie waar ter wereld ook op een spandoek
worden rondgedragen. Lao Tse leert dat het denken slechts dient om het met elkaar
oneens te zijn, terwijl armoe van gedachten rust waarborgt. Men moet dus bescheiden
leven, zegt Lao Tse, zich steeds terugtrekken, van het land houden, gelukkig zijn in
de beschouwing van de natuur en zijn akker bewerken. Kennis heeft volgens Lao
Tse niets met wijsheid te maken. De intellectueel is even ver van geluk en wijsheid
verwijderd als de maan van de aarde. Een filosoof aan het hoofd van de wereld zou
de ergste van alle verschrikkingen zijn. Het ideaal is een goedmoedige, eenvoudige
landsvader. Hoe meer de mensen denken, uitvinden en handelen, des te dichter komt
de catastrofe nabij.
Gerard Walschap

Die dag en die roos
Op 1 mei 1974 werd te Antwerpen in de Sint-Ignatiusfaculteiten een
Gezelle-symposium gehouden onder het voorzitterschap van Prof. R.F. Lissens. De
hele dag was gewijd aan een bespreking van het gedicht Dien avond en die rooze.
Er waren referaten van B.F. Van Vlierden, L. Rens en J.J.M. Westenbroek - drie
commentaren die ten dele congruent waren, ten dele de accenten anders legden,
zonder dat zij tot grondig afwijkende interpretaties aanleiding gaven.
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Wanneer ik hier aan dat symposium wil herinneren, doe ik dat, omdat ik het gewoon
een fijne dag vond, en ook omdat ik die dag en later, als de 1-mei-rozen al weer
verwelkt en de overvloedige commentaren verstorven waren, nog wat in en om het
gedicht heb rondgelopen. Ik dacht aan iets (allicht een detail), dat aan de
1-mei-gesprekken nog kon worden toegevoegd.
Het gelegenheidsgedicht werd gekarakteriseerd als o.m. genegenheidslyriek rond
de discreet verhulde kern van een geheim (‘wat onze zielen weten’). De dichter dekt
het geheime weten toe in ruisende sluiers. Dat lijkt mij ook de kern van elke adequate
lectuur te moeten zijn. Toch intrigeren mij in het gedicht een aantal modale
werkwoorden: moste (vers 12), mocht (v. 20), mag (v. 24), mocht (v. 28 - in het
handschrift staat ‘zal’ geschreven boven een woord dat waarschijnlijk eerst ‘mag’
is geweest). Deze modale werkwoorden kunnen van belang zijn voor de interpretatie.
Mij geeft het gedicht de indruk dat het zich beweegt op de grens van wat als
geoorloofd en verboden wordt aangevoeld. Het verhullende spreken over (of van)
het geheim lijkt mij te raken aan iets verbodens. Een lichte huivering t.o.v. dit weten
wordt in de versluiering prijsgegeven. Wegens dit tere schuldgevoel kan ik de tekst
niet als een euforisch gedicht lezen. Ik hoor in het gedicht iets klaaglijks, een tere
tint van zelfbeklag. Wanneer de tekst als versluierde bekentenis van een (morele)
grenservaring gelezen wordt en het ‘weten’ met een uiterst gevoelig geweten in
verband gebracht wordt, kunnen allicht andere verbindingen in de tekst totstandkomen:
tussen de verzen 16 (‘wat onze zielen weten’), 22 (‘- wie zal dit kwaad genezen? -’),
30 (‘'t en ware ik 't al verloze’) en 31 (‘mijn hert drie dierbre beelden: U’).
Rond het gedicht lopend, denk ik aan de uiterst scrupuleuze priester uit de
Roeselaarse jaren. Ten aanzien van de vertrouweling en biechteling kan hij het
geheime weten, waarvan de kern in moreel opzicht voor hun aanvoelen net op of
over de grens lag, ook als een geheim van hun beider geweten hebben ervaren. De
versluieringsnood evenals de uitdrukkelijke wens dat dit gedicht alleen voor Eugeen
van Oye bestemd moest zijn, zouden dan wel voor de hand liggen.
Marcel Janssens

Vriendschap, dierbare gedachtenis
Als een dierbare vriend voor immer afscheid van ons neemt, wordt het stiller om ons
heen. De tijd staat even stil, voorbij de grenzen van de dood worden de herinneringen
inniger. In de jongste maanden hebben de Limburgse letteren zware verliezen geleden.
René J. Seghers, op wiens verdiensten wij hier onlangs gewezen hebben, overleed
op 8 maart jl. Niet lang nadien, op 21 juni, is Jan Melis ons ontvallen. Zijn traditionele
poëzie bewoog zich in de sfeer van Jan van Nijlen en Maurice Roelants. Hij was niet
alleen een gevoelig dichter, maar tevens een belangrijk uitgever. Met toewijding
verzorgde hij een nieuwe uitgave van het werk van Alfons Jeurissen en hij heeft zich
gedurende een kwarteeuw ingespannen om de verspreiding van het goede jeugdboek
te
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bevorderen.
Het zwaarste verlies voor de Limburgse letteren was echter het overlijden van dr.
Luc Indestege, op 11 juli jl.
In de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heb ik, twee
jaar geleden, ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap, hulde gebracht
aan zijn veelzijdige persoonlijkheid. Wij waardeerden in hem, in de eerste plaats, de
fijngevoelige en nobele dichter van de bundel Vale Dicere; van het klein episch
gedicht Orpheus en Eurudike, dat een zeldzaam sieraad in de moderne Vlaamse
poëzie genoemd werd, en van het lyrisch spel Laïs, waarin dezelfde voornaamheid
tot uitdrukking komt, die zijn vroeger werk kenmerkte. Wij waren ook vol lof voor
de geduldige speurzin van de geleerde, van de doctor in de Germaanse filologie, die
de aandacht op zich vestigde met een diepgaande studie over Henriëtte Roland Holst,
en die reeds vroeg op speurtocht ging naar de trezoren van ons verleden, ons een
kleine keur bezorgde uit Jan van Steyvoorts Refereynenbundel; Erasmus' Lof der
Zotheid, evenals het Memorieboek van het klooster van O.L.V.-ter-Riviere
commentarieerde, en die inmiddels onvermoeid op zoek ging naar oude handschriften,
waaraan hij merkwaardige beschouwingen heeft gewijd. Met nauwgezetheid vertaalde
hij bovendien de sonnetten van Louise Labé, de Christenheid of Europa van Novalis
en enkele Middellatijnse gedichten, terwijl hij, sedert hij in Padua Nederlands had
gedoceerd, met geestdrift de aandacht op de Italiaanse literatuur vestigde.
Luc Indestege was een voorname Limburger, die steeds zijn aard trouw gebleven
is, maar een venster opende op de wereld, en bovendien een edelmoedige,
hulpvaardige vriend, die ieders levensopvatting eerbiedigde.
P.G. Buckinx

Structureel ganzespel
Wie mijn opstel Structureel denken in nummer 5, juni 1974, blz. 399-404, van dit
tijdschrift nog wil lezen, raad ik aan rekening te houden met de volgende
bewegwijzering:
- begin bovenaan op blz. 399 en lees de blz. 400 en 401 tot beneden
- sla blz. 402 over
- lees door bovenaan blz. 403
- keer na lectuur van de zesde regel terug naar blz. 402 bovenaan
- lees blz. 402
- lees ‘hier fundamenteler’ i.p.v. ‘niet fundamenteler’ op blz. 402
- sla de eerste zes regels van blz. 403 over en lees door tot onderaan blz. 403
- lees blz. 404.
Heb ik in het opstel niet gezegd dat de ordening van de discursus tegenwoordig van
groot belang is?
Marcel Janssens
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Boekbesprekingen
Het lieve schrijven
Ao Di 1974, 4 augustus, in het schrijfhok Nulla Dies Sine Lacrima (Christi), vóór de
beeltenis van N.D. de Lourdes (schoenmaat 43).
Ik vind het God en Zijne Glorierijke Moeder geklaagd dat ik wederom D.V. 1 recensie
zoude moeten schrijven over 1 publikaatsie van Gerard Reve, Het Lieve Leven,
bevattende niets meer maar ook niets minder dan 3 reeksen brieven uit de jaren
1965-1973 aan de Kunstbroeders Frans Pannekoek, Ab Visser, & Tiny & Simon
Carmiggelt. Een Aanzienlijke Dame, die op Haar verzoek deze brieven nog vóór de
publikaatsie kon inzien, deed zelve Nederlands grootste Huis- en Tuinschrijver de
titel ervan aan de hand: Het Lieve Leven. De brieven handelen o.m. over de vorige
prachtboeken De Taal der Liefde, in boekhandel & wandel Betaalde Liefde geheten,
Lieve Jongens, De Avonden, & zomeer. Ik vind het God en Zijne Moeder,
Medeverlosseres & Troosteres der Bedrukten, geklaagd dat ik erover moet schrijven.
Ik zoude het zo graag de kwalifikaatsies ‘bij uitstek zinneprikkelende treinlektuur’
of ‘niet geschikt voor zeer jeugdige personen’ meegeven, opdat de duizenden lezers
van dit r.k. Belgische tijdschrift voor Warande & Belfort, letterkunde, kunst &
geestesleven ijlings naar de kruidenier om het hoekje zouden snellen & zich het boek
met zijn zo deugdelijke & tot kopen stimulerende titel aanschaffen met harde
Belgische franken. Ik zoude echter liegen, als ik dat schreef, & dat ware God & Zijne
Koningin-Moeder geklaagd. Omdat ik de indruk heb toch niet 1 centiempje bij te
kunnen dragen tot de negootsie, zoude ik liever voor deze recensie bedanken. Ik voel
me immers door het ten hemel schreiende getob & gekanker van Nederlands Hof& Volksschrijver zó afgetobt & uitgekankerd, dat ik over deze nieuwe aflevering in
de Reeks Bekentenissen van een Kroontjeswipper liever zoude zwijgen. Het boek is
geen medevaller & geen tegevaller, ik kan niet zeggen dat het 1 Meesterwerk zoude
zijn, & ook niet dat er zo 13 in 1 dozijn zijn, want dan zoude ik het ook moeten
kunnen. Ik voel mij alleen erg leeg & uitgeput & schier ingestort onder zoveel Lijden,
waarvan ik denk dat ik het allemaal niet (meer, nog 1 keer) hoefde te vernemen.
Vroeger schreef ik al in dit r.k. tijdschrift, dat ik met veel schroom de geile &
romantische geschriften van de Griekse Beginselvaste Markies van Tobber tot
Geheime Delen genaak. Ik voel mij zó God & Zijne Moeder geklaagd droeftriestig.
Het zal aan mijne aangeboren Diskreetsie lig-
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gen. Voor mij hoeft het niet nog 1 keer. Ik zoude het allicht nog wel 1 keer (of D.V.
nog menig, menig keer) lezen, maar ben niet vederkrachtig genoeg om er nog over
te schrijven. Want ik vind dat er in dit laatkapitalistische tranendal al Lijden genoeg
is, & dat het leven 1 Sterven en 1 Kruisdraging is (of fietse fersa). Ik vind ook alles
zo krankzinnig & weet niet in welke lade of kast ik het nog verder moet gaan zoeken,
& ik vermoed, dat ik de duizenden lezers van dit r.k. tijdschrift, die het evenmin in
1 of andere kast of lade weten liggen, niet met nog meer Lijden moet belasten. Wij
strijden op 4 fronten: dat van de Eros, dat van de Religie, dat van de Kunst & dat
van de Politiek. Godsdienst & Kunst zijn flauwe kul, de Politiek is Voer voor de
Massaas van Vroom & Drees(mann) Sr & Jr, de Eros is een God en Zijne Moeder
geklaagde Ellende. Wij zijn alleen maar God, & het Rooms Katholieke geloof is zo'n
morsig, verdorven & uitmuntend geloof, zo onmetelijk & artistiek & onbegrijpelijk,
dat je er geen kop of staart aan krijgt. Laten we dan dit Geloof zoveel mogelijk
verspreiden & openbaren, want de H. Mis is 1 goede remedie tegen koppijn. Maar
laten we de oren van onze Medegelovigen, die zelve op 4 fronten strijden, niet langer
aflullen met dit God & Zijne Moeder geklaagde gejank, dat evenzeer als de Godsdienst
& de Kunst alleen maar flauwe kul is, & kitsch, & pathetiekschuim, & plestik
edelkitsch, & slechte kitsch (desnoods zo vals als schuim, als het maar Gevoel &
Kitsch is). Laten we liever, in afwachting dat de Lage Landen door de Grote Wateren
overspoeld & van de kaart geveegd worden, wat over 5 à 10 jaar kan geschieden,
aan ieder 1 de raad geven ijlings met het Blijde Boodschappenmandje naar 1 of ander
kruidenier te snellen om er 1 plestik beeld (schoenmaat 38) van N.D. de Lourdes te
kopen, alsmede 1⅓ liter grot- & schootwater van Lourdes, benevens 4 Kaarsen
(Roeden, hangt ervan af hoe het ophangt). Ik stel voor dat elk rechtgeaard kruidenier,
die zelve de onbenullige godsmoederlijke Mysteriën aanhangt, 1 exemplaar van de
Betaalde Liefde &/of van Het Lieve Leven op de koop toe zoude medegeven. De
lezer van dit r.k. tijdschrift Warmoes & Belfort voor Flauwe Kul & H. Geesteswezen
zal allang begrepen hebben, dat ik gedurende 1 week of 2 God & Zijne Rooms
Katholieke Moeder geklaagd er over heb lopen, zitten, liggen tobben of ik deze
recensie met Tranen wederom D.V. uit zoude wissen, dan wel of ik dit 1¾ velletje
zoude offeren in de Vlam van Mijne Kaars van de Gezegende Maagd van Kegelaer,
die pater Sep Bruggeman mij van daarginds & van zijn huwelijksreis in zijn okergele
caravan heeft medegebracht.
Marcel Janssens

Boeken
Wie meer wil weten over leven en werk van de roemruchte schrijver Gerard van het
Reve, over zijn stunts en al de sensatie rond zijn werk, leze Kort Revier. Gerard Reve
en het oordeel van zijn medeburgers door Klaus Beekman en Mia Meijer (Erven
Thomas Rap, Athenaeum-Polak en Van Gennep, Amsterdam). Dit fris geïllustreerde
boek is hoofdzakelijk opgebouwd met boekbe-
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sprekingen en artikels over Reves werk en openbaar leven. Het naast en tegenover
elkaar plaatsen van deze fragmenten leert ons zeer suggestief de facettenrijkdom en
de innerlijke tegenstrijdigheden van de auteur kennen. Zeer scherp wordt belicht hoe
deze man vanaf De Avonden tot Lieve Jongens een teken van tegenspraak is geweest.
Meteen zullen sommige lezers die nog niet voldoende overtuigd zijn van de
subjectiviteit der literaire kritiek, om haar tegenspraken leren glimlachen. De
‘receptiegeschiedenis’ van Reve, zoals de schrijvers op bescheiden wijze hun boek
noemen, biedt in feite een vrij grondig overzicht van leven en werk van de kunstenaar.
Volledigheidshalve werd een goed opstel ingelast van H. van den Bergh over Reves
‘Humor als noodsprong’.
Schrijversportretten uit de Haagse Post (Uitg. Elsevier, Amsterdam-Brussel)
verzamelt enkele schetsen, in dat weekblad geschreven door B. van Garrel, Jacob
Groot, Eelke de Jong, Ischa Meijer en Theun de Winter. Deze portretten typeren de
mens, het milieu, de geschiedenis van Couperus, Claus, Elsschot, W.F. Hermans,
Mulisch, Vestdijk en Wolkers. Bij Claus, Hermans en Mulisch geschiedt de
kennismaking via het bezoek van de reporters. Couperus en Vestdijk worden geschetst
na bezoek aan geboorte- en woonplaats (en), door studie van de bibliografie en
informatie van derden. Voor Elsschots portret hebben zijn kinderen veel informatie
geschonken, ook heel wat intieme levensdetails die zij alleen mochten meedelen.
Wie de mens zoekt achter de boeken, zal in dit werk al zijn nieuwsgierigheid kunnen
voldoen. Het werk zelf blijft hier secundair.
Het is begrijpelijk dat na het heengaan van een super-successchrijver als Godfried
Bomans, zijn werk nagelaten in kranten of laden wordt verzameld. Elsevier
publiceerde aldus twee boeken: Van mens tot mens en Thomas Robert Spoon, verhalen
en schetsen. Het eerste boek handelt vooral over artistieke figuren: Van Deyssel,
Maria Sibylla Merian, Hildebrand, Van Gogh, Chesterton, Bilderdijk, Carmiggelt,
Sonneveld e.a. Een bonte verzameling van zeer boeiend en prettig geschreven
journalistiek proza. Vooral de negen opstellen over Van Deyssel leren deze Haarlemse
heer van dichtbij kennen. Het tweede boek bevat het kolderverhaal Thomas Robert
Spoon, werk van Bomans-als-grappenmaker dat alleen door azijnige mensen niet
genoten wordt, naast enkele humoristisch-moraliserende beschouwingen over
vaderlandse zeden waarin veel opmerkingsgave en intelligentie schuilen.
De Leiegouw, een driemaandelijks heemkundig tijdschrift uit het Kortrijkse, wijdt
een aflevering aan de vóór twintig jaar overleden Willem Putman (o1900 te Waregem).
Putman is op dit ogenblik als toneelschrijver, toneelcriticus en romanschrijver
vergeten. Alleen enkele honderden mensen die hem persoonlijk hebben gekend,
halen soms nog, in een gezellig gesprek, anekdoten op uit zijn lichtvoetig leven. Men
vindt hier een kernjuiste evaluatie van zijn schrijverschap door André Demedts - het
beste stuk -, een interview van Fred Germonprez uit het jaar 1950, historische
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of anekdotische bijdragen van Willem Denys en Johan Roelstraete. Ten slotte zijn
er bijdragen over andere leden van de begaafde familie Putman: Palmer, de vader,
Julia en Floris.
Elke lezer weet stilaan dat Gerd de Ley in Vlaanderen dé specialist is in het
verzamelen en soms produceren van aforismen. Het aforisme is een genre gekenmerkt
door beknoptheid, dat verwant is doch niet samenvalt met andere beknopte en lapidaire
taaluitingen als de boutade, de slagzin, het citaat, enzovoort. De meest opvallende
paradox van het Standaard Modern Citatenboek (Uitg. Standaard Boekhandel,
Antwerpen), samengesteld door Gerd de Ley, is, dat hij voor het bondigste specimen
van zin- en geestrijke taalexpressie, een archi-dik boek van bij de duizend bladzijden
heeft verzameld. Naast de 662 bladzijden vol citaten, is er een auteursregister met
bibliografische gegevens over ieder citatenleverancier en een even uitvoerig
alfabetisch register. Het is plezierig in dit boek te grasduinen en er zoveel korte,
spitse in- en uitvallen, averechtse of rechtse wijsheden te savoureren. Dit boek is
bovendien onmisbaar voor alle ministers, parlementsleden, burgemeesters en
schepenen, pastoors, hoog- en laagleraren en andere openbare sprekers, die eens
pittig, geestig of ironisch willen zijn en daarvoor van de goede God niet het nodig
talent hebben gekregen. Hun raad ik aan dit boek steeds bij de hand te houden. Dan
kunnen zij eens even ‘schitteren’.
Karel Jonckheere schreef ter inleiding van Buysses Verzameld Werk, dat bij Manteau
gaat verschijnen, een Boeketje Buysse. Dit werkje van 53 bladzijden, aangenaam
verlucht met vele foto's, geeft een vrij gedetailleerd overzicht van leven en werk met
vele getuigenissen over de schrijver.
Albert Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Boulevard
3de jrg., nr. 2, lente 1974
‘Pijnlijke kraaltjes rijgen’ is een ‘tranche de vie’ van Car Flanders: associatief
autobiografisch proza, waarin heden en verleden met elkaar geconfronteerd worden.
Wim Toebosch schrijft over de evolutie van ‘De neger in de Amerikaanse literatuur’,
de verschillende stadia van zijn bewustwording. Een enquête van Gerd de Ley bij
Vlaamse auteurs over het aforisme, met vooral de vraag naar de eigenschappen van
een goed aforisme, moet een hoofdstuk worden uit ‘Ouwe tantes, kleine keutels’,
een totaalboek over het aforisme in onze moderne Nederlandse literatuur. Over de
filosofie van M. Mc Luhan schrijft Jan Vanspauwen. Een vertaalde tekst van de
kunstcriticus Jean Clair weegt Amerikaans en Europees hyperrealisme tegen elkaar
af. Dirk Desmadryl bespreekt in een poëziekroniek bundels van Guido Arbeid, Willie
Verhegghe en Daan Boens.

De Gids
137ste jrg., nrs. 2, 3, 4 en 5, 1974
In het nr. 2 vervolgt F. Staal zijn opstel over ‘Het wetenschappelijk onderzoek van
de mystiek’. Na, in het eerste deel, op een aantal fundamentele tekortkomingen
gewezen te hebben, wijst hij nu als alternatief de bestudering van binnenuit aan.
Annie Romein-Verschoor publiceert beschouwingen rond Emily Brontë, voornamelijk
in verband met het ‘raadsel’, hoe zij vanuit haar sociale en historische achtergrond
een werk als ‘Wuthering Heights’ kon schrijven. In de literaire kroniek situeert T.
Lijphart het door de Zuidafrikaanse autoriteiten verboden werk van André Brink,
‘Kennis van die aand’.
Nr. 3 is een literaire aflevering. Zij opent met een opstel van Ton Anbeek: ‘De
literatuurwetenschap en de lezers’. Anbeek pleit ervoor om de impliciete normen en
leesvoorkeuren van het leespubliek te betrekken in een empirisch wetenschappelijk
literatuuronderzoek. Daarna nieuw creatief werk. ‘Bitter & zoet’ is een romanfragment
van R. Geel over een opkomende filmvedette. J. Bernlef schrijft het eigenaardige
levensverhaal van een man die de dubbelganger van Hitler was. Twee prozastukken
van Hendrik Cramer, de eerder in dit blad opgediepte Nederlandse surrealistische
auteur (1884-1944). Martin Reints schrijft drie mooie liefdesgedichten. Zeer goed
zijn ook de korte verzen van R.A. Basart. Werk van Bouke B. Jagt, Bert Menco en
Jaap Wilderanck kan niet overtuigen. In de kroniek schrijft J. Bernlef over de dichters
Howard Nemerov en Richard Wilbur. R. Geel heeft het over ‘De tijdsgeest en het
werk van J.M.A. Biesheuvel’.
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Ook in het 4de nummer komen enkele dichters aan hun trekken. Beter dan de verzen
van Eddy van Vliet, Theo de Jong en Jacques Hamelink, zijn hier de gedichten van
Willem M. Roggeman. A.L. Constandse en R. de Jong, schrijven over anarchisme.
Het 5de nummer van deze jaargang opent met een artikel van de Portugese auteur
José Cardoso Pires: ‘Het regime van de censuur’. Werking en effect van de nu
verdwenen pers- en literaire censuur worden erin uiteengezet. Interessant, omdat het
de ogen opent voor totaal anders denkende culturen - en daardoor ook voor de
beperkingen en eenzijdigheid van ons Westers denken - is een artikel over
Indianentalen, van Mo Káa: ‘De logica van niet-Europese taalkundige categorieën’.
Gerrit Kouwenaar en Hans Faverey knutselen aan gedichten. C.B. Vaandrager tracht
zich interessant te maken door ‘Tien heftige gedichten’, eigenlijk prozastukjes over
bloederige voorvallen, ongevallen e.d. En dan is er nog Guus Dijkhuizen, die in ‘Les
vier’ wat losjes praat over schoonheid en schoonheidsnormen. In de kroniek valt een
stukje te noteren van Bart van Heerikhuizen over de polemiek, rond de jaren 1900,
in verband met de benoeming van Nieuwe Gidser en marxist Frank van der Goes,
tot privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Fanatische Docenten
ongewenscht!’

De Periscoop
24ste jrg., nr. 9-10, juli-aug. 1974
André Demedts bespreekt twee recente werken die autobiografische herinneringen
als gemeenschappelijk element hebben: ‘Een hachelijk Bestaan’ van Mischa de
Vreede, en ‘Davids jonge jaren’ van L.-P. Boon. Ander, ook zeer introspectief proza,
wordt besproken door Paul de Vree. Onder de titel ‘Melancholische en nostalgieke
irrealiteit’ heeft hij het over werk van Claude van de Berge en Henri-Floris Jespers.
E. Popo schrijft over ‘Het muziektheater van Carl Orff’ en in zijn tijdschriftenkroniek
stelt Em. Janssen zich tot driemaal toe de vraag: ‘Wat is literatuur?’.

De Revisor
1ste jrg., nr. 4-5, juni 1974
Hoofdbrok in dit nummer is een reeks nieuwe verhalen, van homogeen zeer draaglijke
kwaliteit. ‘Bijverschijnselen’ is een verhaal van F.M. Arion, waarin westerse logica
en Curaçaose ‘stille krachten’ met elkaar geconfronteerd worden. ‘Lijnen in het land’
is een satire op de hippe drughandel, door Jan Donkers. D.A. Kooiman is weer present
met een van zijn ‘Souvenirs, nu nr. XII, wat al te dicht bij de onherhaalbare aanvang
van Kafka's ‘Der Prozess’. Helemaal Nederlands, detaillistisch en breedvoerig, maar
zeer goed geschreven, is ‘Scheltema Oostersche Kunst’ van Nicolaas Matsier.
Doeschka Meijsing schrijft een nogal troebele familiekwestie in ‘De hanen’, en
‘Absolutely free’ is een overbodige satire op het doen en laten van een jazzorkestje,
door Henk Romijn Meijer. In ‘Een schrijver aan het werk’ vertelt K. van der Pijl
over het opduiken en opnieuw verdwijnen van een fase uit het verleden. ‘Van een
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lief gezicht en een man met karakter’ is de zoveelste variant op het thema verliefdheid
leraar-leerling, door Peter Verstegen. ‘De Hand - 1960’ tenslotte is een nogal wazig
verhaal van Duco
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van Weerlee. Tussendoor staan als bladvulsel enkele gedichten van Jacob Groot, R.
Fokkema, J. Herzberg, R. Kopland, T. van Deel. Ron Kaal stelt de schilder R.W.
van de Wint voor. G.E. Booij schrijft over Chomsky in een artikel, waarin hij zijn
taalkundige, filosofische en politieke ideeën met elkaar confronteert. Leo Ross
getroost zich veel moeite om de passage uit Max Havelaar, waarin Droogstoppel een
gedicht van Heine ‘analyseert’, te interpreteren als de mening van Multatuli. Twee
artikels over buitenlandse literatuur: H. Verdaasdonk schrijft ‘Lektuurnotities bij
Wolf Wondratschek’ en Paul Beers heeft het over ‘Het depressieve proza van
Ionesco’, n.a.v. diens roman ‘Le Solitaire’. In de kritisch-polemische rubriek
‘Gemengde gevoelens’ wordt o.m. geschreven over het schrijversechtpaar Joyce en
Co, S. Polet, P. Beers, J.J. Wesselo.

K&C
7de jrg., nrs. 11, 12, 13, mei-juni 1974
Freddy de Vree schrijft over Roger Raveel, over wiens werk hij niet onverdeeld
gelukkig is. N.a.v. enkele publikaties heeft F. Boenders het over de Engelse
Victoriaanse maatschappij. G.J. de Landtsheer brengt heel wat informatie over de
antiek- en kunstmarkt. M. Meijer Greiner stelt de Amerikaanse auteur William Styron
voor.
In het nr. 12 neemt M. Gijsen een loopje met ‘erotische krachtpatserij’ in een
recent nummer van het NVT. Over de tentoonstelling ‘Finland 1900’ schrijft F.
Boenders. G.J. de Landtsheer heeft het over ‘Het raadsel van de Zwarte Madonna's’,
n.a.v. een studie daarover door J. Huynen. F. de Vree veegt de vloer aan met I. Isou
en diens boek ‘De l'impressionisme au lettrisme’. M. Sabbe schrijft over de rol van
de computer in de moderne muziek.
Een speciaal nummer van K & C is gewijd aan ‘Musea en verzamelingen in
Nederland’. Men vindt er zeer interessante oriënterende artikels over de verschillende
musea, hun collecties, hun beleidslijn. Het nummer is royaal geïllustreerd.
In nr. 13 bespreekt F. de Vree de tentoonstelling van Belgische beeldhouwkunst
in Middelheim. Interessant zijn weer de bijdragen van G.J. de Landtsheer over de
kunsthandel, o.m. een ‘Gesprek met een handelaar in primitieve kunst’.

Maatstaf
22ste jrg., nr. 6, juni 1974
Charles B. Timmer vertaalde, presenteert en leidt in, een verslag van I.S. Toergenjev:
‘De Terechtstelling van Trappman’. In zijn inleiding situeert hij het ontstaan van dit
verslag en vergelijkt het met soortgelijke teksten van Dostojevski en Tolstoj. Ook
over de Russische literatuur gaat het introducerend artikel van Peter Krug: ‘Nikolaj
Zabolotskij en het nieuwe perspectief in de Sowjetliteratuur’. Zeer goede, simpele
maar ontroerende gedichten schrijft Eddy Evenhuis. ‘Ontmoeting’ is een eenvoudig
maar goed verhaal van Sal Santen. Mensje van Keulen besluit een proza, dat al enkele
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nummers gaande was. In ‘Portfolio’ stelt Max van Rooy de graficus Erno Tromp
voor. Dan zijn er nog een wat zinloos stukje van J.P. Guépin over ‘De relativiteit
van het nieuwe’, een fel polemisch opstel van Karlheinz Deschner: ‘Mord in Rom’
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over de fascistische sympathieën van Pius XII, en een plezierig verslag van het
Haagse Boekenbal door Dolf Dukker.

De Vlaamse Gids
58ste jrg., nr. 6, juni 1974
Een nummer over de Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach, die sinds 1959 als
vrijwillige balling in Europa verblijft. Willem M. Roggeman heeft een lang gesprek
met hem, vooral over de politieke situatie van Zuid-Afrika en de eventuele rol daarin
van de blanke Afrikaanse auteur. Daarop volgen enkele gedichten en een proza van
Breytenbach. Adriaan van Dis stelt de auteur voor door zijn werk in chronologische
volgorde te overlopen. M. Mooij tenslotte vertelt over zijn contacten en vriendschap
met Breytenbach, n.a.v. Poetry International in Rotterdam. Buiten dat kader vallen
een lang gedicht van Ben Cami en een zinloos verhaal van Werner Pauwels.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
27ste jrg., nr. 4, april 1974
Gedichten van Alex van Gelder raken kant noch wal. In ‘Liefde’, een proza van E.
van Ruysbeek, heeft de auteur het over een tellurisch-mythische paring. Hij balanceert
in de evocatie daarvan tussen het kosmische en het komische. Al is het zonder twijfel
allemaal doodernstig bedoeld. Na een gedicht van Walter Haesaert, een
romanfragment van Rob Goswin: ‘De wreedheid van de stilte is de wreedste
wreedheid’: zeer overtuigend associatief collageachtig proza. Enkele goede gedichten
van Nic van Bruggen en een ‘Zonovergoten droom’ van Jacobus P. Bos: een
fantastische, rommelige Spielerei. Willy Coolsaet zoekt naar constanten in het werk
van Ruyslinck. Hij confronteert daarom ‘De ontaarde slapers’ met ‘De heksenkring’
en noemt beide werken een ‘metafysisch drama van absolute zinloosheid’. Zijn opstel
is even juist als oppervlakkig. In ‘Reflex’ spreekt H. Leus met W.M. Roggeman.
Samen overlopen zij de evolutie van zijn oeuvre. H.F. Jespers schrijft over C.
Verschaeve. J.J. Wesselo geeft lucht aan zijn ongenoegen met huldenummers van
literaire bladen en D. Robberechts heeft het over ‘Love Story’ als ‘een uitgewerkte
bewering over een vorm van taalgebruik’.

Spektator
3de jrg., nrs. 7 en 8, mei en juni 1974
In het mei-nummer onderzoekt Marijke Spies ‘De krisis in de historische
Neerlandistiek’. Zij wijst op de zeer uiteenlopende theoretische achtergronden van
literairhistorische studies, wat tot versnippering leidt, maar een illusie van uniciteit
en/of cumulativiteit in stand houdt. In andere bijdragen wordt een inventaris
opgemaakt van de drukken van Rhijnvis Feiths ‘Julia’ en het taalgebruik van de
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dichter Dèr Mouw onderzocht. Gert Stolk ‘wil een aantal lijnen trekken tussen de
novelle Lotti Fuehrscheim van W.F. Hermans, diens filosofische opvattingen en
enkele van zijn theoretische opmerkingen over het literaire bedrijf’, in zijn artikel
‘Lotti Fuehrscheim en Ludwig Wittgenstein’. Het nummer 8 is een linguïstisch
nummer. Toch valt daarin de scherpe kritische analyse te noteren van Van Dijks
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werk ‘Some Aspects of Text Grammars’ door E.H.C. Elffers-Van Ketel, S. de Haan
en W.G. Klooster.

Tirade
18de jrg., nr. 198, juni 1974
Onder de titel ‘Plaatsen, Passages’ publiceert Rutger Kopland een reeks nieuwe
gedichten, die op buitengewoon subtiele manier een grondeloze weemoed uitdrukken.
‘Een volstrekt liefdeloos verhaal’ is een volstrekt onbenullig verhaal van Karel
Blomkwist. Zoals gewoonlijk in dit blad is de poëzie van zeer goede kwaliteit. Naast
de al vermelde verzen van Kopland is er werk van J.H.M. Rooymans, Kees Winkler
en A. Morrien. Een verteller die zich, vooral in Tirade, de jongste tijd zeer gunstig
deed opmerken, is R.J. Peskens. In ‘De ontruiming’ verhaalt hij zeer sober maar
gevoelvol de ontruiming van het ouderlijk huis na de dood van vader. Dan zijn er
nog de altijd interessante, ironische ‘Russische notities’ van Charles B. Timmer. Nu
over de voorgeschiedenis van samizdatuitgaven, een reklame voor Smirnov-vodka,
gedichten van Osip Mandelsjtam, de koers van de roebel, en Heintje in het Russisch.

Varia
■ Wij signaleren het verschijnen van het 1ste deel van een nieuw tijdschrift
(jaarboek): Dutch Studies. An annual review of the language, literature and life
of the Low Countries. Dit filologisch blad, uitgegeven door de International
Association for Dutch Studies, bij M. Nijhoff te Den Haag, staat onder redactie
van de professoren P. Brachin, J. Goossens, P.K. King en J. de Rooij. In dit
Vol. I o.m. een opstel van E.M. Beekman over de betekenis van ‘blauw’ in de
gedichten van Van Ostaijen. Verder bijdragen over de 17de-eeuwse literatuur,
o.m. een bibliografisch overzicht van Hooft-studies door C.A. Zaalberg, dat
Zuidnederlandse publikaties (bijv. Rens, Keersmaekers) schromelijk
verwaarloost.
■ In Spiegel der Letteren (16de jrg., nr. 1, 1974) schrijft R. Galderoux over de
poëzie van Marsman in ‘de crisisjaren 1926-1936’. Lieve Scheer publiceert een
zeer interessante analyse van Luceberts gedicht: ‘Moore’.
■ In Wetenschappelijke Tijdingen (33ste jrg., nr. 2, maart-april 1974) publiceert
J.C. de Meester, min of meer als curiosum, de overlijdensakte van C. Verschaeve.
■ Kreatief (8ste jrg., nr. 2, juni 1974) wordt gevuld door drie dichtbundel(tjes)
van Hedwig Verlinde. Overigens zeer aangename, speelse en waakzame poëzie.
■ In Kultuurleven (41ste jrg., nr. 5, juni 1974) signaleren we van M.-Th. Mores
een overzicht van de Franse roman in 1973. Zij blijft vooral staan bij de werken,
die in dat jaar bekroond werden.
■ In Delta (Vol. 16, nr. 3, autumn 1973), dat hiermee aan zijn voorlaatste aflevering
toe is, schrijft De Wispelaere over ‘Dutch Writing from Flanders’. Hij situeert
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er de Vlaamse literatuur in het geheel van de Nederlandse, tegen de achtergrond
van de Vlaamse taalstrijd. Hij legt daarbij de vinger op enkele wonden.
■ Als nr. 2 van de 9de jrg., (zomer 1974) verscheen in de V.W.S.-Cahiers een
deeltje over Jos. De Smet, ingeleid door Hervé Stalpaert.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 8 oktober 1974
Christine D'haen / Hortus conclusus
Zomerscher overhoofds verbruiloften kruinen.
't Gebaardhaard aartsvader-seringenhout dringt
met bronshartig blad in het blonde geblaarte
der esch waar de eschdoorn door wast
bekropen door hedera en hooge kornoelje
gepaard aan liguster en vlier.
Zoo rondt zich het rijgsel:
de blanke bevende berken gegrepen
door allesvervlechtende bruidssluierranken
om goudenregen, hangend, omvangend
het vedereschloover, de milde kastanje,
de wilde wingerd en woekerende rozen,
met bloemige trossen.
De peer is gedoornd, het vlienderscherm siert
de kroon der robinia vol rozenkransen.
De patriarchale ter aarde gekromde seringenboom reikt
eindelijk de armen ter essche
geschaard aan den eschdoorn, met vlier en liguster
en blaren der berken in bruidssluiertressen,
kastanjebloeisel en vedereschvlerken
door rozen omstrengeld
door rozen omstrengeld robinia en vlier.
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Jacques Hamelink / Hundulluns
Frequentiemodulatie
Je bevindt je tussen vreemde wezens. Geen touw aan vast te knopen; allemaal
kortsluitingen. En een wirwar van draden over de vloer, antennes, nikkelen
decodeerhamers. Begaafde wiskundigen, dat wel, maar sadistisch, met rollende
kogellagers en verspringende prisma's in hun statief.
Ah, maar daar ontstaat er een die je herkent, waarop je je een beetje kunt oriënteren.
Een aanvaardbare frequentie, geen last van dat zilveren gegil in je oren. Geen sporen
van smetstof. Begin van vestiging van verwante materie? Daar lijkt het op,
warmtebepaald, ruimtebevreesd, net als jij.
Weg met die kegeldozen en konische trechters, weg met die ontzinde zuigelingen
van machinemoeders, die zelfs in de allerintrovertste allerintiemste ruimten
binnendringen! Die ellendige dwerggolems met hun tandraderen van schuimrubber
waartussen ze je vermalen uit afgunst omdat ze de werking van je logaritmen maar
niet gefotografeerd kunnen krijgen!
Pas op, kleine hybride, sein je, ik ben een kuil die jij met je apparatuur niet
overleeft. Natuurlijk te laat. Gezoem, geklik en dan de valcirkels naar beneden.
En nu, wat dacht je, waar hebben ze anders op gewacht, werpen de cameramannen
van de verdwazing zich op je en maken, terwijl je helder opvlamt, een duizendtal
afdrukken van je visioen.
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De denkende mens stelt zich vragen
Ja, die verontrustende aanwas van zwartgelakte ouderwetse, slanke en kleine machines
de laatste tijd. Overal kom je ze tegen, tot in bed toe. Duidelijk een vrouw van koud
metaal. Dit is onduldbaar. Hundulluns. Dienen alleen de bloedtransfusie, hebben
verder niets over te hevelen of in ontvangst te nemen. Fungeren ze als heimelijke
bloedzuigers?
Maar in wiens opdracht? Welke organisatie? Welke informatie halen ze uit bloed,
want een Hundullun die leeft op bloed bestaat immers niet? Of is hij onlangs
uitgevonden? Zo ja, waarom laat de overheid dit aftapsysteem toe? Is ze niet ingelicht?
Wordt men beïnvloed op deze manier? Wat is dit voor beïnvloeding? Wat voor
materiaal wordt aan het organisme onttrokken?
Hebben die verdommelingen misschien de toegang tot het drinkwater geforceerd?
Gelden hun bezoeken de radiostations? Staan ze met hun magere zuigerstangen en
cilinderkoppen achter de bureaustoelen op de krantenredacties? Wordt iets gedaan
tegen deze plaag?
Worden in het geheim tegenactiviteiten voorbereid? Wat doet het leger? Worden
ze langs elektronische weg bestuurd? Zijn ze niet uit te schakelen?
Mijn God, waar komen al die idiote bromtollen vandaan, wat willen ze? Wist men
maar wat ze in hun schild voeren. Dit kan toch niet langer, dit is immers een stad
van mensen en niet van machines? Koud staal, stel je voor. Of zijn ze onvermijdelijk?
Zal ik eraan wennen?
Is er nog hoop? Komen ze me te hulp? Geloven ze in me, hebben ze me nodig?
Met al deze vragen pijnigt de man zijn hersens, terwijl de Hundulluns talrijker
worden, steeds talrijker, terwijl hun soldateske rijen zijn huis binnenmarcheren, zijn
verleden overhoop halen, zijn zwakke hersentjes uitschakelen. Over dit alles denkt
hij nog ingespannen na terwijl ze hem tussen zich in nemen, hem verpletteren tussen
hun onverzettelijke negroïde schouders en verbaasd en bedremmeld zich hergroeperen
als hun lichtbundel valt op de wijzerplaat van zijn opeens heel hard tikkend
armbandhorloge.
En ook dan denkt hij nog, denkt hij nog, ook al denkt hij dan alleen maar meer,
en misschien niet geheel ten onrechte, dat ze de verkeerde voor hebben.
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Dagelijkse kwellingen
De kwellingen die de Hundulluns weten te verzinnen, hun geniepigheid, die hele
achterbakse en dan toch opeens ook weer openlijke, quasi-volmaakt-ordentelijke
handelwijs, hun hele sprinkhaanachtige gedoe. Om gek van te worden.
Als dit niet de ondergang van het inderhaast gesticht imperium betekent, wat dan
wel?
Een van hun eigenschappen is dat ze steeds met je in de pas willen lopen. Ze zijn
daartoe niet bij machte met hun dunne en korte beensprieten, zodat je je onmiddellijk
met hoofd en schouders in een ondoorzichtig schuimwolkje bevindt, dat ze
bliksemsnel aanblazen. Je schuifelt, om je niet te stoten, voetje voor voetje verder
door de mist, zonder enige snelheid, en loopt, omgekeerde wereld, nu met hèn in de
pas.
Ergerlijk is hun assistentie bij het regelen van het verkeer, dat ze geheel in het
honderd laten lopen. Ze houden ervan botsingen met zware vehikels te forceren, die
ze daarna, zonder een schram of een deuk te hebben opgelopen, in een ommezien
tot schrootplaten hameren. Het lawaai! De schade!
Het berust allemaal niet op intelligentie. Hun borstplaat draagt de naam van een
of andere reproduktiefabriek. Ze zijn zo afgesteld.
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Kwetsbaarheid
Ze zijn op twee manieren kwetsbaar.
Trek een dikke witte krijtstreep op de grond. Iets wat op een geslachtsorgaan lijkt
komt te voorschijn van tussen hun staalsegmenten en ze komen abrupt tot stilstand
of wijken zijdelings uit, de streep volgend maar die nooit overschrijdend. Wat dit
betreft vertoont hun organisme een treffende overeenkomst met dat van de huismier,
met wie ze trouwens ook de vinnigheid en rusteloosheid gemeen hebben.
De Hundulluns, als behorend tot de orde van de Half Werktuiglijken, zijn slapeloos.
Ze kennen evenwel perioden van sterk teruglopende activiteit, die in het uiterste
geval leiden tot materiaalmoeheid.
De Hundullun die daaraan ten prooi valt wordt door soortgenoten gedemonteerd.
Men vindt op straat na dato alleen nog een zwavelige vlek en een paar schroefdopjes.
Het is tot dusver niet mogelijk gebleken hen tijdens hun rustpauzes onder hypnose
te brengen.
Niettemin, ze stoten via hun zender chaotische signalen uit, die door iedere gewone
radio te beluisteren zijn. Volgens onderzoekers zijn deze vertaalbaar in onbegrijpelijke
economische en metallurgische waandenkbeelden. Die van hun monteurs? Er komen
ook bekentenissen van slachtoffers door. Het kan zijn dat deze flarden bepaalde
codeboodschappen bevatten.
Men is er evenwel tot nog toe niet in geslaagd die te ontcijferen. Ze zijn in staat
onze linguïstische categorieën te produceren, niet die te begrijpen.
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Soorten
De Hundulluns kennen geen geslachtsverschillen en geen leiderschap. Wel schijnt
er een zekere hiërarchische ordening te bestaan, naar type.
1. De zwaar bepantserde grove Hundullun, met de karakteristieke
knikkebeenachtige loop, naar alle kanten wendbaar doch tamelijk traag (voor onze
begrippen nog altijd te snel). Hij houdt zich bij voorkeur detachementsgewijs en in
carrévorm op in de nabijheid van openbare gebouwen, controleert in- en uitgangen,
etcetera. In staat tot het dragen van zware lasten als brandkasten en piano's.
Zelfbesturing op basis van vergassing. De werkbij onder de Hundulluns. Onverlicht,
herkenbaar aan zijn brommende geluiden.
2. De licht bepantserde, vooral 's nachts sterk groenachtig uitstralende
trilhaar-Hundullun of ‘omsingelaar’. Dansend van gang, vaak op zich heel grappig
om te zien. Vrouwen hebben vaak een zekere voorkeur voor hem. Zijn straling schijnt
een lichte overprikkeling van de geslachtsklieren tot gevolg te hebben. Hij klimt
graag op daken en onderscheidt zich dan in niets van een televisieantenne.
Een ijdele kobold, behalve als je hem tracht af te leiden of in andere banen te
sturen. In actie komend op atmosferische aantrekking of afstoting. Hij scheidt een
soort gehik of gegiechel af.
Natuurlijke opstelling: de cirkelvorm.
3. De retrograde- oftewel harnas-Hundullun, ongecoördineerd achterwaarts zich
voortbewegend in de richting van zijn doel.
Voorzien, als tegenwicht tegen zijn handicap, van meterslange onbreekbare
grijphaken, van klemmen en kopvizieren. Richt zich op warmtebronnen, waarschijnlijk
dus radargeleid. In staat rechtstandig tegen muren op te lopen, enigszins zwevende
manier van voortbewegen. Een taster, wiens uiterlijk aan knorrige middeleeuwse
krijgslieden of aan kachelpijpen doet denken. Kenmerkende formatie: de wigvorm.
Geen geluid, geen licht.
Hiernaast bestaan diverse overgangsvormen, waarvan de meest geperfectioneerde
en perfide wel is de Hundullun met zware bepantsering, gaffelantenne en
warmtebron-gerichtheid. Onontkoombaar, behalve voor een dag oude in
aluminiumfolie gewikkelde doden.
Misschien vertegenwoordigt hij al een vierde type.
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Ongefundeerde verwachtingen
Enige mensen koesteren in het geheim (laten ze oppassen) de domme hoop dat ze
de Hundullun zullen beheersen. Ze noemen hem ‘het Lastdier van de Toekomst’.
Enkelen gaan nog verder en zinspelen dromerig op ‘de prikkelpop van onze dames’.
Ze geloven, die desperaten, dat ze de Hundulluns tot slaven, tot een volk van
behulpzame goed gedresseerde volautomatische schaduwen zullen kunnen maken,
tot tweederangsburgers wellicht.
Dat is absoluut ongerechtvaardigd. Een anachronistisch drogbeeld, een loze
strohalm.
Let maar eens op, op de pleinen waar de pakjesdragers staan, zo brutaal als de
beul, krom van het gewicht van hun vrachtjes.
Er passeert een peloton Hundulluns. Hun licht staat op veilig.
Zo'n pakjesdrager wil leep zijn. Hij kiept zijn vracht op de platte rug van een
Hundullun. Die heeft niets in de gaten. Hij schokschoudert en briest een beetje. Hij
reageert nu eenmaal niet altijd meteen adequaat op impromptu's. Geluidloos gejuich
van het publiek. Het ziet er mooi uit, de uniformiteit is verbroken. De kolonne staat
stil. Maar niemand schiet er iets mee op. Tien tellen later is de pakjesdrager doorzeefd
van kiemen die hem tien jaar later zo zullen doen verwateren dat zijn vrouw hem
leegschenkt in een bloempot en niet eens iets in de gaten heeft.
Wat je ook ziet, steeds vaker, zijn Hundulluns die zich door achtenswaardige
burgers op de schouders laten nemen en ronddragen door de stad.
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Toekomstmuziek
Toch, het moet gezegd, nu ze er toch eenmaal zijn, - de Hundulluns hebben hun nut.
Ze leren ons de beperktheid inzien van onze voorstellingen. Ze dragen bij tot de
allang broodnodige sanering van de gesprekken. Ze dwingen ons tot een betere
droomcontrole.
Men begint te begrijpen dat men als een zeef geleefd heeft, alles doorlatend, niets
vasthoudend, zonder begrip voor de harde schittering van de materie.
Wij leren de Hundulluns aanvaarden. Op een dag zullen we hen demonteren en
nog later begrijpen.
Welk een stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek, voor een geheel nieuwe
werktuigbouwkunde, voor de thermodynamica leveren ze op!
Laten we dit bedenken als we, vol van die onbestemde machteloze
iconoclastenwrevel hen uit de poorten van het proefstation zien marcheren en
uitzwermen over ons leven, dat zich, helaas, steeds verder van ons terugtrekt.
Dit waren dan de Hundulluns.
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Luc Lamberechts / Aspecten en ontwikkeling van de Duitstalige roman
na 1945 (I)
Ten laatste sinds Wolfgang Kayser1. hoort men in literatuurwetenschappelijke kringen,
bij literaire critici en misschien wel in de eerste plaats bij hedendaagse auteurs, vaak
over de ‘dood van de roman’ praten.2. Het kan hier uiteraard niet mijn taak zijn, me
aan de hand van een niet-bestaande literairhistorische kristallen bol aan prognosen
over een geschiedkundig en sociologisch bepaald genre te wagen, dat gelijktijdig
met de opkomst van de burgerlijke maatschappij en de verschillende vormen van
kapitalisme de rol van het epos overgenomen heeft. Het kan evenwel niet geloochend
worden, dat de aard en de structuur van de moderne roman totaal verschillen van de
negentiende-eeuwse produktie - wat sociologisch en literair-historisch haast
vanzelfsprekend is - daarenboven blijkt het, dat juist de structuurelementen van de
romans uit de vorige eeuw het receptie-esthetisch geraamte van de huidige
ontspanningsliteratuur vormen - weze ze kitsch of niet. Toch moet in dezelfde
samenhang beklemtoond worden, dat ook nu nog artistiek zeer hoogstaande en
literairsociologisch bekeken geenszins maatschappelijk indifferente romans worden
geschreven, die in hun intentie en adequate werkrealisatie aanspraak kunnen maken
op het realiseren van die categorie, die Georg Lukacs3. als essentie van het grote
epische genre heeft ontwikkeld: het scheppen van een epische totaliteit, hoe moeilijk
dit in onze maatschappij ook te verwezenlijken valt. Tegenover deze tendens staan
een aantal jongere auteurs, zoals Oswald Wiener en Peter Handke, die zich bewust
van het romangenre distantiëren, hoewel juist Handkes laatste werken een nieuwe
realisatie van een fundamenteel vernieuwde romanvorm betekenen.
Bij de behandeling van deze problematiek, bij deze poging de eigen aard en de
ontwikkeling van de Duitstalige roman na 1945 te vatten, moet men zich uiteraard
beperken. Het gebied van de Duitstalige roman strekt zich immers niet alleen over
een aantal verschillende landen uit, de literaire produktie na 1945 wordt bovendien
in de eerste plaats door het ontbreken van een overkoepelende stijl gekenmerkt.4.
Wanneer men daarbij bedenkt, dat de woorden van Carl Jakob Burckhardt ook voor
de modernste periode hun geldigheid behouden hebben: ‘dass die Deutschen keine
Literatur ha-
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ben, sondern Dichtungen, keinen Stil, sondern so viele Formen, als Persönlichkeiten
sich aus der Menge erheben’,5. dan is het wel overduidelijk, dat, indien men over de
periode 1945-'73 in een kort bestek nog iets zinnigs wil zeggen, enkel beperking en
soms spijtige weglatingen redding kunnen brengen. Centraal in deze bijdrage staan
daarom hoofdzakelijk auteurs uit de Bondsrepubliek, waarbij ook op dit gebied soms
niet onbelangrijke figuren of werken onvermeld moeten blijven. Het hoofdaccent
rust op stromingen, tendensen en kenmerken als dusdanig, waarbij het zelfstandig
werk als materiaal voor algemene inzichten wordt gebruikt, doch hoofdzakelijk in
die zin, dat het een kritische en falsifieerbare functie uitoefent.
In de Duitse literatuurwetenschap is het een gemeenplaats geworden, het jaar 1945
als een ‘Nullstunde’ te behandelen. Het onmisbare instrument van de schrijver, de
taal, was totaal gecompromitteerd na het propagandistische misbruik tussen 1933 en zelfs vroeger - en 1945. Literatuur was gedegradeerd geworden tot een manipulatieen indoctrinatiemiddel, waarvan de psychologische werking ten zeerste werd
gewaardeerd door de machthebbers in het Derde Rijk. De verhouding tussen auteur
en maatschappij - dit bewijzen de boekenverbrandingen en het fenomeen van de
emigratie - was totaal verbroken geworden. In die zin werden de Duitse auteurs
geconfronteerd met een diepe kloof in de traditie, met een volledige ontaarding van
de literatuur, die sommigen - ik denk hier aan de vroegere werken van Heinrich Böll
- als een soort ‘tabula rasa’, als een ‘Nullpunktsituation’ hebben ervaren. Als het
ware symbolisch voor deze ervaring staat ook de roman Die Stadt hinter dem Strom
(1947) van Hermann Kasack: het getoonde tussenrijk van de doden herinnert hier
maar al te duidelijk aan de overgebleven ruïnewereld.
Nochtans is het verkeerd, deze ervaring van de tijdgenoten, dit volledig relativeren
van de traditie zowel op politiek als op literair vlak, als bewijs te aanvaarden, dat de
breuk van 1945 in de uitwerking op de volgende jaren werkelijk zo volkomen was.
Zeker heeft zulke ervaring de eerste fase in de ontwikkeling van de roman in de
Bondsrepubliek na 1945 bepaald, toch is het nodig vanuit het huidige standpunt de
betekenis van deze ‘Nullpunktsituation’ opnieuw te belichten. Weliswaar betekenen
de jaren 1933-'45 een radicale onderbreking van de traditie, de gevolgen hiervan zijn
echter ook van die aard dat bepaalde waarderingen van taal en literatuur, die reeds
voor 1933 bestonden, zich als bepalend voor de toekomst hebben uitgewezen en
anderzijds sommige ervaringen, die vanaf 1945 niet meer weg te cijferen waren, juist
in hun toepassing op een volkomen andere maatschappelijke organisatie - de typische
consumptie- en welvaartsmaatschappij - het beeld van de huidige literatuur mee
bepaald hebben. Zo
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heeft Manfred Durzak duidelijk aangetoond, welke grote invloed iemand zoals Döblin
op auteurs als Grass en Johnson heeft uitgeoefend:6. de technieken van montage,
collage en multiperspectivisme kunnen hier aangehaald worden, doch ook de eigen
aard van de taal zelf, die zowel vóór 1933 als na 1945 de functie bezit, een verscheurde
en ontwrichte wereld te tonen. De perspectivistische vertelwijze en de monologue
intérieur zijn eenvoudigweg uitgegroeid tot wezenselementen van vele romans uit
de twintigste eeuw. In de wereldliteratuur vallen Joyce, Dos Passos en Döblin te
vermelden, in Duitsland zijn hiernaast vele anderen te noemen. Zo de roman van
Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund (1957): thematisch staat het
nationaal-socialistische Duitsland centraal, doch artistiek-structureel overwegen de
reflecterende monoloog, de reflexie als dusdanig en een filmisch-multiperspectivische
behandeling van de stof. Frisch' Stiller en Johnsons Das dritte Buch über Achim
behandelen de crisis van het individu en zijn identiteit: de existentiële ervaring die
reeds uit Hofmannsthals beroemde Brief des Lord Chandos bekend is, krijgt hier zijn
consequente structurele en formele gedaante.
Is het vanuit ons hedendaags perspectief duidelijk, dat 1945 geenszins een absolute
breuk betekent in de ontwikkeling van de Duitstalige roman, wijzen de feiten erop,
dat de veranderingen omstreeks de eeuwwisseling veel belangrijker zijn geweest met
betrekking tot de hedendaagse literatuur, dan is het ook zo, dat de situatie in 1945
vele auteurs bewust heeft gemaakt van toestanden en verhoudingen, die reeds vroeger
als problematisch werden aangevoeld, doch zich in hun volle omvang echter eerst
op het fenomeen literatuur in de laat-kapitalistische welvaartsstaat hebben uitgewerkt.
Reeds Marx beklemtoonde de vijandige houding die de moderne
kapitalistisch-burgerlijke wereld tegenover de kunst aanneemt. De negatieve
verhouding tussen literatuur en maatschappij, de taal als indoctrinatiemiddel: met al
deze aspecten, typisch voor het Derde Rijk, wordt de auteur in onze hedendaagse
consumptiewereld en technologisch-burgerlijke maatschappij geconfronteerd.
Consequent beklemtonen Hinton Thomas en van der Will juist de gereflecteerde
positie van de auteur als intellectueel, die enkel, doordat hij in politieke en artistieke
uitspraken de graad van zijn vervreemding tegenover de bestaande maatschappij en
haar ordening articuleert, zijn - zij het ook beperkte - vrijheid behouden kan.7. Het
hoeft ons niet te verwonderen, dat ongeveer gelijktijdig met de Mei-opstanden in
1968 - zelfs enkele jaren voordien - ernstige kritiek geuit werd aan het adres van de
taal als communicatiemiddel, dat dikwijls gewild of ongewild een indoctrinatiemiddel
bleek te zijn, en ook een kritiek op de roman met zijn totaliteitsbedoeling en
totaliteitsaanspraak in een laat-kapitalistische, door
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vervreemding beheerste maatschappelijke organisatie.
Wil men het jaar 1945 als indelingscriterium behouden, dan moet men de betekenis
ervan ook verbinden met de enkele jaren later gebeurde wederopbouw in Duitsland
en de vestiging van een welvaarts- en consumptiemaatschappij met alle sociale en
sociologische complicaties voor de auteur vandien. Zo verkrijgt de
‘Nullpunktsituation’ door zijn verbindingen met verleden en toekomst een zinvolle
inhoud, die helemaal niet met de historisch gebonden en beperkte ervaringen van de
toenmalige auteurs identisch is.
Het kritisch afwegen en onderzoeken van de taal, dikwijls de vernietiging van haar
functie als communicatiemiddel om haar te bevrijden van de ideologische ballast,
die in deze maatschappij aan haar kleeft, al deze aspecten, die in de moderne
Duitstalige en anderstalige roman en in de literatuur in het algemeen beheersend zijn,
onthullen zich zo als min of meer noodzakelijke schakels in een evolutie die reeds
lang voor 1945 begon en de maatschappelijke functie van de auteur en de intellectueel
als kritisch geweten van de maatschappij uitdrukt. Als verdere verbindingslijn over
het jaar 1945 heen kunnen bovendien een aantal belangrijke Oostenrijkse romanciers
vermeld worden, zoals Hermann Broch (Der Tod des Virgil, 1945), die in een aantal
werken met het nationaal-socialisme afrekent, Heimito von Doderer (Die Dämonen,
1956), A.P. Gütersloh (Sonne und Mond) e.a. De Duitstalige roman na 1945 levert
trouwens vanuit een ander perspectief een verder bewijs, hoezeer vooroorlogse
impulsen en oorlogsbelevenissen tot een synthese uitgroeien. Kafka's radicale
vernieuwing van het Duitse proza, de parabolische structuur van zijn werken, het
realisme van het irreële in de scheppingswijze en het irrealisme van het reële in het
resultaat, het afwijzen van de psychologie, de techniek van de vervreemding, de zgn.
‘logica van het absurde’, al deze kafkaeske kenmerken oefenden een nauwelijks te
overziene invloed uit op de hedendaagse Duitse roman. Anders als het werk van
Thomas Mann, dat geen diepgaande beïnvloeding van de recente literaire produktie
bewerkstelligen kon, heeft de receptie van Kafka's werk een grote rol gespeeld bij
de verdere ontwikkeling van de traditie van de utopische roman. Hier weze opnieuw
Kasacks Stadt hinter dem Strom (1947) vermeld, doch ook Ernst Jüngers Heliopolis
(1949), Walter Jens' Nein. Die Welt der Angeklagten (1950), Stefan Andres' trilogie
Die Sintflut (1949-1959), de romans van Kreuder en Herbert Rosendorfers in 1969
verschenen werk Der Ruinenbaumeister. Interessant vanuit ons perspectief is, dat
deze utopische modellen het regime van het fascisme in die zin thematisch verwerken,
dat het wordt uitgebreid tot het gevaar van een anoniem staatkundig en economisch
systeem, dat de enkeling dreigt te verstikken. Traditie en recente ervaringen worden
hier harmonisch tot
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een synthese van een gelijkenis of parabel verenigd, die een interpretatie van Zijn
en Tijd aanbiedt. Zo wordt het utopisch ontwerp tot symbool van de noodzakelijke
doch eveneens utopische hoop, dat de auteur in staat zou zijn, de reële organisatie
van onze maatschappij op zichtbare wijze te beinvloeden: de onmacht van de utopie
in onze tijd is niets anders dan de onmacht van de auteur.8.
Kort wil ik aanstippen, dat het probleem van de traditie er voor de D.D.R.-literatuur
helemaal anders uitziet. In overeenstemming met de politieke doelstellingen van
deze staat werd hier het socialistisch realisme van boven uit als literaire vormgeving
en thematiek gepropageerd, wat vanzelfsprekend een volledige breuk met de traditie
had betekend, indien er ook hier geen grote voorbeelden waren geweest. Tenslotte
komt heel de proletarische ‘Arbeiterliteratur’, die men nu pas zowel in Oost als in
West begint te onderzoeken, als zeer belangrijke verbindingscomponente in
aanmerking. Vanzelfsprekend hebben ook de Russische revolutionaire literatuur en
haar theorieën een belangrijke invloed uitgeoefend, doch ook - en dit opnieuw op
Duitstalig vlak - de vele prominente vertegenwoordigers van de ‘Exil-literatur’,
vooral dan Bertolt Brecht en Anna Seghers. Het socialistisch realisme als een artistieke
en waarheidsgetrouwe vormgeving van de werkelijkheid in haar ontwikkeling, haar
grondtendensen en in de veelvuldigheid van de problemen, die met deze werkelijkheid
gegeven zijn,9. - zelfs dit socialistische realisme betekent omstreeks 1949 geen absolute
breuk met de traditie van de vroegere Duitstalige literatuur.
De vele slagwoorden en kernachtige formuleringen, die gelanceerd werden om het
wezen van de hele Duitstalige roman na 1945 te vatten, drukken in het beste geval
één of meer belangrijke aspecten uit, zijn echter toch steeds onvolledig en lucratief,
zodra men de blik op het geheel richt. Veel meer bestaat de moderne Duitstalige
romanproduktie uit een conglomeraat van zeer uiteenlopende artistieke pogingen,
om met de ervaringen van de moderne wereld in het reine te komen. Dat de tendens
van de meeste romans dan ook tijdskritisch is, hoeft ons niet te verwonderen. De
negatieve contacten met een totalitaire ideologie leidden ertoe, dat het fundamentele
wantrouwen van de auteur tegenover elke aard van ideologie en heerschappij
verscherpt werd en dikwijls als een moderne muze de artistieke impetus vormt. Het
kritisch bewustzijn is in de moderne roman in zulke hoge mate aanwezig, dat het
vaak de rol heeft overgenomen van datgene, wat sinds de romantiek als ‘inspiratie’
bij het grote publiek bekend is geworden.10. De kritische confrontatie met de huidige
wereld uit zich onder meer ook daarin, dat het genre van de historische roman afgezien
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van enkele werken van Arno Schmidt en een overgrote produktie in de escaptief
getinte ontspanningsliteratuur - in de hedendaagse Duitse literaire roman haast
volkomen ontbreekt. Zeker is de verklaring hiervoor ook te zoeken in het feit, dat in tegenstelling met vroegere tijden - de auteur nu over een veel grotere uiterlijke
bewegingsvrijheid beschikt - geschiedenis als inkleding en verkleding is niet langer
noodzakelijk -, toch wijst de huidige tendens erop, dat de kritische confrontatie met
onze maatschappelijke organisatie tot de wezenskenmerken van de modernste roman
behoort. De kritiek op de maatschappij en haar ordening bepaalt overigens dikwijls
de aard van het getoonde wereldbeeld, waarbij door middel van een modelfunctie
de door vervreemding beheerste positie van de mens in een ontwrichte wereld, die
het zonder eenheidsprincipes moet stellen, wordt getoond.
Dit kritisch bewustzijn uit zich niet uitsluitend met betrekking tot de maatschappij,
doch ook tegenover de mens en het eigen werk zelf. De confrontatie tussen wereld
en mens is opnieuw zo belangrijk, dat de auteur de grondstructuur van het menselijk
wezen gaat zoeken, nu ontdaan van alle overtollig psychologiseren en soms met een
duidelijke voorliefde voor het existentiële. De confrontatie tussen het maatschappelijke
en het existentiële leidt daarbij vaak op haar beurt tot een heftige kritiek op de
maatschappelijke ordening. Beide, sociologisch-sociale en existentiële aanpak,
monden uit in de vaststelling van het verlies van de identiteit bij het individu. Dit
thema lijkt me eveneens haast constant in de huidige literaire romanproduktie
aanwezig te zijn, zij het bij Böll, Grass, Walser, Johnson of Handke. Als duidelijkste
voorbeeld kan hier wel Max Frisch gelden. De roman Stiller toont een fundamentele
twijfel aan de werkelijkheid en aan de mogelijkheid, de existentie van een enkeling
gedaante te geven. Consequent leidt dit op verteltechnisch vlak tot de splitsing van
het hoofdpersonage in twee figuren: de verteller Mister White en het object Stiller.
Ook in Homo faber vormen het probleem van de identiteit en de vlucht voor het
eigen Ik de hoofdmotieven, nu echter ironisch belicht door de confrontatie van de
homo technicus met datgene, wat ook de waarschijnlijkheidsrekening niet kan vatten,
met het onvoorspelbare van het leven. De crisis van het individu is hier eng verbonden
met de problematiek van het wereldbeeld. Faber negeert het transcendente, in hem
en zijn wereldvisie leidt het louter technisch-mathematische tot een degeneratie van
het humane, tot een onbewuste doch duidelijk merkbare ideologie, die slechts het
exact vatbare als werkelijkheid aanvaardt. Juist deze ideologievorming onthult Frisch
vanuit een gereflecteerd kritische positie als waarschuwing voor het inhumane van
een technologische wereld en maatschappij. Mein
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Name sei Gantenbein vertoont dezelfde problematiek als de eerste roman, daarnaast
krijgt ook de confrontatie van de enkeling met de hem opgedrongen
maatschappelijk-sociologische rol, die hij in een overgeorganiseerde wereld vervullen
moet, een bredere dimensie. Tevens blijkt uit deze romans duidelijk de opgave, die
Frisch aan de auteur stelt: het vernietigen van de ideologieën met het oog op een
existentiële bevrijding van het individu, en - daarmee verband houdend - het
voorzichtig en reflectief hanteren van de taal, die niet langer in staat blijkt te zijn,
onze wezenlijkste ervaringen zonder meer uit te drukken. De identiteitscrisis van het
individu blijkt hier nauw met het problematische van de taal verbonden te zijn.
In overeenstemming met de toename van het kritische bewustzijn van de auteur
in verband met de behandelde stof, kenschetst ook de bewust creatieve, rationeel
gefundeerde constructie de structuur van de hedendaagse roman. De fictionele wereld
verschijnt ook formeel niet langer als een duidelijk te overziene kosmos: de illusie
van een klaar geordende en in haar receptie dikwijls culinair genoten handeling wordt
vernietigd of door groteske karikatuur bespot en vervormd.
Het is bekend, dat - in tegenstelling met de traditionele roman - de held, de klare
ordening van de stof en de auctoriale of olympische verteller uit de moderne roman
in het algemeen verdwenen zijn. Het wegvallen van de held in de roman stemt overeen
met de vaststelling dat ook in de niet-fictionele reële wereld teams, groepen
multinationals, partijen op pragmatisch vlak belangrijker zijn geworden dan het
individu. Deze verschuiving in het artistiek-literaire personenarsenaal is, in
tegenstelling met de triviale literatuur, voor alle genres kenschetsend. Dürrenmatt
heeft in zijn theatergeschriften uitvoerig over deze problematiek geschreven; hijzelf,
ook Brecht, Frisch e.a. tonen in hun drama's allesbehalve helden in de
negentiende-eeuwse zin van het woord. Voor de roman kunnen we naar Gantenbein,
Hans Schnier, Anselm Kristlein, Jakob Abs en Achim verwijzen: doodgewone
fictionele mensen en toch hoofdfiguren uit romans van Frisch, Böll, Walser en
Johnson. Nauwelijks moet het verduidelijkt worden, wat hier met de vaststelling
bedoeld wordt, dat ook de eenduidige ordening van het gebeuren niet langer tot de
kenmerken van de hedendaagse roman behoort: Johnsons eerste romans kunnen hier
als hét voorbeeld gelden. De werkelijkheid wordt niet langer aan de fabel
onderworpen, doch omgekeerd: de fabel is er slechts om de werkelijkheid te dienen.
Hand in hand hiermee wordt de traditionele olympische verteller de laan uit gestuurd.
Als het ware verscholen verschijnt de verteller nu in zijn creatieve opbouw van de
fictionele wereld aan de hand van specifieke stijlmiddelen, die structurele betekenis
krijgen. Sinds Proust en Joyce is de monologue intérieur daar
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het duidelijkste voorbeeld van. Vooral onder invloed van de Franse nouveau roman
en van de existentiële en sociologische impulsen die tot dit romangenre leidden,
blijkt de nu door de auteur gereflecteerde aanwezigheid van de verteller uit de
brekingen waaraan de vertelstroom onderworpen wordt, uit de afwisseling en het
samenspel van verschillende perspectieven, uit de montage van fragmenten, dialogen,
monologen, documentaire invoegsels. Dikwijls consequent doordacht, beklemtoont
de auteur op deze wijze de fictionaliteit van het gebeuren in zijn werk, met de
duidelijke bedoeling, de disparaatheid van de fictionele wereld en mens als
weerspiegeling van en stellingnemen tegenover een disparate en ontwrichte wereld
te tonen. De moderne roman geeft zo in zijn gecompliceerde structuur een duidelijk
beeld van onze tijd en de weerslag van de wetenschappelijk-technische vooruitgang
op het geestelijke en het humane.
Deze noodzakelijke, reflectieve houding van de auteur blijkt ook uit andere
kenmerken van de huidige romanliteratuur. De rationeel gemotiveerde confrontatie
van de auteur met het nog niet geschreven werk, de technische moeilijkheden die
rijzen, om het doel langs de gekozen weg te bereiken, gedachten in verband met
inhoud en structuur; kortom: de kritische confrontatie van de auteur met het eigen
werk wordt zelf bestanddeel van de literaire schepping. Ook hier overweegt het
reflectief moment. Zowel op inhoudelijk als structureel vlak, zowel bij de
voortdurende confrontatie met de eigen creatie als bij het zoeken naar een adequate
constructie voor de behandelde thematiek - een constructie die trouwens in haar vorm
zelf een thematische zin verwerft -: vanuit al deze aspecten verschijnt de auteur als
de kritische intellectueel en de duidelijk bewuste constructeur.
Aan de hand van Thomas Mann, Musil en Broch heeft Walter Jens het fenotype
van de poeta doctus als representatieve auteur van de twintigste eeuw op het voorplan
geplaatst,11. een type, waartoe we ook de academici Martin Walser en Uwe Johnson,
Walter Jens zelf, Reinhardt Baumgart, Herbert Heckmann, Dieter Wellershoff en
Wolfgang Held kunnen rekenen. Of de romans van deze jongere generatie, met
uitzondering van Walsers en Johnsons produktie, werkelijk als de belangrijkste
werken van onze periode kunnen gewaardeerd worden, wil ik hier in het midden
laten, en hier enkel aanduiden, dat ik - eerder dan de beperkte categorie van de poeta
doctus - de auteur als kritische intellectueel in de hierboven ontwikkelde betekenis
van dit begrip als kenmerkend voor de generatie na 1945 zou willen laten gelden.
Meestal op direct vlak totaal onmachtig, vormen de moderne prozaïsten de
noodzakelijke oppositionele, reflectief-kritiserende en zelfkritische factor in een
onkritische en op culinair verbruik afgestemde maatschappij.
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Vanzelfsprekend uit zich de kritische confrontatie van de Duitstalige moderne auteur
met de hem omringende wereld speciaal in verband met de tweede wereldoorlog en
de nationaal-socialistische jaren. Naast H. Böll en G. Grass, die hier later afzonderlijk
worden belicht, kan naar Die grössere Hoffnung van Aichinger verwezen worden:
een werk waarin de verschrikkingen van het nationaal-socialisme in de sfeer van het
negatieve sprookje worden getoond. Andersch' Sansibar oder der letzte Grund is
verder te vermelden, Wolfdietrich Schnurres Als Vaters Bart noch rot war (1958),
Siegfried Lenz' Stadtgespräch (1963) en de overbekende Deutschstunde (1968): in
deze beide romans van Lenz wordt de vraag gesteld naar de mogelijkheid van vrijheid
onder de druk van terreur, naar de zwakte van de mens tegenover het geweld en naar
de kans, stand te houden. Is Siegfried Lenz eerder een conventionele auteur - wat
overigens opnieuw zeer duidelijk uit zijn voorlopig laatste roman Das Vorbild (1973)
blijkt - dan vinden we het oorlogsthema ook terug bij de vertegenwoordigers van de
recentste strekkingen. Zo behandelt Günter Seuren in Lebeck (1966) het oorlogsthema
vanuit een bijzonder geval, dat multiperspectivisch belicht wordt. Deze specifieke
behandeling leidt tot het inzicht in de relativiteit van het verleden en het vroeger
gebeurde. Opvallend is, dat de tweede wereldoorlog te complex blijkt te zijn om in
zijn totaliteit tot thema van een roman te worden. Ook Alexander Kluge verengt in
Schlachtbeschreibung (1964) de totale problematiek tot de weliswaar op zichzelf
reeds complexe en representatief-beslissende episode van de
Stalingrad-gebeurtenissen. Deze roman is een typische vertegenwoordiger van de
documentaire literatuur, ontstaan uit het gevoel van de onmacht van het fictionele
tegenover een uiterst heterogene en nauwelijks te vatten realiteit, waarbij de auteur
zijn artistieke bedrijvigheid juist aan de hand van elementen zoekt te motiveren, die
buiten het bereik van de kunst en het artistieke leven liggen.12. Aan de hand van een
nuchtere documentatie wordt in Kluges roman - met de woorden van de auteur - de
‘organisatorischer Aufbau eines Unglücks’ beschreven: uit het hoofdzakelijk
statistische materiaal ontstaat een mozaïekbeeld, dat in zijn onduidelijkheid juist die
indruk weergeeft die de niet-historische onderzoeker of geïnteresseerde bij het
benaderen van deze gebeurtenissen heeft. Het documentaire, mogelijk exacte, vervult
hier dezelfde functie als de reflectief-intellectuele componente.
Uiteraard nemen ook de negatieve gevolgen van de economische en sociale
wederopbouw een belangrijke plaats in bij de thematische constellatie van de moderne
Duitstalige roman: W. Koeppens satirisch werk Das Treibhaus (1953), de romans
Die Rote (1960) en Efraim (1967) van A. Andersch kunnen hier vermeld worden, in
de eerste plaats echter de romanproduktie
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van Martin Walser: Ehen in Philippsburg (1959) en de Kristlein-trilogie: Halbzeit
(1960), Das Einhorn (1966) en Der Sturz (1973). Anselm Kristlein is het prototype
van de mens, die onder druk van een maatschappelijke noodzakelijkheid niet zichzelf
kan zijn. Hij schikt zich tegen zijn zin naar de maatschappij en de sociale
verplichtingen, doch slechts met het doel voor ogen, nadat hij zijn sociale plicht
vervuld heeft, zo snel mogelijk het eenzame leven te kunnen leiden dat hij voor
zichzelf wenst. In plaats van dit doel dichter te benaderen, verwijdert de maatschappij
hem steeds meer ervan. Dit onbereikbare van het eigen ideaal in de voorwaarden die
de sociaal-economische organisatie van een prestatiemaatschappij hem stelt, wordt
in elke roman van bij het begin daardoor aangeduid, dat de uitgangssituatie van
Kristlein, zijn afhankelijke positie tegenover de maatschappij, steeds dezelfde blijft
en hij telkens nog even ver van zijn ideaal verwijderd is. Walser zelf kenschetste
raak Kristleins leven in een concurrentiemaatschappij, waar het op elk ogenblik om
overwinning of nederlaag gaat, als volgt: ‘Das pure Existieren ist unter diesen
Umständen schon eine Ueberanstrengung’.13. Een jaar vóór het verschijnen van Der
Sturz toonde Walser een mogelijke uitweg uit deze infernale situatie: de roman Die
Gallistl'sche Krankheit (1972). De redding of genezing wordt in het rijk van een
ditmaal positief opgevatte utopie verwezen: de titel van het betreffende hoofdstuk
luidt ‘Es wird einmal’. Thematisch wordt het duidelijk, hoe de prestatiemaatschappij
met haar specifieke en sociologisch-geschiedkundig bepaalde waardenormen ten
slotte de mens in zijn wezenlijke eigen aard dreigt te vernietigen: het werk zelf
registreert in een literaire vorm de angst- en vijandschapservaringen die met de
getoonde sociologische constellatie eng verbonden zijn, om ze daardoor op het
bewustzijnsvlak reeds gedeeltelijk te helpen overwinnen.
Tegenover deze representatieve figuren voor een tendens, die de confrontatie met
de oorlogsjaren, met de restauratie en wederopbouw en de verschillende ideologische
strekkingen van deze beide fasen uit de recente Duitse geschiedenis beoogt, staan
enkele vertegenwoordigers van een omgekeerde tendens, die zich vooral op het Ik
toespitst: Nossack, Bachmann en uit sommige gezichtspunten ook Hildesheimer.
Formeel uit zich deze Ik-betrokkenheid, deze ‘Ich-Bezogenheit’ bij Nossack het
duidelijkst door een procédé, dat ook de titel van een roman van zijn hand is: Spiralen
(1956). Teleologische impulsen ontbreken, in de plaats daarvan worden spiralen
beschreven, die steeds hetzelfde object of subject raken, zonder ooit te eindigen. Op
een andere wijze uit zich deze Ik-betrokkenheid in de enige roman van de onlangs
gestorven Ingeborg Bachmann: Malina (1971). Het hoofdpersonage houdt van Ivan,
ze leeft echter samen met de man
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Malina. Naarmate de handeling evolueert wordt het duidelijk dat deze Malina niet
een zelfstandige persoon is, doch een alter ego, een gefingeerde dubbelpersoon van
het vrouwelijk hoofdpersonage. Existentieel wordt deze problematiek, waar het tot
document uitgroeit van een diepe wanhoop en een levenscrisis, die het Ik volledig
overrompelt en beheerst. De eigen subjectiviteit wordt hier zo belangrijk, dat de
werkelijkheid buiten het Ik haast elke betekenis verliest. Met belangrijk andere
accenten speelt de subjectiviteit een rol in Hildesheimers roman in monologen Tynset
(1965). Voor de centrale figuur wordt het imaginaire oord Tynset in Noorwegen het
doel van zijn herinneringen, dromen en wensen. Structureel en thematisch centrum
is hier het pessimistisch filosoferend subject, dat aan de hand van de monologue
intérieur een haast absurd geworden existentie ontwerpt. Deze subjectieve tendens
vindt echter een welkom tegengewicht in de aard zelf van de monologen: juist vattend
en registrerend groeien deze reflecties uit tot melancholische vertellingen, waardoor
het imaginaire doel vaak voorlopig verdwijnt achter de interpretatie van gebeurtenissen
en de beschrijving van toestanden. Individu en wereld treden op deze wijze
gelijkwaardig naar voren in een boeiend en plastisch wisselspel, dat beide polen - Ik
en realiteit - volkomen op elkaar inspeelt. In Masante (1973) behandelt Hildesheimer
dezelfde problematiek, nu echter nog duidelijker vanuit het perspectief van een
existentieel geëxileerde, die naar het volmaakte verlangt. De wereld der objecten en
personen en de subjectieve problematiek van het centrale individu verbindt de auteur
evenwichtig door middel van relatief korte reflecties en vertellingen.
Vooraleer hier de ontwikkeling van de Duitstalige roman na 1945 aan de hand
van de voornaamste vertegenwoordigers en hun werken in een viertal fasen wordt
benaderd, kunnen nog enkele auteurs vermeld worden die wegens hun specifieke
eigenaard moeilijk een plaats in het totale beeld vinden: Arno Schmidt, Thomas
Bernhard en George Saiko.
Als de eerste wezenlijke vernieuwer van het Duitse proza na 1945 kan ongetwijfeld
Arno Schmidt gelden. Schmidt gaat ervan uit dat noch de werkelijkheid zoals ze
door de mens wordt geaccepteerd, noch het individu zelf, een gesloten geheel vormt
dat met zichzelf identisch zou zijn. De formele gevolgen van zulke uitgesproken
hedendaagse mens- en wereldvisie, die op een versnipperde realiteit en haar specifieke
ervaring wijzen, uiten zich in dit proza in het algemeen, vooral echter in de
overdimensionele roman Zettels Traum (1970). De vormgeving herinnert daarbij,
zonder ooit epigonaal te worden, sterk aan de werken van James Joyce. Schmidts
werk, dat sommigen als het enig werkelijk belangrijke in de hedendaagse literatuur
waarderen, wordt gekenmerkt door een uitgesproken kritische realiteits-
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visie en een ongewone hang naar het exacte. Volgens een eigenwillige systematiek
worden montage, collage en pointillistische techniek aangewend, om de realiteit in
haar weergave te vervormen en te hervormen. De poëtisering van de alledaagse
werkelijkheid ontmaskert op paradoxale wijze gevestigde denk-, gevoel- en
taalclichés, waarbij een fonetisch aandoende spelling en een eigenwillige interpunctie
leiden tot een nieuw zien en vatten van reeds lang als bekend aangenomen woorden
en begrippen en tot het ontstaan van nieuwe associaties.
Daartegenover staan de romans van Thomas Bernhard, die zich welbewust van
alle vormen van de huidige technologische beschaving verwijdert. Een uiterst negatief
pessimistische wereldvisie toont steeds wanhopige figuren, op de rand van waanzin
of dood. De berekende tegenstellingen tussen explosieve gebeurtenissen en een
protocollair-nuchtere taal verlenen de romans Verstörung (1967), Watten (1969) en
Das Kalkwerk (1970) een eigen dimensie, die de aparte plaats van deze prozaïst in
de hedendaagse Duitstalige en Oostenrijkse literatuur waarborgt. Op een soortgelijke
positie kan ook George Saiko aanspraak maken: zijn magisch-realisme beoogt een
gedaantegeving van de psychische realiteit, waarbij ook hij - zoals Schmidt - door
Joyces Ulysses, doch eveneens door Brochs Schlafwandler-trilogie en Musils
romanfragment Der Mann ohne Eigenschaften op beslissende wijze werd beïnvloed.
Irrationele drijfveren krijgen hier op rationele en zichtbaararticuleerbare wijze gestalte.
Saiko bepaalde zelf zijn themata en de opgave van de kunstenaar als
‘die affektiven Vorstellungen und Vorstellungsverbindungen, das
Triebhafte, die subjektiven Symbolbildungen, kurz die vorbewussten,
eigentlich gestaltenden Kräfte, die im Dasein des einzelnen eine so
entscheidende Rolle spielen... Die Aufgabe des Künstlers aber ist es, zu
zeigen, wie dieses “Agens der Tiefe”, wie die untergründigen,
hintergründigen Mächte durch die oberste Konventionsschicht
hindurchbrechen und zum Konflikt mit ihren Instanzen die eigentliche
Ursache beisteuern.’14.
Wanneer men de recente Duitstalige romanproduktie in een aantal fasen, golven of
strekkingen wil indelen, dan spreekt het vanzelf, dat slechts de aanvang van deze
fasen relevant kan zijn, en dat er tot hier toe nauwelijks een zinvolle afsluiting kan
vooropgesteld worden. Daarenboven heeft zulke ordeningspoging enkel een waarde
voor zover ze niet als star schema gebruikt wordt, doch rekening houdt met de
historische flexibiliteit, die met deze fasen integraal verbonden is.15.
Globaal bekeken zou ik hier vier periodes willen onderscheiden. Tot de
vertegenwoordigers van de eerste fase kunnen de meeste auteurs gerekend worden
die hun romans onmiddellijk na de tweede wereldoorlog hebben
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gepubliceerd: de vroege werken van Heinrich Böll, Walter Jens' roman Nein: die
Welt der Angeklagten, Hans Werner Richter met Die Geschlagenen en Sie fielen aus
Gottes Hand, Alfred Andersch' Die Kirschen der Freiheit... Dat deze periode echter
niet op het einde van de jaren vijftig volledig uitgebloeid is, blijkt duidelijk uit
Siegfried Lenz' roman Die Deutschstunde (1968), die thematisch en met betrekking
tot de morele inzet op deze literatuur van de eerste naoorlogse jaren teruggaat. Het
begin van de tweede fase valt samen met het debuut van Martin Walser, met Heinrich
Bölls Billard um halb zehn (1959), vooral echter met de verschijning van Günter
Grass' Die Blechtrommel (1959). Representatief zijn verder Lenz' werken Brot und
Spiele en Das Feuerschiff. Een derde fase begint ongeveer gelijktijdig, de
grondtendensen ondergaan echter zeer belangrijke wijzigingen. Men volstaat ermee,
het verschil tussen Grass' Blechtrommel en Johnsons Mutmassungen über Jakob beide uit het jaar 1959 - voor ogen te roepen, om het essentiële onderscheid te zien.
Buiten Johnsons produktie zijn verder het proza van Peter Weiss, van Otto Walter
en de andere auteurs van de zgn. ‘Mutmassungsstil’ te vermelden. Deze beschrijvende
‘Mutmassungsstil’ zelf bevat in zich reeds elementen die tot kenmerkende
eigenschappen van de vierde en voorlopig laatste fase zullen uitgroeien. Een typisch
voorbeeld voor deze overgang zijn de romans van Dieter Wellershoff: Ein schöner
Tag (1966), Die Schattengrenze (1969) en de volop documentaire roman Einladung
an Alle (1972), doch reeds vroeger verschenen Niembsch oder Der Stillstand (1964)
van Peter Härtling en Das Gatter van Günter Seuren. Verder zijn Jürgen Becker of
Rolf Dieter Brinkmann te noemen, Günter Herburger, vooral echter Chotjewitz,
Oswald Wiener en Peter Handke. Als theoreticus weze speciaal Helmuth Heissenbüttel
vermeld, die in 1970 zijn creatief literair werk D'Alemberts Ende publiceerde.
Thematisch staan in de eerste werken na de tweede wereldoorlog existentiële
grondsituaties centraal, waarin de mens de vreemdheid van de wereld en het eigene
Ik ervaart. Deze themata zijn eng verbonden met de skepsis tegenover elke ideologie
en met alle andere kenmerken van de ‘Trümmerliteratur’, die hier vroeger in deze
bijdrage behandeld werden. De verhouding van deze auteurs tot de realiteit blijkt uit
hun veroordeling van het nationaal-socialistisch regime en de oorlog; gereflecteerd
wordt deze houding in het fictioneel ontworpen beeld van de maatschappij in hun
romans, waarbij deze fictie de realiteit zo getrouw mogelijk weerspiegelt. De taal
wordt bewust nonchalant of zeer kritisch gebruikt: beide een uiting van een gevoel
van onmacht en wantrouwen tegenover het artistieke inzetten van dit noodzakelijk
doch volkomen gecompromitteerd medium. Wolf-
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dietrich Schnurre verwoordt het gevoel van deze schrijversgeneratie, waar hij vaststelt:
‘Nicht einmal die Sprache war mehr zu gebrauchen; die Nazijahre und die Kriegsjahre
hatten sie unrein gemacht’.16. In overeenstemming hiermee treden nauwelijks drie
stijlkenmerken op, die in het algemeen als representatief voor de moderne literatuur
worden beschouwd: het grote doel was waarheid, niet schoonheid. Terugblikkend
schreef Hans Werner Richter over deze periode: ‘Die Methode der Bestandsaufnahme.
Die Intention der Wahrheit. Beides um den Preis der Poesie. Wo der Anfang der
Existenz ist, ist auch der Anfang der Literatur.’17.
Vanaf 1950 reeds beginnen sommige aspecten van deze situatie te veranderen. De
materiële, politieke en sociale maatschappelijke verhoudingen ondergaan diepgaande
wijzigingen, de economische wederopbloei leidt snel naar het ontstaan van een
welvaartsmaatschappij op kapitalistische grondslag, wat meteen ook een
prestatiemaatschappij betekent. Relatief traag reageert de romanauteur op deze nieuwe
toestand en zijn gevolgen: slechts omstreeks 1957-59 ontstaat een nieuwe vorm van
maatschappijkritiek, die ontspringt aan de materiële verzadiging, de vervreemding
die deze maatschappij teistert, en de overdreven eisen die aan het individu gesteld
worden. Walsers Ehen in Philippsburg en Gaisers Schlussball (1959) behoren hier
tot de eerste literaire uitingen. De verachting voor een slaafs-materiële welvaart en
een gemanipuleerde cultuurindustrie en de gevolgen vandien treden als verdere
themata naar voren, spoedig ontwikkelt er zich een maatschappelijk-kritische visie,
die in één blik de tijdsspanne van de voorbereiding op de oorlogsjaren tot het heden
omvat. De grote literaire gebeurtenis is vanzelfsprekend Grass' Blechtrommel (1959).
Meteen wordt het duidelijk, hoe in deze periode ook het artistieke zelf - in
tegenstelling met de voorgaande fase - een grote waarde krijgt. De nieuwe Duitse
roman krijgt hier gestalte en breekt door: de anti-ideologische basishouding wordt
nu artistiek verwoord: perspectivische vormgeving, monologue intérieur en mémoire
involontaire, de bewustzijnsstroom, de verbinding van het reële met het fantastische,
de componenten van het groteske en de vervreemding vormen de opnieuw ontdekte
en verder ontwikkelde stijl- en structuurmiddelen of -impulsen, waardoor zich een
gerijpt sociaal en politiek engagement uit. Zelfs Böll verlaat in Billard um halb zehn
zijn bewust onpoëtische dictie en structureert het geheel multiperspectivisch. Dat
het er juist in deze roman allemaal nogal dik bovenop ligt, is symptomatisch voor
de plotselinge evolutie op literair-technisch vlak. Tevens ontstaat er een nieuwsoortig
sociaal bewustzijn van de romanauteur, die door de fictie van het verhaal zijn invloed
op de maatschappij wil laten gelden. Deze geëngageerde beklemtoning van de
fictionaliteit pleit opnieuw voor het artistiek-
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literair-maatschappelijke doel van de auteur. Actuele politieke belijdenis en de kritiek,
die in de roman verwoord wordt, zijn niet langer identiek in oorsprong en strekking.
In de uiterst merkwaardige lezing Vom mangelden Selbstvertrauen der schreibenden
Hofnarren unter Berücksichtigung nicht vorhandener Höfe, die Günter Grass in
Princeton hield, stelt deze auteur uitdrukkelijk vast:
‘Denn wenn der Schriftsteller auch ängstlich darauf bedacht ist, Teil der
Gesellschaft zu sein, legt er doch Wert darauf, diese Gesellschaft nach
seiner Fiktion zu formen, wobei er die Fiktion als etwas
Dichterisch-Närrisches von vornherein misstraut...’18.
In een derde fase worden de verworvenheden opnieuw aan een kritisch afwegen
onderworpen. De herinnering aan de oorlogsjaren en de eerste tijd na het fascisme
verdwijnt weliswaar niet, nochtans treedt nu een nieuw thema op, dat
literair-kwalitatief zeer vruchtbaar wordt: de verdeling van Duitsland en het bestaan
van twee Duitse staten. Met Uwe Johnson verschijnt een nieuwe generatie, voor wie
de tweede wereldoorlog tot de - soms pijnlijke - jeugdherinneringen behoort en nu
deze herinneringen zonder rethorisch-morele deelname registreert en zakelijk
verwerkt. Nochtans heeft Johnson eerder belangstelling voor de nieuwe Duitse
realiteit, die zich in de vorm van twee staten uit, die politiek, maatschappelijk en
ideologisch naast en tegenover elkaar staan. Tevens wordt het besef van de
ideologische ontwaarding van de taal in de consumptiemaatschappij steeds pijnlijker
en dieper aangevoeld.
Vanuit deze situatie ontstaat een nieuwe relevantie van taal- en vormproblemen,
die bij Johnson nog veel uitgesprokener wordt dan bij vertegenwoordigers van de
tweede strekking zoals Grass of Walser. Gedeeltelijk wordt het onderscheid tussen
fictionaliteit en werkelijkheid, zoals Grass deze problematiek aanpakte, verder
ontwikkeld, wat dan - met belangrijk andere accenten - bij de auteur leidt tot het
verdwijnen van een ongereflecteerde zelfzekerheid met betrekking tot het
waarheidsgehalte van de fictioneel gevormde wereld. De romancier beperkt zich tot
veronderstellingen en tot verschillende interpretatiemogelijkheden of modellen,
waarbij steeds het bewustmaken van de fictie van de getoonde werkelijkheid als
hoofddoel naar voren komt. De vorm van de fictionele wereld en de zgn.
‘Mutmassungsstil’ worden in zulke context zeer belangrijk: de kern van de ontstane
problematiek brengt met zich mee, dat de overeenkomstige formele en structurele
experimenten hier - in tegenstelling met sommige vertegenwoordigers van de vierde
fase - steeds nauw aan de werkelijkheid georiënteerd blijven. Verder in het oog
vallende kenmerken zijn, dat fabel en handeling zeer gereduceerd, haast geëlimineerd
worden en het subject
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als drager van de handeling aan betekenis inboet of haast verdwijnt.
De roman wordt nu tot een nieuwsoortig zoeken naar waarheid en werkelijkheid.
Uitgaande van de uiterlijke verschijningsvorm poogt de auteur het wezenlijke te
vatten; zelden is het echter zeker, of de ontworpen fictionele realiteit nu werkelijk
het ware en de essentie bereikt heeft. De literaire gedaantegeving onthult zich zo als
een speurtocht, waarbij essentiële elementen van de krimi of detectiveroman een
duidelijke invloed uitoefenen. Friedrich Dürrenmatt - die overigens geenszins als
vertegenwoordiger van deze derde fase kan beschouwd worden - had reeds in de
roman Der Richter und sein Henker de auteur met een detective vergeleken:19. deze
ervaring wordt in de derde fase verbonden met een creatief besef van onmacht, tot
het wezen van mens en werkelijkheid te kunnen doordringen. Mutmassungsstil en
aspecten van de moderne detectiveroman verbinden zich tot een geheel. Dit leidt
geenszins tot een capitulatie van het fictionele voor de realiteit: in zover de roman
als deel van de werkelijkheid wordt opgevat, ontwikkelt zich de literatuur tot een
noodzakelijk onvolkomen doch onmisbaar kritisch instrument, een beperkte, relatieve
en toch zo volkomen mogelijke realiteitsuitspraak te formuleren. Juist dit zoeken
naar de verborgen werkelijkheid van individu en wereld der objecten gebruikt
elementen van de krimi: een verschijnsel, dat in een volgende fase, vooral dan bij
Peter Handke, nog duidelijker en invloedrijker zal worden.
De problematiek van de schrijver bij het ontwerpen van de fictionaliteit treedt
steeds sterker naar voren: bij zijn speurtocht weigert de auteur immers meer te weten
dan wat uit het taalproces zelf blijken kan. Tekst wordt steeds meer tot textuur, tot
een vervlechting van woorden en zinnen. Zo wordt het begrijpelijk, dat het
topografisch vertellen met zijn inventariserende en statistische eigenschappen in deze
stroming de bovenhand krijgt. De Franse nouveau roman, Alain Robbe-Grillet,
Nathalie Sarraute, Michel Butor, oefenen een zeer vruchtbare invloed op de
vertegenwoordigers van deze derde stroming uit. Zowel Uwe Johnson, Peter Weiss
als Otto Walter beogen een nieuwsoortige objectieve wereld, die het standpunt van
de verteller en de romanpersonages transcendeert. Dit objectieve vertel- en
werkelijkheidsveld, dat juist door de reflectie over de fictionaliteit het
fictioneel-subjectieve van de roman poogt op te heffen, uit zich in de zakelijke
beschrijving, een nieuwe relevantie van het detail, het voortdurend veranderen van
de uitgangspositie en van de perspectieven van de verteller, ten slotte in het bekennen,
toegeven of beklemtonen van de eigen onwetendheid.
Bij Dieter Wellershoff wordt de verschijningswerkelijkheid als objectief aanvaarde
realiteit tot thema van de roman; nauw hiermee verbonden zijn de meeste pogingen
die in de jongste jaren ten gunste van de docu-
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mentaire roman en de documentaire literatuur als geheel worden ondernomen.
Bepaalde eigenschappen van dit documentaire proza uit de derde fase hebben zich
ontwikkeld tot de hoofdprincipes van die experimenten die de volgende en voorlopig
laatste strekking kenmerken. Tevens krijgt de destructie van de traditionele
romanvorm ook hier een positieve betekenis: de ontbinding van de compositie wordt
tot structuurprocédé uitgeroepen, waarbij alle conventionele taalmiddelen skeptisch
onderzocht en consequent over boord worden geworpen. Bij sommige
vertegenwoordigers, zo bij Peter Härtling in Das Familienfest uit 1969, mondt dit
uit in een esoterisch-esthetisch spel, in een alexandrijnse houding tegenover
maatschappij en realiteit, die tot een sociale irrelevantie van kunst en literatuur leidt.
Daartegenover zijn er in deze laatste fase ook heel wat vertegenwoordigers, die juist
het sociale engagement van de literatuur als zeer belangrijk waarderen. Men poogt
tevens de problematische scheiding tussen fictionaliteit en realiteit gedeeltelijk te
overwinnen door primair vanuit de taal de traditionele modellen van werkelijkheid
en haar weergave te relativeren of te vernietigen, waarbij bij Handke na de tijd van
destructie ook een fase van nieuwsoortige opbouw volgt. Voor Chotjewitz en
Heissenbüttel is de taal, zoals ze nu in haar historische groei bestaat, als
werkinstrument onbruikbaar geworden. Ook Handke en Wiener pogen het stereotype
taalgebruik te doorbreken om tot datgene door te dringen wat ze als essentie van de
realiteit beschouwen. De handeling in dit proza bestaat juist uit de poging, door
middel van de destructie van het stereotype en ideologisch geconditioneerde
taalgebruik dit nieuwe contact met het wezen van de werkelijkheid te realiseren. Dat
de roman als burgerlijke kunstvorm in deze periode, enkele jaren vóór maar vooral
na 1968, niet zelden als adequaat genre afgewezen wordt, hangt nauw samen met de
zojuist geschetste evolutie.
Oswald Wieners Die Verbesserung von Mitteleuropa toont misschien het duidelijkst
de problematiek van deze strekking: de taal onthult zich als onbruikbaar, waarbij
deze onbruikbaarheid zelf echter door middel van de taal moet uitgesproken worden.
Consequent leidt dit tot het formuleren van zinnen, die in de volgende zin
gemodifieerd, herroepen of totaal moeten afgebroken worden.20. De evolutie van de
handeling - voor zover deze term hier nog zijn betekenis kan behouden - en het erin
geuite denken bevinden zich evenwel niet in tegenstelling met de algemene reflectieve
tendens, die de Duitstalige roman na 1945 beheerst. Wel dient aangestipt te worden,
dat deze reflectie zich nu hoofdzakelijk in de negatie realiseert.
(vervolgt)

Eindnoten:
1. Vgl. bijv. W. Kayser, Entstehung und Krise des modernen Romans, Stuttgart, 19634.
2. Dit synthetisch overzicht is een licht herwerkte en uitgebreide versie van een lezing die de
auteur op 21 oktober 1973 hield in de Deutsche Bibliothek / Goethe Institut te Brussel.
Weggelaten werden de beschouwingen in verband met de roman uit de Duitse Democratische
Republiek: ze zullen later in een afzonderlijke publikatie voorgelegd worden. De voetnoten in
de huidige bijdrage zijn tot een minimum beperkt.
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3. Vgl. G. Lukacs, Die Theorie des Romans, Neuwied, 1963 (oorspronkelijk verschenen in Max
Dessoirs Zeitschrift für Aesthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 1916).
4. Vgl. R. Geisler, Möglichkeiten des modernen deutschen Romans, Frankfurt, 19652, p. 1.
5. Geciteerd naar B. Rang, ‘Die deutsche Epik des 20. Jahrhunderts’ in: Deutsche Literatur im
20. Jahrhundert. Strukturen und Gestalten, hrsg. v. O. Mann u. W. Rothe, Bd. 1: Strukturen,
6.
7.
8.

9.
10.

Bern, 19675, p. 58.
M. Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart, Stuttgart, 1971, pp. 166-172 en p. 245.
R. Hinton Thomas / W. van der Will, Der deutsche Roman und die Wohlstandsgesellschaft,
Stuttgart, 1969, p. 170.
Een uitvoerige behandeling van de betekenis van het utopische voor de literatuur in het algemeen
vindt men bijvoorbeeld in K.H. Bohrer, Der Lauf des Freitag. Die lädierte Utopie und die
Dichter, eine Analyse, München, 1973.
Naar Fadejews definitie van het socialistisch realisme (1932; geciteerd in: N. Thun, ‘Bestimmung
der neuen literarischen Methode’, Weimarer Beiträge XVIII, 1972, H. 4, p. 15).
Vgl. H.M. Enzensberger, ‘Poesie und Politik’, in: H.M.E., Einzelheiten, Frankfurt, 1962, pp.
352-3.

11. W. Jens, Statt einer Literaturgeschichte, Pfullingen, 19625.
12. Vanzelfsprekend is deze tendens tot het documentaire de radicale antipode van een esthetisering
van de werkelijkheid, zoals dit o.m. tijdens het futurisme door Marinetti werd bedreven.
13. M. Walser, Die Zeit, Nr. 21, 18-5-1973.
14. Geciteerd naar: H. Rieder, ‘Ein magischer Realist’, Wort in der Zeit 8, 1962, H. 1, p. 16.
15. De volgende indeling houdt rekening met de verschillende fasen, die vooral door Werner
Zimmermann, Manfred Durzak en Marcel Reich-Ranicki werden voorgesteld. Vgl.: W.
Zimmermann, Deutsche Prosadichtungen unseres Jahrhunderts, Bd. 2, Düsseldorf, 1969, pp.
17-20; M. Durzak, o.c. Voor M. Reich-Ranickis thesen uit zijn lezingen aan de Technische
Universität Berlin en de Universität Tübingen: H. Mayer, ‘Deutsche Literatur seit Thomas
Mann’, in: H.M., Zur deutschen Literatur der Zeit, Zusammenhänge - Schriftsteller - Bûcher,
Reinbek, 1967, pp. 320-343.
16. Geciteerd naar W. Zimmermann, o.c., p. 17.
17. H.W. Richter, ‘Fünfzehn Jahre’, in: Almanach der Gruppe 47: 1947-62, Hamburg, 1962, p. 10.
18. G. Grass, ‘Vom mangelnden Selbstvertrauen der schreibenden Hofnarren unter Berücksichtigung
nicht vorhandener Höfe’, in: G.G., Ueber das Selbstverständliche, Neuwied, 1968, p. 107.
19. Vgl. F. Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker, Hamburg, 1972 (19551), p. 81: ‘Der
Schriftsteller lachte. Er sei eben auch eine Art Polizist, sagte er, aber ohne Macht, ohne Staat,
ohne Gesetz, und ohne Gefängnis hinter sich. Es sei auch sein Beruf, den Menschen auf die
Finger zu sehen.’ (Cursief in het origineel.)
20. M. Durzak, o.c., p. 342.
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Gwij Mandelinck / Gedichten
Spraakzaam in de spreuken
I
Ik vind mijn moeders weekse schoenen
op de dweil; de vloeren zijn geschuurd.
Met kloeke bezems mij beheksend
zet zij alles naar haar hand.
Spraakzaam in de spreuken van de liefde,
treuzelt mijn moeder niet: haar klapzoen
doet de ronde in het huis en als een dagdief
loopt haar klok een half uur voor;
in een kous van water zwelt haar voet.
Nog goochelt zij de zijde uit een mouw
en van ijver jaagt haar stem de nijd
van taaie lijsters aan; in 't wilde
weg herhaalt zij haar geluk.
Bij zittend werk lijkt mijn moeder op haar best;
zo haalt zij de garnalen uit elkaar: in twee
gelijke hopen schift zij goed en kwaad.
Straks werpt zij rond dit hoofd het laken
voor het lieve spook van mijn gedachten;
en in een onbevangen ogenblik keert zij
haar zakken op het tafelblad.
Het schoonste is verdeeld: als een dagloner
kom ik telkens maanden te laat.
De postduif tuimelt met een dreigbrief
rond het huis: over de kaap van de
jaren rolt de handkar van de dood.
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II.
In vlugge passen voelt mijn vaders
hazehart de stroper komen.
Uit de volksmond van de kraaien weet hij
hoe lawaaierig de dood kan zijn.
De spreeuwen legt hij in hun dieventaal
het zwijgen op, maar in een handomdraai
heft hij getemde eksters op zijn pink.
Het oog van zijn waterpas keek lang
de mensen aan: op het bloemhoofd van
een kind heeft hij de waarheid gelegd.
Mijn vader is geen man van zaken:
de bomen die hij liefhad in de
lengte van een kist, zijn hem
winderig over het hoofd gegroeid.
Zodra de bladval van zijn boeken werd
verteerd, heeft hij op zuring leren grazen.
Een grote slaper is hij nooit geweest:
zijn wijnglas tikt de uren af.
Soms zet hij blootsvoets rond zijn bed
de nachtreis van de wijzers in:
de grote hekkensluiter hinkt hem achterna.
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Er komt klaarheid
Er komt klaarheid in de gang van zaken:
waar de mens zijn schoonste zijde
toont, herken ik het optisch bedrog
van de baars in het water.
Het druiveblad zet zijn tandjes in
mij vast, de honger ribt de perziksteen,
maar aan roofbouw onschuldig loopt
het kind in het blauw van zijn buil.
De kansen liggen schoon. In de boomgaard
hangt de grote was: zo zet de wind de lakens bol
en vaar ik onder scheepsrecht in de vreugde uit.
Weer is de zomer in huis, de maanden duren:
op de tweede vinger prijst een ring
het goud, groter wordt de kring
als de liefde in een hooiberg staat.
Ik streep mijn fouten aan, het krijt
wordt mager en de tijd kort in;
de zon mag de dagen uitgeleide doen,
als een waterput roep ik mijn echo's na.
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Hier kan ik wonen
Hier kan ik wonen,
op zachte handen kruipt het mos;
ik hoor de vrede lopen
waar mijn vrouw tapijten rolt.
Mijn kinderen heb ik mantelwijd gedekt:
geen helling legt de wijn
zo zuiders op zijn zij.
Morgen bijten zij mijn onrust
op een nagel na; hun honger rolt een sneeuwbal
waar de koude ophoudt lief te zijn;
hun kuuroord zont mijn huis.
Is er voor hun verdriet een dieper
oorschelp dan het porselein?
Ik tril er kleine barsten in,
de spleten waar ik ingekeerd
toch zichtbaar blijf.
Op grote rentevoet zet ik de dagen uit.
Straks plukt mijn vrouw de lindethee;
in de pijn van het snijden
bemint zij het hout.
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Joos Florquin / Ten huize van Hubert Lampo (III)
In de bundel ‘De ring van Möbius’ beoefent u de kritiek van de sympathie.
Mevrouw Manteau vroeg me oude kranteartikels te bundelen. Ik vond dat die niet
konden dienen voor een boek. Daarom deed ik het tegenvoorstel, opstellen die in het
N.V.T. en elders waren verschenen, samen te brengen. Dat vond mevrouw Manteau
blijkbaar nog een beter idee. De stukken die ik in De Ring van Möbius, deel 1, heb
gebundeld, ondergingen praktisch geen wijzigingen meer. Misschien hechtte ik echt
niet zo veel betekenis aan zo'n boekje. Tot mijn verbazing bestond er evenwel veel
belangstelling voor. Op enkele jaren tijds verschenen er drie uitgaven, wat veel is
voor een essay, althans in Vlaanderen. Toen ik constateerde, genoeg materiaal te
hebben voor een tweede deel, vond ik de betoonde interesse van het publiek het ten
volle de moeite waard, de voorziene opstellen grondig weer onder handen te nemen.
Het werd een volledig nieuw boek. Slechts hier en daar bleef er een opstel grotendeels
ongewijzigd, doch er zijn er andere, waarvan geen woord behouden bleef. In beide
bundels komen er zowel studies in voor over realistische als over magisch-realistische
literatuur. Ook de archeologie komt aan bod, maar dan van uit een fantastisch
standpunt benaderd...
We hebben het al gehad over ‘De goden moeten hun getal hebben’ en over de groei
naar de Orfeuslegende die daarin zit. Dat was ook een opdracht.
Een vererende opdracht vanwege de Vereniging tot Bevordering van de Belangen
van de Boekhandel. Het was een geschenk voor de Hollandse Boekenweek. Er werden
gratis 250.000 exemplaren van uitgedeeld. Het was de eerste maal dat men een
Vlaming vroeg voor zo'n werk te zorgen. Het liep geheel over de
boekhandelsorganisaties, met het Cultureel Akkoord of dergelijke officiële dingen
had het geen uitstaans.
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‘Er is meer, Horatio’ is een lang interview waarin over vele toestanden open wordt
uitgepraat.
Robin Hannelore, die van Grobbendonk is, had mij destijds in het tijdschrift Heibel
wel eens aangevallen. Het zat hem zelf dwars, want hij is veeleer een zachtmoedige.
Hij is me daarom komen interviewen en dan hebben wij eens grondig uitgepraat.
Achteraf zijn dat de Grobbendonkse gesprekken geworden uit Er is meer, Horatio.
Een gelegenheid om schoon schip te maken met een boel domme aanvallen! Het is
een boek dat mij goed heeft gedaan en dat ook vrij veel interesse heeft opgewekt.
In ‘De zwanen van Stonehenge’ zocht u naar de wortels van het magisch realisme
in de Graalromans.
Ik heb een boek willen schrijven over mijn ervaringen met magisch-realistische
schrijvers. Het is dus geen volledige studie, maar gewoon een boek over boeken, die
ik gelezen heb en waarvan ik hou. Om een dergelijke stof te behandelen moet je het
onderscheid maken tussen realistische literatuur en magisch-realistische literatuur.
Ik ben daarom begonnen met La princesse de Clèves van Madame de La Fayette,
waardoor het nog steeds opgeld makend psychorealisme is ingeluid geworden. Mijn
bedoeling was dus, erop te wijzen hoe op een bepaald ogenblik ook dat psychorealisme
een nieuwe stap, een nieuw begin is geweest. Hieruit volgt automatisch de vraag:
wat was er dan voor déze strekking in de literatuur? In de middeleeuwen heb je naast
didactische en religieuze werken ook een aantal romans, die gegroepeerd zijn rondom
twee grote figuren, Karel de Grote en de imaginaire King Arthur. Wat waren dat
voor romans? Hoe verhouden o.m. de Arthurromans, die hun inspiratie gedeeltelijk
uit de voorchristelijke tijd betrokken, zich tot de werkelijkheid? Wat is het aandeel
van de fantastiek in de avonturen van de Ridders van de Ronde Tafel? Kortom, er
kwam steeds meer bij kijken. De Zwanen van Stonehenge groeiden dan ook op de
manier van een geboetseerd beeld. Er werd steeds meer grondstof tegenaan gegooid
en in het geheel verwerkt. Dat gebeurde ook letterlijk: onafgebroken moest ik nieuwe
bladzijden of stroken papier aan de geschreven pagina's toevoegen. Het werd een
echte collage. Zo ontstonden er bladzijden die haast uitgroeiden tot een vierkante
meter. Echt iets voor het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven te
Antwerpen... Ik ging noodgedwongen gespecialiseerde wetenschappelijke werken
raadplegen, ofschoon het boek toch grotendeels uit parate kennis groeide. Bij de
Engelse specialiste van de Graalliteratuur vond ik theorieën die volkomen in de
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lijn van Jungs opvattingen liggen, ofschoon deze knappe geleerde dame schreef vóór
Jung aan het woord kwam, of althans weerklank had gevonden. Op grond van de
visie van haar landgenoot, de antropoloog Frazer, auteur van de magistrale Golden
Bough, een ware mijlpaal in de cultuurgeschiedenis, kwam zij tot de slotsom dat de
Graalromans de epische, uiteraard zwaar getransponeerde verwoording zijn van
prehistorische vruchtbaarheidsrituelen, die pas in de middeleeuwen gekerstend zijn
geworden. Deze vruchtbaarheidsrituelen moeten hebben plaats gevonden in antieke
heiligdommen van de westerse wereld. Welke heiligdommen? Onmiddellijk dacht
ik aan Stonehenge in Wiltshire, waar ik geweest ben en waarover ik alle beschikbare
geschriften gelezen heb. Het is een kringvormige tempel, eigenlijk veel ‘beschaafder’
dan de meer voorkomende steencirkels of de ons welbekende hunebedden, die
algemeen dolmen worden genoemd. Bij de Griekse auteur Diodoros van Sicilië vond
ik verwijzing naar een tekst van zowat 750 vóór onze tijdrekening. Hierin wordt
duidelijk naar Stonehenge verwezen. Diodoros heeft in zijn oude bronnen
beschrijvingen van belangrijke rituelen aangetroffen, die aldaar plaatsgrepen, ofschoon
er natuurlijk van een exacte weergave van de gang van zaken geen sprake is... Bij
een ander schrijver treft men een passus aan, waarin beschreven wordt hoe tijdens
de religieuze plechtigheden zwanen boven de hoofden van de gelovigen kwamen
cirkelen. Stel je nu voor, dat er zich in de buurt - enfin, in ‘zwanevlucht’ niet ver van
Stonehenge, te Abbotsbury bij Dorchester nog een enorme, kennelijk uit
voorhistorische tijden daterende broedplaats van zwanen bevindt. Een toeristische
lokvogel - en of - van kaliber! Zo vatte bij mij de overtuiging post, dat het ritueel uit
de Graalvertellingen, waarin je tussen de lijnen eigenlijk van een inwijding getuige
bent, misschien heel wat schatplichtig kon zijn aan de gebruiken van de
Stonehengemensen... Later wordt dit heidens religieus gebeuren gekerstend. Volgens
de antieke legende is Jozef van Arimathea na Jezus' kruisiging naar Engeland gekomen
met de Graal, een beker waarin hij het bloed van de stervende Heiland had
opgevangen. Hij vestigt zich in wat men Avallon heeft genoemd en uit die vestiging
ontwikkelt zich later de ook nu als ruïne nog indrukwekkend-mystiek aandoende
abdij van Glastonbury. Een legende, natuurlijk. Maar dat bloed van Jezus had toch
iets erg bekends. Bracht onze graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, niet het
Heilig Bloed mee van de Kruistocht? En was het niet Diederiks zoon, graaf Filips
van de Elzas, die aan Chrétien de Troyes omstreeks 1200 opdracht gaf zijn ‘Conte
del Graal’ te schrijven? Toevallig? Of is er zo iets als een mystieke maar slechts voor
ingewijden openstaande sekte geweest, een onderstroming van het christendom? In
elk geval had het iets te maken met esoterie. Inderdaad bestaat

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

626
er geen enkel middeleeuws schilderij waar de Graal op voorkomt. Men kwam er dus
blijkbaar niet mee naar buiten. Waarom? Wat is het soms aan de dag tredend verband
met de later door Filips de Schone, omwille van het geld, doch ook ingevolge
beschuldiging van ketterij, uitgeroeide Tempeliersorde? Ach, ik was niet de eerste
die hier aandacht aan besteed heeft, doch tot dusver waren het meestal lieden die
zich uitsluitend op de traditionele overleveringen toeleggen, alle vragen willen
beantwoorden en de objectiviteit naast zich leggen. Ik laat daarentegen een boel
vragen onbeantwoord.
Het ziet ernaar uit dat u een nieuw soort essay wil lanceren...
In verband met De Zwanen van Stonehenge kan mogelijk gezegd worden, dat ik
inderdaad streef naar de schepping in het Nederlands van een essay op z'n Engels.
Ik houd mij aan de bepaling van de Van Dale van het essay: niet te korte proeve, niet
te kort opstel, voor een ruim publiek bestemd, persoonlijk gekleurde verhandeling
over een wetenschappelijk of literair onderwerp. Ik geloof inderdaad dat wij het
Engels essay tot voorbeeld moeten nemen. Eigenlijk streefde Teirlinck er reeds naar
met de rubriek ‘Zoek de Mens’ in het N.V.T., maar de medewerkers begrepen niet
wat hij precies van hen verlangde. Ik in die tijd ook niet. Vreemd is, dat het publiek
dit genre, althans wat mij betreft, schijnt te aanvaarden. Er bestaat dus wel een
behoefte, maar men moet niet proberen hieraan tegemoet te komen met geleerde
muilezelarijen en citaten uit boeken van anderen. Waar het nodig is, màg het best,
doch hoofdzaak is de persoonlijke benadering.
Uw laatste boek dateert van 1972 en heet ‘De vingerafdrukken van Brahma’.
Het zijn gedeeltelijk oudere verhalen die vroeger in de periodieke pers verschenen.
Er is zelfs een kerstverhaal bij dat ik op verzoek van een Antwerps dagblad heb
geschreven. Ook ditmaal vormt Antwerpen als magische stad de achtergrond, ook
hier worden de magische en de dagelijkse realiteit als schering en inslag door elkaar
verwerkt. Het boek bevat twee novellen die lang genoeg zijn dat vele collega's ze
gewoon als aparte romans zouden uitgeven... Het belangrijkst is het titelverhaal,
waarin ik de verbeelding wel erg de vrije loop heb gelaten... Het gaat over de
hoofdredacteur van een lokale Antwerpse krant, die grotendeels toevallig ontdekt,
dat één van zijn voorgangers honderd jaar geleden een huiveringwekkend avontuur
heeft beleefd. Deze ontdekking is het gevolg van de nieuwsgierigheid van mijn
hedendaagse journalist, die erachter wil komen wat zijn collega van
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voor honderd jaar ertoe aanzette eensklaps een campagne voor het behoud van het
antieke stadsbeeld af te breken... Actueel ook al!
De vrouw bekleedt in uw werk een sleutelpositie.
Dat wil ik graag bevestigen. Ik heb nooit geschreven over een vrouw die antipathiek
is, op De heks en de archeoloog na. En zelfs dàn... Ik zie in de vrouw vooral het
positieve: ze is gevoelig, intelligent, mooi - met een woord: de animafiguur. Mijn
animafiguur?
De ideale vrouw voor u is: een vurig lichaam waarin de geest primeert.
Ik vind het een goede definitie, al worden de elementen door het ouderworden
verschoven. In elk geval wens ik mij af te zetten tegen literatuur die louter op seks
steunt. Ik geloof niet dat ik een kwezelachtig schrijver ben, maar ik vind dat de
sublimatie van de seksuele verhoudingen en de geestelijke verhoudingen belangrijk
is. Het schept een problematiek, die de roman aanvaardbaar maakt. De relatie
man-vrouw omvat beider wereld in zijn totaliteit. Als ik sommige hedendaagse
auteurs lees, vraag ik mij af, of hun eenzijdige oriëntatie op het seksuele niet hieraan
is toe te schrijven, dat hun voorgeslacht later uit de bomen is gekomen. De mutatie
van aapachtig wezen tot homo sapiens heeft zich niet op één dag voltrokken.
Misschien zitten er van de ene tot de andere sterveling wel honderdduizenden jaren
verschil op. Zodat sommige romans een mentaliteit weerspiegelen die aan het gestoei
in de apenkooi in de dierentuin doet denken...
Over seks in de literatuur heb ik bij Collin Wilson een goede definitie gelezen.
Het seksuele element in een liefderoman kan niet vermeden worden. Maar een roman
is een organisme met een eigen psychologische stofwisseling. De seks moet mee in
het verteringsproces van de roman worden opgenomen. Als het accent te zwaar op
de seks valt en de stofwisseling raakt aldus in de war, dan is er iets niet in orde.
Bij herhaling duikt in uw geschriften een zin op als deze: ‘door het leven van vele
littekens voorzien’. U hebt toch een mooie carrière gemaakt.
Ik ben soms stomverbaasd dat het zo gelopen is. Als ik, zoals zovele andere schrijvers,
af en toe eens een boek zou hebben gepubliceerd, zou ik wellicht ook al tevreden
zijn geweest. Of nee... Dat is toch niet juist. Wat mijn werk betreft laboreer ik wel
aan een mentaliteit van alles of niets... Mijn particulier leven is niet altijd zo
gemakkelijk geweest. Ik wil dat niet
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dramatizeren. Het is wellicht dank zij die moeilijkheden, dat ik uit innerlijke noodzaak
ben blijven schrijven. Op deze wijze kun je ook een boel problemen afreageren, die
anders definitief je leven zouden verpesten.
U wordt in Noord-Nederland meer gelezen dan in Vlaanderen.
Dat is mathematisch uit te rekenen. Er zijn 13 miljoen Nederlanders en 6 miljoen
Vlamingen. Dat zou dus de verhouding 1-2 moeten geven. De reële verhouding is
1-4. Ook dit is verklaarbaar. Het Nederlands publiek lijkt mij meer ‘bookminded’.
Het aantal boekhandels is in Nederland veel groter. Het onderwijs heeft lang meer
dan het onze aandacht besteed aan de literatuur. Ik beantwoord in feite niet aan de
conventionele opvatting van de Vlaamse aard. Die wordt in Nederland door
Timmermans belichaamd. Hiermee bedoel ik niets onaardigs: ik koester een diepe
bewondering voor Timmermans. Immers, ik heb meegewerkt aan een boek over
hem. Hij is een auteur, die opnieuw tot de jongeren begint door te dringen. Walter
van de Broeck zei me onlangs nog: als zovelen een oeuvre als het zijne waarderen,
kun je het zomaar niet als iets waardeloos weggooien. Dit alles om te zeggen, dat de
genegenheid van het Nederlands publiek, wat mij betreft, toch niet wordt opgewekt
door het aspect van de goedleefse, vrolijke Vlaming, die men - ten onrechte - in
Timmermans zag.
U hecht veel belang aan de presentatie van een boek?
De mode is op dit gebied toonaangevend. Momenteel wordt een werk in Nederland
niet voor literair volwaardig beschouwd als het geen paperback is. Die mode
veranderde haast van de ene tot de andere dag. Van De Heks en de Archeoloog was
op een paar maanden tijds de eerste oplage, mooi gebonden, geheel uitverkocht.
Hieruit concludeerde de uitgever dat hij terstond een tweede druk hoorde op te leggen.
Dadelijk was weer de helft geliquideerd. En dan, eensklaps, bleek het paperback al
wat de klok sloeg. Onmiddellijk ging dat gebonden boek veel langzamer lopen. De
prijs van een paperback - dat is het vreemde! - lag nochtans niet lager. Eerstdaags
komt de derde druk, ditmaal dus in paperback, en die paperback wordt duurder dan
het gebonden boek, waarvan er, voor de liefhebbers van een kloeke band, nog wel
enkele honderdtallen in de Vlaamse boekhandel voorradig zijn... Gek, nietwaar?
Binnenkort zal het dan weer wat anders moeten zijn...
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Wat werd van uw werk vertaald?
Na Hélène Defraye in het Frans komt eerstdaags De komst van Joachim Stiller in
het Engels, te New York, uitgegeven door de firma Twayne, een solide zaak. Ook
dàt is belangrijk: wat heb je aan een vertaling, die in het buitenland bij een
zesderangsuitgever verschijnt. Ik stel die Amerikaanse editie bijzonder op prijs. Het
is een initiatief van de Stichting voor Vertalingen te Amsterdam.
U bent eigenlijk een non-conformist.
Als je hiermee op de literatuur zinspeelt...? Ik houd mij niet alleen bij de sacrosancte
literatuur. Ik heb mij in niet zo best befaamde fantastische schrijvers verdiept. Ik
waardeer de science-fiction. Ik haal graag eens een vergeten figuur weer op, zoals
P.F. van Kerckhoven, van wie ik Liefde in modern Nederlands... ‘vertaalde’. Ik
koester belangstelling voor een figuur als Eugène Sue... Cultureel en sociaal hebben
deze mensen hun belang en ze zijn boeiend als vertegenwoordigers van hun tijd. Het
Belgisch socialisme dankt méér zijn ontstaan aan Eugène Sue, wiens werken in wilde
vertalingen te Gent en Antwerpen werden gecolporteerd, dan aan Marx of Engels.
Inmiddels kan ik heus wel over Proust of Joyce of Müsil meepraten, hoor!
Wat is schrijven voor u? Waarom schrijft u?
Door deze vraag voelde ik mij vroeger in het nauw gedreven. Ik geloof dat Sartre
mij aan het antwoord heeft geholpen. Schrijven is een daad van vrijheid. Je hoeft
niet te schrijven. Je kunt gaan schrijven als je er zin in hebt. Maar hoe dan ook, je
moet een keuze maken en die keuze is een manifestatie van je menselijke vrijheid.
Ik geloof dat dààr iets ergs belangrijks in zit: je als vrije mens manifesteren. Dat is
essentieel. Is het niet opvallend dat in autoritaire regimes, in politiestaten, vroeg of
laat er toch steeds weer een aantal auteurs in botsing komen met het regime? Dat het
zulke mensen overkomt vind ik afschuwelijk, maar het verschijnsel an sich verhoogt
aanzienlijk de morele betekenis van de letteren...
Verder is schrijven een onvoorstelbaar waardevolle mogelijkheid tot
zelfverkenning. De Grieken wisten best wat ze deden, toen zij erop aandrongen dat
de mens zichzelf zou kennen. Meestal kènnen wij ons zelf inderdaad niet. Men kan
heel goed aan de oppervlakte van zichzelf leven - het klinkt wat vreemd en stuntelig,
maar ik geloof niet dat het onduidelijk is - een
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heel bestaan lang kunnen sommigen het best stellen zonder zichzelf één vraag te
stellen. Wanneer je éénmaal gaat schrijven, kom je daar niet onderuit. Enfin, als je
het wat serieus meent. Voor mij kwam hier nog het magisch-realisme met zijn peilen
naar de diepten van het collectief onbewuste. Het geschiedt niet opzettelijk, maar
het overkomt je toch maar. Derwijze wordt je wereld enorm uitgebreid. Je ontdekt
werelden in je zelf, die je er nooit aanwezig hebt vermoed. Je ziet dus, dat ik met het
cliché ‘ken u zelf’ niet alleen het psychologisch benaderen en versterken van innerlijke
morele waarden bedoel. Neen, waar ik op zinspeel is ook het afdalen in een onbekend
deel van je persoonlijkheid. Verkennen van het collectief onbewuste betekent meteen,
dat je inschakelt op een stroomcircuit, waaraan - althans potentieel - de ganse
mensheid participeert. Dat is toch belangrijk? En zo kom je ten slotte toch op het
gebied van de morele waarden. Als ik ervaren heb, dat bij het schrijven van De komst
van Joachim Stiller een sterk aan Christus herinnerend archetype in mij gaat leven,
waarom zou ik dan neerkijken op een gelovige, al blijf ik zélf wie en wat ik steeds
geweest ben?... Schrijven is, hoe dan ook, een daad van menselijke solidariteit. Ook
omdat je, al loochen je dat met klem, nu eenmaal een klankbord nodig hebt. Dat
klankbord is het publiek. Door op dit publiek een beroep te doen, engageer je je zelf
als mens. Aldus bekeken kan schrijven nooit anders zijn dan engagement van je
individuele persoonlijkheid. Op die manier ben ik ook bereid het engagement, maar
dan het in volle vrijheid zélf gekozen engagement, onder alle opzichten te
aanvaarden...

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

631

Clarissa Jacobi / Zwarte katten, witte katten...
‘Als ik hier nog lang blijf, word ik gek!’ dacht Lore. ‘Stapelgek. Helemaal gek. Net
zo gek als Hilda.’
Ze stond voor het raam in de zitkamer en leunde met haar voorhoofd tegen de wit
geschilderde sponning. Beneden, een verdieping lager, lag de tuin. Het gazon
gelig-groen na de langdurige droogte. Het zwembad sprankelend, kunstmatig blauw.
In de verte lag de stad, een grijze steenklomp, en dan nog verder de haven en de
bocht van Tafelbaai.
‘Ik word langzamerhand gek, net als Hilda’, dacht Lore.
Haar hand streek langs het ribfluweel van de overgordijnen. Hilda was een meisje
dat ze in haar jeugd had gekend. De dochter van vrienden van haar ouders. De ouders
van Hilda waren kort voor de oorlog vanuit het Rijnland naar Holland geëmigreerd.
Hilda was altijd al een beetje stil en vreemd geweest. Maar op een dag werd ze
volslagen gek. Ze klemde zich aan iedereen en alles vast als een in paniek geraakte
kat. Haar nagels haakten zich in de japonnen van haar moeder. Haar moeder, die
machteloos en wanhopig haar haren streelde, en haar sussend, kalmerend toesprak.
Ze klemde zich vast aan haar vader, haar broers, de gordijnen, de meubels, het
beddegoed.
‘De S.S. komt me halen!’ zei ze steeds. De S.S. Of de S.A. Of de politie. Of de
groene politie. Of de soldaten.
Lores vader zei, dat Hilda aan vervolgingswaanzin leed. Ze at niet meer en ze sliep
niet meer. Haar ouders trachtten haar duidelijk te maken, dat ze nu in Nederland
woonde. In het gastvrije Holland. Ze hoefde niet langer bang te zijn. Ze was in
Amsterdam en niet in Frankfurt. Ze schoven de vitrage opzij en lieten haar naar
buiten kijken: de gracht, de brug, de torens, de tram, de fietsers. Niets hielp. De
dokter kwam en gaf Hilda spuitjes. Op een dag werd ze weggebracht naar een
inrichting voor joodse geesteszieken in Apeldoorn. Lore was er samen met haar
ouders geweest om Hilda te bezoeken. Ze liepen achter een verpleegster aan door
talloze gangen en zalen met deuren, die allemaal op slot zaten en één voor één moesten
worden ontsloten. Eindelijk kwamen ze bij Hilda. Ze zat op een keukenstoel aan een
kale tafel, in een kale kamer. Kalm. Ze gedroeg zich
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niet langer als een panische kat. Ze herkende Lore en haar ouders. Ze bedankte
beleefd voor de meegebrachte, waterige, donkerblauwe, Hollandse kasdruiven. Ze
was iets dikker geworden maar zag bleek. Ze had iets weg van een brood, dat nog
in de oven moest. Wit. Pafferig. Gerezen deeg, klaar voor de oven. Hilda. Ze zat
rustig te wachten. Als een zoet kind. Op de dood. Op de S.S. En de S.A. En de groene
politie. En de gewone politie. En de soldaten. En de machinist. En de trein, die
uiteindelijk alle patiënten naar de gasovens in Polen bracht.
‘Ik word gek. Net als Hilda’, dacht Lore.
In gedachten liep ze door eindeloze gangen en zalen, als een figuur in een film
over het werk van M. Escher. Een witte figuur in een zwarte zaal, een zwarte figuur
in een witte zaal, een witte vrouw, een zwarte vrouw, witte zalen met zwarte vloeren
en plafonds, zwarte zalen met witte vloeren en plafonds, een witte vrouw met
uitgespreide armen, een zwarte vrouw met uitgespreide armen, een witte zoute drop,
een zwarte zoute drop, een witte vrouw, die in een witte penguïn veranderde, een
zwarte vrouw, die in een zwarte penguïn veranderde, een witte penguïn op een zwarte
ijsschots, een zwarte penguïn op een witte ijsschots, een witte penguïn die in een
witte kat veranderde, een zwarte penguïn die in een zwarte kat veranderde, een witte
kat, een zwarte kat...
Zo was het begonnen. Met een kat. Met een zwarte kat en een witte kat. Met haar
dienstbode, een kleurlinge, die haar op zekere dag vertelde, dat ze zo graag een kat
wilde hebben voor haar moeder. De moeder woonde ergens ver weg, in een dorp.
‘M'n moeder is dol op katten. Als ik naar huis ga wil ik haar een kat meebrengen!’
Met Kerstmis kreeg ze altijd drie weken vakantie en Lore betaalde haar reis.
‘Kun je in Klapperfontein geen kat krijgen?’
‘Heel moeilijk. M'n moeder heeft wel eens een kat gehad. Maar haar katten gaan
altijd dood.’
Lore beloofde te helpen. Hier en daar vragen. Een jonge kat vinden was geen
probleem. Niemand wist er raad mee. Iedereen was blij om er op een fatsoenlijke
manier vanaf te komen. De eerstvolgende dag leverde al resultaten op. De zwarte
kat van de vrouw die de kinderen pianoles gaf, was in blijde, maar ongewenste
verwachting. Het was een geadopteerde zwerfkat, onvolgroeid, schuw, die eten kreeg
uit een afgedankt, gedeukt aluminium pannetje bij de achterdeur en in een schuurtje
sliep wanneer het regende. De naaister, die Lores japonnen maakte, had ook een kat
die moest jongen. Het was een mooie witte poes, gewend aan een mand met
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een rood fluwelen kussen, liefdevol vervaardigd van stof, overgebleven van een
avondjurk. Een luie, doorvoede poes, gewend aan kopjes geven en strelen, en
porseleinen schoteltjes vol liflafjes onder de keukentafel.
De zwarte kat van de pianolerares kreeg vijf zwarte katjes in een doos met oude
kranten, in het schuurtje achter in de tuin. De witte kat van de naaister kreeg drie
hagelwitte poesjes op de gebloemde sprei van een bed in de logeerkamer.
In december kreeg Lore een wit katje van de naaister, voor de moeder van haar
dienstbode. De pianolerares van de kinderen was enigszins beledigd omdat ze eerst
om een katje hadden gevraagd en het daarna niet wilden hebben. Ze plaatste
advertenties in de kranten en telefoneerde wild in het rond om haar katjes kwijt te
raken. Het waren magere katjes, de kopjes te klein in verhouding tot het lichaam,
met hoge pootjes. De staartjes waren een beetje kaal. Rechtop staande, trillende
rattestaartjes. Het witte katje van de naaister was mollig en pluizig. Een speelgoed
diertje met een roze neusje, roze teentjes en ronde, lichtblauwe, glasachtige oogjes.
Een katje weggelopen van een plaatje op de deksel van een bonbondoos.
Na lang overleg met Lore en de kinderen, noemde de dienstbode hem ‘Fluffy’.
De reis naar Klapperfontein, waar haar ouders woonden, was lang. Eerst uren in de
trein, dan overstappen in een spoorwegbus, dan weer uren in de trein. Een reis van
ruim vierentwintig uren. Dieren mochten niet in de coupé. Dieren moesten in een
speciale bagagewagon. De dienstbode was te bang om het katje - in een mandje weg te moffelen onder een van de banken. Ze werden het erover eens, dat een zes
weken oud katje, net weg van de moederkat, een reis in de bagagewagon niet zou
overleven. Er moest een andere oplossing gevonden worden. Vrienden van de
dienstbode zouden met een vrachtwagen naar het dorp gaan. Met een auto was het
maar een uur of zes rijden. Het katje kon met de wagen mee. Voor Lores meisje zelf
was in de wagen geen plaats, zij moest met de trein. Intussen liep het katje rond in
Lores huis. Het werd met de dag snoeziger. De kinderen speelden ermee en het sliep
op Lores schoot. Ze koesterde het in haar armen, tegen de huid van haar hals, haar
gezicht. Ze had het graag zelf willen houden, maar ze hadden al twee katten en een
hond, en bovendien had ze het de dienstbode beloofd. Het was de kat van de
dienstbode. Af en toe, wanneer de kinderen onder elkaar vochten om met het katje
te mogen spelen, werd ze kwaad. Ze kwam te voorschijn uit de keuken, van streek
als een bedreigd moederdier, greep het katje beet en bracht het naar haar kamer.
‘Het is mijn kat!’ Ze zei het verstoord, hooghartig. Ze was een vrouw van achter
in de twintig, ongetrouwd, kinderloos. Het katje maakte een on-
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ontwikkeld, dierlijk moederinstinct in haar wakker. Het veroorzaakte een zekere
frictie in het gezin. De kinderen vochten om met het katje te mogen spelen, de
dienstbode was humeurig wegens het vervoerprobleem, Lore zelf was kortaf omdat
ze zich bezorgd maakte. Ze had er niet aan moeten beginnen. Haar gedachten
dwaalden steeds terug naar het eerste gesprek over de kat.
‘Ik wil zo graag een kat meenemen voor m'n moeder. M'n moeder houdt zoveel
van katten.’
En zij, Lore, een en al hulpvaardigheid. Hier en daar informeren. Opbellen. Krant
inkijken.
‘M'n moeders katten gaan altijd dood!’
Ze had er echt niet aan moeten beginnen. De kat zou onderweg lijden. Zes uren
in een vrachtwagen. En dan het dorp. Klapperfontein. Een gehucht. De hitte. De
droogte. Geen veearts. Arme mensen. Ondervoed. Vis niet te krijgen. Vlees een luxe.
De mensen met de vrachtwagen kwamen het katje halen. Het kon voorin in de cabine
zitten, op de schoot van een vriendin van de dienstbode. Het kreeg een flesje melk
mee voor onderweg, en een flesje water, en een jampot met een mengsel van gekookte
vis en kindermeel, en een blauw dekentje uit de poppewagen. De dienstbode had het
twee etensbakjes gekocht. Plastic. Een roze en een blauw. De kinderen wuifden de
wagen na. Het vertrek van het katje liet een leegte achter. De dienstbode vertrok een
paar dagen later. Lore bracht haar naar het station.
‘Schrijf me!’ zei ze. ‘Laat me weten hoe of het met de kat gaat. Of hij goed is
aangekomen. Of hij kan wennen.’
Ze opende haar tas en gaf het meisje een strookje postzegels.
Later stond ze voor het raam in het lege huis. De kinderen logeerden bij vrienden.
Ze dacht aan de kat. Ze zou hem af en toe een pakje sturen. Een pakje met
kattevoedsel. Wetenschappelijk samengesteld, gebalanceerd kattevoedsel. Als hij in
leven bleef.
‘M'n moeder d'r katten gaan altijd dood.’
Zo'n lief diertje. Smetteloos wit. Ze had het zelf moeten houden. Ze had altijd een
witte kat willen hebben. Ze had het meisje een van de zwarte, te klein uitgevallen
katjes van de pianolerares moeten geven. Beneden in de tuin snoeide de tuinman
rozen. Gertrude Stein. Een roos is een roos is een roos is een roos. En een kat is een
kat is een kat is een kat. Het eentonige klik-klik-klik van de tuinschaar knipte de
rustige middagstilte in stukken. De grillig gevormde stukken van een wit-zwarte
legpuzzel. Een zwarte kat, een witte kat, een zwarte kat, een witte kat...
‘Als ik hier nog lang blijf word ik gek’, dacht Lore. ‘Misschien ben ik al gek. Net
zo gek als Hilda.’
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Kroniek
Willy Spillebeen / De volheid en de holte
Erik van Ruysbeek (o1915) drukt in zijn oeuvre een eenheidsvisie op de kosmos uit.
Hiervan getuigen ook de lijvige bundels Een kleine alchemie (1973) en De bron
achter de spiegels (1974). Gedicht na gedicht poogt Van Ruysbeek door te dringen
tot het mysterie van het zijn. Achter alle verschijningsvormen van de werkelijkheid
in al haar complexiteit ziet hij een eenheid, een eenwording van de tegendelen die
daardoor zichzelf opheffen. De titel van zijn jongste bundel De bron achter de spiegels
is een zinvolle samenvatting van deze eenheidsvisie: het mysterie van het zijn
weerspiegelt zich in de dingen zelf, die dan ook zovele spiegels vormen van het zijn.
Van Ruysbeeks kosmisch-universeel levens- en wereldaanvoelen werd ongetwijfeld
mee gevormd door oosterse religieuze invloeden; het oosters elementarisme bracht
hem er niet enkel toe de tegendelen met elkaar te verzoenen, maar ze zelfs in elkaar
te doen opgaan. Zo kan dan het motto boven de cyclus ‘Kleine alchemie van het
leven’ luiden: ‘Quod est inferius est sicut quod est superius et quod est superius est
sicut quod est inferius...’ uit de Tabula Smaragdina.
Een kleine alchemie bestaat uit drie cyclussen. In de eerste wordt de liefde in haar
twee-eenheid tot een symbool bij uitstek van het kosmisch-verruimd bewustzijn van
de eenwording en de eenheid: ‘en ik zet uit en groei / tot wegend firmament boven
je aarde / vorm van al je vormen / dalend in je dalen reusachtig en intiem / wij vatten
vuur en worden golvend lava / en ik ben zon en stort de zon in jou / en weet niet
meer het onderscheid der huiden / ontploffend vuur, één vuur, vult alle ruimte / en
ik, ik ben niet meer.’ (9). Met nagenoeg identieke bewoordingen beschrijft Van
Ruysbeek in het verhaal ‘Liefde’ (Nieuw Vlaams Tijdschrift, april 1974) hoe een
stervende man in een soort koortsdroom een coïtus beleeft: een visioen eigenlijk van
de eenwording met het al, gesymboliseerd door de (niet-aanwezige) vrouw. Ook in
de cyclus Kleine alchemie van de liefde resulteert de eenwording van man en vrouw
in een diepere eenheid: als ‘wijn van prikkels en van vredes / miljarden priemen in
eindeloze ruimten / waarin ik stoffelijk verzwind.’ (17). Zo ervaart de man de vrouw
in hem. Maar deze vrouw wordt verruimd tot ‘alom-aanwezigheid’. De macht van
de
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liefde blijkt inderdaad te bestaan uit een oneindig verruimen van man en vrouw, een
paradoxaal gebeuren: ‘wij schenken leven aan de zee in ons / en wentelen in haar
die ons / tot de oneindigheid van één / verbijsterend punt / verruimt / en sluiten wij
de ogen / onze lichamen overstromen ons / wij houden ze groot open / en zien de
vormen van gods zaligheid.’ (21).
Men kan het zo stellen dat de dichter d.m.v. zijn sterk positieve eenheidsvisie alle
menselijk tekort bewust negeert en zelfs opheft, omschakelt tot een zegepraal. Over
(de schoonheid van) de vrouw schrijft hij: ‘in jou verzinkt mijn nietigheid en wordt
er groot, / bodem mijner ziel en hoogtepunt mijns lichaams / in jou wordt mijn verlies
tot zegepraal.’ (22). In de tweede cyclus ‘Langzaam tussenspel’ wordt de dood
opgeheven en ongedaan gemaakt: in het lange gedicht ‘Requiem in memoriam patris’
is de zoon niet slechts ‘spiegel en toekomst’ van de dode vader, maar blijft deze
vader rondom de levende in alles aanwezig, zelfs identificeert hij zich met alles (cfr.
Achterberg die eveneens de dode geliefde met de hele werkelijkheid gelijkstelde):
‘Nu hebt gij traag het lichaam dat gij waart verlaten / en schouwt de lieve last met
de glimlach van wie weet / en ik die in de avond wandel tussen de struiken en de
bomen / gij zijt rond mij die in mijn lijk nog leef / gij zijt de lucht gij zijt de wind gij
zijt de straling / van wat door alle delen lieflijk waart / een deel van wat oneindig is
en zonder delen / en dat mijn adem en 't kiemen van de grasspriet vult.’ (30). Uit de
these van de sterfelijkheid volgt de antithese van de onsterfelijkheid. De dichter
gelooft in de synthese van de universele, kosmische eenheid van alles met alles: een
aards paradijs dat hij herhaaldelijk geïncarneerd meent te zien in de bossen, de
ongerepte natuur waardoorheen hij dwaalt ‘als wijlen God de Vader in de eerste tuin’
(33). Daar slaagt hij erin om in eenklank te leven met de aarde en met de dieren, wat
prachtig geëvoceerd wordt door het beeld van de jager die in zijn slaap gelikt wordt
door een jonge reegeit. Het leven van de mens zelf ziet Van Ruysbeek visionair als
het verroeren van lichte twijgen in een korte cirkel, waarin ook het verloren ritselen
van een blad van vorig jaar te horen is, een ogenblik uitwendig leven, een rivier die
uitmondt en vervloeit in de grote roerloosheid van het onbeweeglijk ruisende bos
aan de overkant. Dit is de inhoud van het mooie gedicht ‘Monding’, een van de
mooiste overigens die Van Ruysbeek heeft geschreven. Meestal immers verwoordt
hij zijn eenheidsvisie op de wijze van een ideeënleer en niet als een visioen of een
visie die vanuit de werkelijkheid is ontstaan. Daarom allicht heeft prof. R.F. Lissens
hem ‘een in de poëzie verdwaald essayist’ genoemd. Zijn poëzie heeft bijna
doorlopend een betogend karakter. Dit komt haar zelden ten goede maar behoedt
hem
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er toch ook voor dat hij zou delyreren of in grootspraak ontsporen. Wanneer hij er
evenwel in slaagt zijn groots visioen direct beeldend vanuit de visuele werkelijkheid
over te brengen, hetgeen in de cyclus ‘Langzaam tussenspel’ vaak het geval is, schrijft
hij m.i. zijn sterkste poëzie. In al zijn gedichten is er weliswaar doorlopend
beeldspraak aanwezig, maar de beelden zijn te vaak cerebraal-kosmisch, waardoor
de visie m.i. loskomt van de visuele werkelijkheid en ook veel meer
beeldend-redenerend dan plastisch-evocerend aandoet. De natuurgedichten in Kleine
alchemie spreken m.i. sterker aan dan de andere omdat je als lezer a.h.w. de hand
kunt leggen op de uitgebeelde werkelijkheid. Een voorbeeld van zo'n natuurgedicht:

Monding
In 't grote bos aan d'overkant dat als een bergrug rijst
ter plaatse ruist de wind en doet geen blad verroeren.
Ruist ook de stortbeek nog, een humus van begeren,
een verre bronst van onderaards geluid?
Alles verdween in 't onbeweeglijk ruisen
van de gestrekte reus van groen.
Slechts waar ik sta
verroeren in een korte cirkel lichte twijgen
ritselt verloren een blad van vorig jaar
denken en bloed
een ogenblik uitwendig leven
rivier die uitmondt en vervloeit
en in de grote roerloosheid verdwijnt. (35)

In de natuurgedichten identificeert de dichter zich volledig met de ongerepte natuur,
hij wordt bijv. het bos: ‘In mijn verboste ogen groeit het groen / diep onderwaarts
opschietend in gespitste twijgen / duizenden priemen leven naar het blauw / ik ben
in botten overal gezwollen / en voel me duizendkoppig barsten naar het licht / ogen
en ogen reeds wimperend in de wind.’ (36). Ruimtelijk valt de microkosmos van de
mens algeheel samen met de macrokosmos van de werkelijkheid, waarbij zich ook
die andere werkelijkheid aansluit. Ruimtelijk gezien is alles één m.a.w. de ruimte
bestaat niet of alles is ruimte. Hetzelfde doet zich ook voor met de tijd: in Van
Ruysbeeks kosmogonie is er beslist wel een groei, een zich met elkaar vermengen
van de tegendelen haat-liefde, afgunst-vertrouwen, honger-verzadiging, maar naarmate
die tegendelen zich hechter met elkaar ver-
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mengen ‘groeien wij naar ons / steeds lichter wordend vlees / ons zonnevlees.’ (40).
Hij ontindividualiseert de mens en stelt: ‘dat wij ouder zijn / dan onze geboorte.’
(40). Daar ligt trouwens de betekenis van de mooie cyclus ‘Voor een Egyptische
prinses’ met wie hij zich gaat identificeren: ‘je bent mijn ruimte voorbij de
bereikbaarheid / mijn grensloosheid voorbij mijn dijende grenzen’ (44) en hij stelt
daar ook reeds het besef dat ‘zolang men wenst komt er geen einde aan het wensen.’
De ‘verlangenloosheid’ is blijkbaar het hoogste ideaal van de mens die streeft naar
eenwording, die heimwee heeft ‘naar een aankomst of een wederkeer.’ (45). In Van
Ruysbeeks optiek is het woordje ‘of’ hier buitengewoon belangrijk: het betekent dat
de slang zichzelf in de staart bijt, dat de cirkel rond is. De tijdbeleving van deze
dichter is inderdaad volkomen cyclisch. In ‘Een scheppingsverhaal’ uit ‘De bron
achter de spiegels’, p. 61, klinkt het: ‘Nu kan ik mij terugtrekken (d.i. nadat “Uit
mijn handen / wervelend / de wereld” kwam - W.S.) / in mijn oerbegin / tot aarde
mij vindt.’
‘Kleine alchemie van het leven’ is de derde cyclus. Alles is in alles en is ook alles,
naar het motto van de Tabula Smaragdina, alles groeit naar een ‘basalten roerloosheid’
(62). De ik-persoon vangt soms glimpen op van het zijn, van ‘het licht dat mij eens
schiep en ik niet kan herkennen / maar dat mij kent / en wit en brandend / dóórbreekt
soms / een bliksemschicht in mijn verdronken oog.’ (65). In de mens is het absolute
zijn reeds aanwezig: ‘luttele zon in ons / wij voeden u / met uw vonken in ons gelegd
/ naar een stralender klaarte op weg / naar het zonnevlees het lichtvlees / dat we
duister reeds zijn.’ (66). De hoogste wijsheid blijkt dan te zijn

Tao
Weten is de bron van niet weten
onder iedere stap staan honderd geheimen op
stop het wentelen van het wiel
keer in uzelf tot de leegte
onwetendheid is de bron van het weten.

Hans Andreus formuleerde het aldus: ‘De dichters weten wat zij niet weten. / Zij
spreken in hun vreemde taal; / zij gaan de dood in tot het begin; / zij ontdekken
leven.’ (Credo)
Van deze eenheidsvisie is (uiteraard) ook De bron achter de spiegels doortrokken.
Het blijkt trouwens duidelijk uit de titel van de bundel. In de eerste cyclus ‘Wereldse
Liederen’ handelt de dichter over het spreken: ‘- nutteloze taal die niet / het
onuitsprekelijke spreekt / eenzaamheid der woorden
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die iedereen verstaat -’ (9) en ‘Zo wil ik te spreken leren / opdat niet ik dan spreek
/ maar 't onuitsprekelijke zelf / in de ongesproken glans en schemering / mijner
profane woorden.’ (10). Ook in deze bundel schrijft de dichter de sterkste gedichten
als hij met natuurbeelden zijn eenheidsvisie naar de lezer kan overbrengen. Ook in
deze bundel komt de drang tot uiting om alle menselijk tekort te negeren en te
overwinnen. De dood bestaat niet: ‘wat eens bewust werd sterft niet meer / ook niet
wanneer wij sterven.’ (20)
Een belangrijk onderscheid evenwel tussen Een kleine alchemie en De bron achter
de spiegels ligt in het feit dat in de laatste bundel een crisis diende uitgeschreven en
afgeschreven te worden. Dit is de inhoud van de cyclus ‘Avondliederen’: de dichter
moet blijkbaar eerst als een kluizenaar inkeren naar zichzelf in volkomen
verinnerlijking om dan ‘passieloos’ in alle passies van de mensen te kunnen delen.
De wanhoop en het besef van het afgrondelijke, de dreiging van het niets, worden
opeens weer heel groot - Van Ruysbeek heeft inderdaad zijn positieve
levens-en-wereldvisie moeten bevechten op een soort nihilisme (cfr. de bundel
Weerklank (1948) die wel héél pessimistisch was - en de dichter schrijft: ‘God is
verloren, liefde, god is voorbij, / versplinterd en verbrijzeld / tussen de honende /
malende / molenstenen van het niet.’ (33). Maar hij overwint dit afgrondelijke besef
in en door zijn eenheidsvisie: ‘het duister is geboortestaat van licht.’ (35). En dan
komt als gevolg van een ‘tijdeloos verdriet’ (36) het doodsverlangen: ‘Hoelang nog,
teder leven, streel ik je geliefde vormen, / hoe lang eer je me laat gaan /
onweerstaanbaar / naar mijn ruimteloze thuis?’ (41), hetgeen neerkomt op ‘sterven
en groeien / in de wordingen van / het zijn’ (43) of ‘opgaan in de orgelende stilten /
alom-aanwezigheid.’ (44)
Een dichter die naar de al-eenheid toegroeit, naar het punt waarin alles is vervat,
zou eigenlijk moeten streven naar een essentieel woordgebruik. Zo lijkt het toch
tenminste. Van Ruysbeek is daarentegen een dichter van véél woorden, hij is eigenlijk
té welsprekend, te veel een beeldenstapelaar. Het wekt dan ook geen verwondering
dat zijn kortere gedichten meestal de sterkste zijn, dat heel wat gedichten te veel
vulsel bevatten en vaak prachtige synthetische formuleringen verstikt zitten in langere
en te weinig gespannen teksten. Van Ruysbeek onderschat blijkbaar - als veel dichters
- het evocerend vermogen van zijn woorden. Als goed theoreticus wil hij extra
uitleggen en verduidelijken. In de reeks ‘Kruimels’ uit de eerste bundel en de cyclus
‘Proeven van Haikus’ uit de tweede bundel, beperkt hij zich. Deze korte gedichten
komen bij mij overtuigend over. Van Ruysbeek schrijft dunkt me in hoofdzaak drie
soorten haikus: gedachtelijke, die dan ook a.h.w. aforismen zijn: ‘Geef geen naam
aan de / God, voorzichtig, sluit
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hem niet / op in een kerker.’ (53); meer descriptieve, die de indruk van een moment
vastleggen en m.i. slechts pseudo-diepzinnig zijn: ‘Onder hoge lucht / wouden dalen
naar het dal. / Nabij: drie oppers.’ (54); en ten slotte haikus die beeldend evoceren
wat de dichter ook in zijn langere gedichten weergeeft: ‘Beneden de stroom. /
Hierboven hoge pijnen. / Daartussen mijn oog.’ (54)
In de slotcyclus ‘Spiegels der transparantie’ suggereert de dichter hoe in de
werkelijkheid ‘de bron’ doorschijnend aanwezig is. Het scheppingsverhaal waarover
het eerste gedicht handelt blijkt rond te zijn, volkomen cyclisch: een reeks
reïncarnaties waaraan geen einde komt. ‘Nu kan ik mij terugtrekken / in mijn oerbegin
/ tot aarde mij vindt.’ (61). M.i. suggereert Van Ruysbeek hiermee inderdaad de
dood, het deelhebben aan de eenheid, een waterdruppel worden in de bron. Het
menselijke tekort, waardoor hij ‘slechts het veelvuldige’ en niet ‘het ene’ bereikt,
compenseert hij in het visioen van ‘de bron achter de spiegels’: ‘Maar voorbij de
paleizen / de visioenen en de wolkenhemels / van zintuigen, gewarigheid, gedachten,
/ is daar de bron waaruit zij bronnen, / de oneindigheid waaruit zij eindig zijn.’ (62).
Alles is inderdaad in alles en is ook alles: ‘Elke lichtkorrel is gans het licht / elke
vlam is gans de zon / elke druppel is gans de zee // en ik, ik ben het zijn.’ (70)
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Kroniek
Marcel Janssens / Helikopterhelena
De roman De vleugels van Helena door Marc Andries (Amsterdam/Baarn, P.N. van
Kampen; Antwerpen, Standaard, 1973; Gemini Literaire Paperback, 160 blz.) komt
op de lezer af als een nare droom. Vooreerst wekken de motieven van het steeds
falende zoeken, van achtervolgen en achtervolgd-worden, een angstige droomsfeer.
Verder draagt ook het associatieve uitspinnen van de motieven daartoe bij, doordat
de roman de dolle sprongen, verschuivingen en hiaten van de angstdroom in zijn
structuur opneemt. Ten slotte lijkt het onmogelijk een éénzinnige symbolische
interpretatie aan het gebeuren vast te knopen. En wat voor een gebeuren! Een
ik-persoon wandelt uit het bekende land weg, een lokkende horizon tegemoet, op
zoek naar ‘Het’, waarvan hij alleen weet dat het zeker bestaat. Heel het verhaal door
is hij op reis langs onvoorziene wegen en met onverwachte middelen. Nergens kan
hij aankomen; steeds weer ‘in verwachting’, wordt hij meegerukt naar een vaag
vermoede bestemming. Op het einde is hij alleen ‘een nieuwe ontgoocheling rijker’,
maar wil alweer vertrekken, omdat hij weet ‘dat Het ergens bestaat’. Inmiddels werd
hij door geheimzinnige krachten van her naar der gezonden. Blijkbaar kreeg hij een
opdracht te vervullen vanwege zekere Lampernisse. Of van Karel Overzier, die hem
op een bepaald ogenblik zegt: ‘Ik begrijp dat je het nu allemaal niet meer zo begrijpt,
maar je moet begrijpen...’ (48)? De lezer is op dat ogenblik al even verward als de
ik-persoon. Er volgen nog episodes met Generaal Baseleer, met de leraar Vergilas
en met professor Caballito. De geheimzinnigste kracht, die zijn zwerftochten begeleidt
en bij gelegenheid richting geeft, is de mooie, geonduleerde, versteende Griekse
godin Helena uit de helikopter, een krijgszuchtig en bestraffend wezen, een fatale
‘Engel der Wraak’, die er Overzier, Vergilas en Baseleer van langs geeft. Zij treedt
ook op als reddende engel voor de ik-persoon, maar in wiens opdracht werkt zij?
Welke zijn haar rang en functie in de Organisatie? Het lijkt ernaar alsof de auteur op het symbolische vlak - verschillende vormen van vrijheidsberoving en afstomping
heeft willen uitbeelden. Ik denk aan de militaire terreur en aan het wetenschappelijke
denken van Caballito in diens onderaards rijk. De voorstelling van de romanruimte
kan ook in die richting wijzen, vermits
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de opgejaagde reiziger, die de ruimten achter de horizon zoekt, terechtkomt in de
beklemmende kerkerruimten, in flagrante tegenspraak met zijn verlangen naar
bevrijding. Hij verzeilt in een woonwagen, in spelonken, op een zolder. Steeds weer
voelt hij zich afgevangen en opgesloten, steeds weer wil hij op de loop (wat hem in
een droomsequens gelukt, blz. 138-140). Hij is echter de hele tijd fundamenteel
onvrij. Zijn relatie tot de onbereikbare en onaantastbare Helena blijft duister: is zij
een helpster of een tegenspeelster? Het Huis van Toevlucht, dat zij op hun weg
passeren, is nog geen verlossend rustpunt.
In dit verband wou ik nog even naar een interpretatie van ‘Het’ zoeken. Het
uitgangspunt moet zijn het besef van de onpeilbare chaos. Ik zit hier met een ellendige
behoefte om alles een zin te geven, zo zegt de ik-persoon, ik zit verstrikt in een
vierendertig jaar oud spinneweb, dat een ondoordringbare versperring voor het
bevrijdende weten opwerpt (116). Alles moet veronderstelling blijven. De kwelling
van het niet-kunnen-weten wordt door het ondoorzichtige verhaalstramien
gesuggereerd: wie is spion van wie? wie werkt in opdracht van wie? waar is goed of
kwaad? (Het ongewisse gebruik der tempora fungeert ook als dérouterend element.)
De opzettelijke verwarring kan een analogon zijn van een fundamentele verbijstering.
Wat in de paniekerige droomsfeer wordt verhaald, kan bestemming noch eind hebben.
De onzekerheid regeert, ook in de spelonken van Caballito, die wel zegt ‘Hier brandt
de lamp!’ (107), maar dat wekt enkel loze verwachtingen. Zelfs Helena, die gezonden
schijnt om de bevrijding te helpen realiseren, zegt op het eind: ‘Jij zult wel denken
dat ik gek ben, (...) Een en ander moet je wel onbegrijpelijk voorkomen. Alles
eigenlijk als ik er even over nadenk (...) Het is moeilijk om je alles te verklaren, (...)
In feite geraak ik er zelf niet helemaal wijs uit.’ (151). De Griekse godin, de hoogste
en mooiste macht, bekent dus ook haar onmacht. Zo worden alle zekerheden in het
verhaal stelselmatig geperverteerd en ondergraven. Is er een uitweg denkbaar? De
ik-persoon spreekt een paar keer van de directe, onbelemmerde en totale communicatie
en van een hogere vorm van menselijkheid, die hij langs de vele staties van zijn
dooltocht moet missen. Het hoofdkwartier van Zijne Excellentie Lampernisse wordt
‘een bruggehoofd naar een hogere vorm van menselijkheid’ genoemd (110), terwijl
Generaal Baseleer daar precies een aartsvijand van is. Een vroegere beschaving heeft
de taal der directe communicatie gekend; de panische wereld waarin de ik-persoon
ronddoolt, heeft dat vermogen verloren. Het doel van de zoektocht - ‘Het’, dat ergens
moet bestaan - kan wellicht met die onbelemmerde communicatie in verband gebracht
worden.
In ieder geval blijft het boek voor mij een raadselachtig ding. Ik vroeg me
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soms af of er hier en daar geen practical joke in zit, en of het niet bij gelegenheid als
sleutelroman kan gelezen worden. De verteller blokkeert soms zelf op ironische
manier een of andere symbolische interpretatie (bijv. blz. 78). Laten we er dus niet
te zwaar aan tillen noch trachten te ontraadselen waar Helena zelf niet uit wijs geraakt.
De ik-persoon wordt ergens overmand door een klaterend wit licht, dat zijn gedachten
als een remloos rad doet tollen (88). Dit beeld lijkt mij goed geschikt om de
totaalindruk van het boek te resumeren.
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Kroniek
André Demedts / Nog eens over Böll
Bleke Anna en andere verhalen. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1974. 271
blz.
Meningen van een clown. Davidsfonds, Leuven, 1974. 224 blz.
Verschillende Nobelprijswinnaars uit de jongste vijfentwintig jaar, de periode na de
tweede wereldoorlog, zijn alweer vergeten, als zij ooit verder dan in beperkte kring
ruimer bekendheid verwierven. Gevrijwaard voor dat gevaar lijkt in ieder geval
Heinrich Böll, want sinds onze vorige aan hem gewijde kroniek is de belangstelling
voor zijn nieuw en vroeger werk niet verminderd.1. Niet in Duitsland en ook niet
daarbuiten. Zo verschenen onlangs bij ons Bleke Anna en andere verhalen, naast een
herdruk van Meningen van een clown, twee boeken die wat ongelijk in waarde zijn
en toch enigszins bijeenhoren, omdat het eerste voor een beter begrip van het tweede
ongemeen verhelderend is.
Niet alleen voor die roman evenwel, want voor alles wat Böll gedaan en geschreven
heeft, daar het benevens verbeeldingsliteratuur ook betogende artikels en teksten van
lezingen bevat. Zo vernemen wij nu rechtstreeks door hem zelf verklaard zijn
wereldbeschouwing en levenshouding, die wij vroeger uit zijn personages, het relaas
van hun avonturen en de beschrijvingen van hun omwereld moesten afleiden.
Interpreteren levert altijd een risico op, omdat men ondanks de beste wil die denkbaar
is zich zelf niet kan wegcijferen.
Uit verschillende van zijn artikels blijkt dat Böll, die van katholieken huize is,
zeer veel tegen het katholicisme zoals het nu reilt en zeilt heeft in te brengen. In het
werk dat voor ons ligt, is het niet een kwestie van geloof, wel van beleving. Nieuw
mag het ongetwijfeld niet heten, de kritiek is zo oud als de zaak en waarschijnlijk
onmisbaar als straf en aansporing tot zuiverder godsdienstigheid. De straf is een
geruststelling voor degenen wier geweten verontrust was en de maning tot meer
overeenstemming tussen overtuiging en leven zo dikwijls herhaald, dat zij geen
indruk meer maakt.
Böll moet wel een optimist zijn, om te vertrouwen op de kracht van zijn woord.
Misschien omdat hij links van de middenmoot staat en de verwijten die van
katholieken afkomstig waren, enkele heiligen daargelaten, doorgaans door de
rechtervleugel geuit werden. Van Dante tot Bloy hebben wij het niet veel anders
geweten. Soms dringt ook Böll op een verstrengd katholicisme aan. Zo in zijn Brief
aan een jonge katholiek (1958) uit Bleke Anna
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en andere verhalen, waar hij doelend op Duitsland zegt: ‘Wij leven in het land van
de opportunisten’ en twee bladzijden verder: ‘De politiek is hard geworden en de
theologie zwak.’ Niet mis te verstaan eveneens zijn sprankelend-mooie satire
Veranderingen in Staech (1969), een benedictijnenabdij die voor wie de beschreven
toestanden enigszins door heeft met Maria-Laach te vereenzelvigen valt.
Naar Böll verzekert wordt het klooster door staat en bisdom onbekrompen
gesubsidieerd, omdat hoge gasten in Bonn er weleens naartoe gereden worden om
behalve het Wirtschaftswunder ook het ‘andere Duitsland’ te leren waarderen. Om
het beoogde effect te bereiken is het noodzakelijk dat ten minste een veertigtal
monniken daar zijn voor het koorgebed. Dat schijnt alle mensen te veel, omdat de
meeste paters aan een ongeneeslijke reisziekte lijden, zodat de abt om niet in schade
en schande te vallen zich verplicht ziet vaganten en contesterende studenten te huren
en te verkleden om de autoriteiten en voorname bezoekers niet teleur te stellen.
Zwaarder weegt het verwijt waar Böll de katholieke kerk ervan beschuldigt de
wet boven het leven en de macht boven de liefde te verheffen. In verband met
Humanae vitae, de wereldbrief van Paulus VI, wijst hij erop dat het getuigt van
onbekendheid met de mens zoals hij is, waar er van kuise en onkuise liefde gesproken
wordt. De liefde wortelt altijd in de gehele mens, niet als lichaam en ziel uiteen te
houden. Even verkeerd acht hij het niet te beseffen dat seksuele drang naar de man
bij de vrouw even normaal is als van de man naar de vrouw. De kerk ziet er niet
tegenop haar leden in onmenselijke situaties te dwingen waar het om geslachtelijke
verhoudingen gaat, alsof er slechts dat zedelijk gebod zou bestaan, en terzelfder tijd
speelt zij met de machthebbers onder hetzelfde hoedje, die verkrachters van alle
recht, of schippert tussen twee waters om wat het ook koste haar gezag en invloed
te redden.
Tot het bereiken van dat doel heeft zij zich de taal van alle heren en heersers
aangewend, die ook de taal van de staat en het leger is. Woorden en woorden, zoals
Hamlet zei, die zinloos zijn en zinledig, omdat men er, zonder zich tot iets te
verplichten, alle kanten tegelijk mee uitkan. Zo vervelend en angstwekkend
onverantwoordelijk, dat er niemand nog belang aan hecht. In zijn rede De vrijheid
woont in de taal (1958) beklemtoont Böll dat de taal, ons hoogste natuurlijk bezit,
er is om de waarheid te zeggen, zo duidelijk en ondubbelzinnig, dat iedereen weet
wat hij of zij eraan heeft en dat het ergste wat hem kan overkomen zou zijn onder
kwellingen en folteringen iets te vertellen of te schrijven dat voor het oordeel van
zijn geweten geen stand zou houden.
Dat geldt niet alleen in of tegenover de kerk. Van groot belang is zijn
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Lezing in Frankfort (1966) waarin hij de naoorlogse Duitse literatoren en literatuur
ervan beschuldigt geen binding met hun volk meer te hebben. De schrijvers moeten
uitdrukken wat de anderen niet kunnen of durven, wat leeft onder de miljoenen
mensen, de menigte zonder stem of gezicht, en in plaats daarvan maken zij een
afzonderlijk kringetje uit, handelen over obsessies en problemen die hen beroeren,
in een eigen idioom dat door het publiek niet meer begrepen wordt. Böll wijt dat
verschijnsel aan een typisch Duitse afkeer van provincialisme (waar Zuid- en
Noord-Nederland al even sterk door besmet zijn) en dat soort internationalisme noemt
hij ‘nu juist provinciaal’ tot op de graat. ‘Want het menselijke, het sociale, het
gebondene is, geloof ik, zonder vaderland niet mogelijk...’ (213)
Zo'n uitspraak kan slechts bevreemding wekken bij degenen die als automaten en
niet als mensen denken. Ongetwijfeld is Böll vijand van autoritaire regimes,
imperialisme en militarisme (wat een geleerde woorden allemaal om zelfzucht en
onverstand van hele groepen te noemen), maar niet te vergeten ook dat er een humaan
en doordacht nationalisme bestaat waar hij voorstander van is. Het ligt niet in abstracte
grootheden volgens hem, hij ontmoet het in de levende mensen, overal waar hij en
zij erin slagen met elkaar in betrekking te komen. Het vaderland zijn de nabije
werkelijkheden, gezin, woonbuurt, arbeidsgemeenschap, school, straat, streek en
stad, die wijder en wijder uitdijend ten slotte land en volk, zelfs de hele mensheid
omvatten. Tot zijn ergernis stelt hij vast dat het de intellectuele geengageerden zijn,
die met sociale bedoelingen steeds meer clubjes, groepen en organisaties oprichten,
en feitelijk niet anders dan een eindeloze versplintering van de gemeenschap bereiken.
‘Het komt mij voor,’ besluit hij, ‘dat in ons deel van de wereld, dat zich het westelijke
noemt, een zelfvernietigende verloochening van het menselijke en sociale in praktijk
gebracht en gepropageerd wordt.’ (215)
Die kritiek in het algemeen en op het katholicisme in het bijzonder vinden wij
terug in Meningen van een clown. De oorspronkelijke uitgave Ansichten eines Clowns
(1963) mag beschouwd worden als de bekroning van Bölls episch werk vóór die
datum verschenen. Zoals zo dikwijls bij hem is het hoofdpersonage, Hans Schnier,
iemand die zich niet met zijn familie en klasse of stand kan verzoenen. Hier de zoon
van rijke godsdienstige ouders, wier leven een compromis is met hun geloof, want
de vader houdt er een maîtresse op na en de moeder, overtuigd van haar
voortreffelijkheid, verwart de liefdadige actie van de comités waarin zij zetelt, tot
eigen eer en glorie, met de eenvoudige, uit menselijke deernis met anderen gesproten
christelijke liefde.
In plaats van te studeren voor een beroep in overeenstemming met zijn

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

647
maatschappelijke afkomst, is Schnier clown geworden. Blijkbaar met talent, tot er
een ogenblik kwam dat hij zich niet meer kon hernieuwen en weldra het nodige
inkomen miste. In de onmogelijkheid zich daarbij aan te passen, blijft hij allerlei
weelde-uitgaven doen, wat natuurlijk de wrevel van zakelijk aangelegde mensen
uitlokt. Zes jaar geleden heeft hij Marie, een meisje van zijn leeftijd, voor zich
gewonnen en sindsdien hebben zij als ongehuwd paar gelukkig en vrij samen geleefd.
Dat duurt tot zij als katholiek gelovige die verhouding voor haar geweten niet meer
kan verantwoorden, zodat zij Hans voorstelt op een normale manier voor de kerk in
het huwelijk te treden. Hij weigert de verplichtingen te aanvaarden die daaruit zouden
volgen en beweert bovendien, wat feitelijk juist is, dat zij reeds gehuwd zijn. Onder
invloed van haar katholieke vrienden, breekt Marie daarop met hem af, in het
vooruitzicht met een andere man te trouwen.
Voor Schnier valt die beslissing samen met ontgoochelingen in zijn beroep en
nijpend geldgebrek. Alles heeft voor hem waarde en betekenis verloren, hij beseft
dat hij als clown uitgediend heeft en een aan lager wal geraakt man is geworden.
Alleen Marie, zij alleen zou hem kunnen redden en zij weigert, beïnvloed door
priesters en leken, naar hem terug te keren. Vruchteloos tracht hij bij vrienden en
kennissen geld te lenen en als blijkt dat niemand hem afdoende helpen kan of wil,
verdrinkt hij zijn laatste bezit en besluit als straatmuzikant op aalmoezen te leven.
Dat zal zijn protest zijn tegen een kerk en een maatschappij voor wie schijnwaarden
en wetten meer tellen dan het geluk van de mens.
Meningen van een clown is een karakteristieke Böll-roman, vooreerst om de figuur
van Hans Schnier, een man die niet past in het Duitsland van na 1933, dat sinds de
triomf en nederlaag van het nazisme zijn geestelijk evenwicht niet weervond. De
schrijver verwijt zijn landgenoten schijnheiligheid en minachting voor de beproefde
mens. Voortdurend is er tegenspraak tussen hun innerlijke gesteltenis en uiterlijk
vertoon, tussen de normen en tradities waarop zij staan en de nood aan begrip en
hulp van de kleinen en machtelozen. Schnier doorkijkt die voorwending, beredeneert
wat er verkeerd is en denkt geen ogenblik in zijn onbegrensd egocentrisme dat een
beetje zelfkritiek een verlossing uit zijn dwanggedachten zou brengen.
Van alle schuldgevoelens vrij en ontoegankelijk ervoor, is hij objectief benaderd
ongetwijfeld een diep beklagenswaardig man, maar omdat hij zijn eigen
tekortkomingen niet bevroedt is hij niet de tragisch verontrechte, die bij voorbeeld
uit het werk van Graham Greene oprijst. Nochtans bestaat er gelijkenis tussen de
verhalen van de Duitser en de Engelsman: beiden klagen aan dat de katholieke
godsdienst ongelukkigen maakt en Böll voegt
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er onomwonden aan toe dat zulks niet behoorde te wezen.
De hele roman, door Schnier in de ik-vorm verteld, bestrijkt slechts een avond,
nacht en morgen, enige uren die volstaan om door middel van tussengeschoven
herinneringen een heel leven uit te beelden tegen de achtergrond van de hedendaagse
Duitse Bondsrepubliek. Vanwaar gekomen, waar naartoe? Maar werkelijk meeslepend
en indrukwekkend verwoord, geladen met een waarachtige menselijkheid, die
voortdurend met de actualiteit geconfronteerd wordt. In latere verhalen, zoals De
kerk in het midden (1965), heeft de schrijver humor geleerd en zijn relaas, dat minder
didactisch uitvalt, kreeg erdoor een objectiever karakter. De toekomst zal uitwijzen
of Böll in die richting verder zal gaan, de tijd of die verschuiving naar het tijdeloze
het werk een blijvende waarde verleent. Wij zijn geneigd daaraan te geloven. Böll
moet schuldigen hebben. Hij zoekt ze onder bekende namen, in het jongste kwarteeuw,
in eigen land. Hun slachtoffers zijn moedige uitzonderingsfiguren, die zich uit hun
milieu losgescheurd hebben en naar vastheid verlangen, een zuivere toestand, in een
wereld die vals en verwaand het heiligste profaneert. Waarom zijn die mensen anders
dan anderen? Kan de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw het verklaren? Het
wordt niet duidelijk. Wel zien wij zijn helden van boek naar boek met herkenbaarder
gezichten. Straks zal er een Böll-personage bestaan, zoals er Hamsun-personages in
onze herinnering leven. Het zijn zwervers, zo ineens opgedoken, en zij verdwijnen
weer achter de horizont. Het verhaal blijft open. Bij de Noor zijn ze bewogen door
de erfelijke onrust van de Germanen, op weg naar geluk, bij Böll door een
meesmuilend verzet tegen ieder en alles wat de persoonlijke vrijheid belemmert.
Hamsuns wereldbeschouwing was opbouwend, omdat hij zijn ontheemden een
uitweg voorspiegelde langs de gehechtheid aan de grond en alle traditionele waarden
die daarmede samengaan. Waar Böll de oplossing ziet, lijkt voorlopig minder klaar.
Het is zoveel moeilijker voor hem, stedeling van geboorte, burger van een land dat
na twee verloren oorlogen zijn houding zoekt in een geïndustrialiseerd Europa, waar
de opeenhoping van miljoenen mensen alle problemen vertienvoudigd heeft. Toch
komt het ons voor dat de Duitse Nobelprijswinnaar het aards paradijs van de mens
ergens meent te bespeuren in het droomland van de hippies, een
evangelisch-anarchistische samenleving, waar men kan leven en laten leven zonder
elkander zijn wil op te dringen.
Intussen blijven zijn contestanten veroordeeld tot een bestaan aan de zelfkant van
de maatschappij. Zij kunnen in de banale zin van het woord niet ‘arriveren’ en zijn
niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk voortdurend op doortocht, in treinen, pensions,
hotels, restaurants, kazernes en bureaus, waar zij
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tijdelijk verblijven en geen vaste woonplaats kunnen hebben, zoals Hans Schnier,
de clown en veelprater, die bij zich zelf gelijk haalt en voor de anderen een mispunt
is.

Eindnoten:
1. D.W. & B., september 1973, p. 526-530.
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De laatste ronde
Assassin
Achteloos bladerend in mijn ‘Nouveau petit Larousse illustré’, merkte ik bij toeval
het woord assassin op en las:
‘Assassin (ar. haschischin, de haschisch, plante enivrante). Qui tue; meurtrier: fer
assassin, main assassine. Fig. qui provoque: oeillade assassine. N.m. Celui qui tue
de dessein prémédité ou par trahison.’
De petit Larousse verwijst dan naar het woord assassin in de historisch-geografische
woordenlijst achteraan. Daar las ik:
‘Assassins (Haschischin) ou Ismaéliens, secte musulmane de l'Asie Occidentale,
fondée en Perse vers 1090 par Hassan ibn Sabbah, et dont le chef, appelé “Le vieux
de la montagne”, résidait dans la forteresse d'Alamout. Ses sicaires, grisés de
haschisch, commirent à l'époque des croisades, de nombreux meurtres.’
G. Walschap

Over hoofdletters en andere irritaties
hoofdletters zijn verwarrende dingen. om het begin van een zin aan te duiden zijn
ze overbodig, want een punt aan het einde van de vorige zin volstaat. verder worden
ze alleen maar gebruikt om allerlei zaken belangrijker te doen lijken dan ze in
werkelijkheid zijn. hoofdletters zijn als erelintjes, stijve boorden of uniformpetten,
ze geven een zeker prestige dat meestal op niets is gebaseerd. het is toch opvallend
hoe onbelangrijk de belangrijke dingen dikwijls zijn, hoe treurig de feesten, hoe leeg
de meesterwerken, hoe vervelend de grote menselijke kwaliteiten, hoe hypocriet de
leefregels, en ga zo maar verder en vul zelf maar aan.
iedereen die, ontwakend met een kater bijvoorbeeld, of in de regen wachtend op
een tram, al eens terugblikt op zijn leven, kan vaststellen dat de meeste ‘belangrijke’
dagen en ogenblikken vaag en onduidelijk zijn geworden, maar dat allerlei totaal
onzinnige toestanden, volkomen ‘onbelangrijke’ voorvalletjes en vluchtige
ontmoetingen met een fotografische nauwkeurigheid in het geheugen staan geëtst,
of onvoorziene gevolgen hadden. de geschiedenisboeken puilen trouwens uit van de
voorbeelden die bewijzen dat allerlei ‘kleinigheden’ van grotere betekenis waren
dan ooit iemand had kunnen vermoeden. alleen realiseren we ons dat niet zo gemakke-
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lijk, ook omwille van de hoofdletters, die aan de kop van de verkeerde woorden
staan.
ik ken mensen die jarenlang met elkaar bevriend waren en die hoog opgaven van
elkaars geweldige kwaliteiten. toen gingen ze samen op reis en na amper zeven dagen
hadden ze haast slaande ruzie omdat de ene niet zonder zijn reisgids bleek te kunnen
leven en de andere elke morgen zeeën van tijd verloor met het obstinaat knopen en
herknopen van zijn das. wellicht lopen er uiteindelijk ook meer huwelijken stuk op
bijvoorbeeld al te omslachtig neuspeuteren en de daaruit ontstane nerveuze toestanden,
dan op buitenechtelijke verhoudingen. terecht, denk ik.
om al deze redenen vraag ik me dus af of het van mijnentwege laakbaar of
kleinzielig is als ik omwille van een klein detail soms helemaal anders kom te staan
tegenover bijvoorbeeld een zeer diepzinnig boek of belangrijke film. onlangs zat ik
voor de televisie en keek naar een van die verfilmde plattelandsverhalen van h.e.
bates. ik zal niet beweren dat ik van bates veel gelezen heb, maar ik wil op gezag
van anderen wel best aannemen dat hij een onderhoudend en bekwaam auteur is en
de enkele afleveringen van de naar zijn werk gemaakte reeks die ik gezien heb vond
ik knap gedaan, met verzorgde sfeerschepping en voortreffelijke acteurs-prestaties
en ingehouden sentiment en nog enkele andere kwaliteiten die men pleegt op te
sommen als men het voor zichzelf wil goedpraten dat men onderuit gezakt in een
zetel met een borrel of met koekjes zijn tijd heeft zitten verprutsen. in het laatste
verhaal dat ik zag komt een nogal fijne vrouw als hulpje in huis bij een boer van het
tiep gouden hart onder ruwe bast. de man kan niet eens lezen, want als het meisje
voor zijn verjaardag een taart bakt met zijn niet erg moeilijke naam erop, ‘tom’, dan
moet zijn vriend dat spellen. als dat meisje dan, omwille van een situatie die te
ingewikkeld is om in een literair tijdschrift uiteen te zetten, de boerderij verlaat, dan
schrijft ze hem wel, bij wijze van afscheid, een mooie brief - die een nog aandoenlijker
einde veroorzaakt, met de ruwe boer die aan de ingang van zijn erf over grauwe en
verre velden uitkijkt in diepe en zeer wel te begrijpen wanhoop. maar welke
kwaliteiten verhaal of verfilming ook verder mogen hebben, voor mij is het een flop
want die brief, na de onleesbare chocoladeletters t o m , dat klopt langs geen kanten.
het detail is zeer belangrijk. net zoals misschien dat ene schroefje dat los zit er de
oorzaak van is dat het vliegtuig enkele minuten na de start weer naar omlaag dondert.
een dag of wat na die televisieavond begon ik ‘de linkerhand’ van alfred kossmann
te lezen. bij de erg belangrijke auteurs van nederland vind je hem niet zo vlug vermeld,
maar volgens mij is hij een van de besten. goed, daar gaat het hier nu niet om. ik las
het boek in ‘studies in paniek’, waarin het werd opgenomen samen met twee andere
romans van hem. dus geen eerste uitgave. en wat lees je dan, al helemaal in het begin?
‘Met een snel gebaar greep ik een van de detectives en liep op haar toe. Ik ging naast
haar op de divan zitten en praatte: “Kijk, hier zijn een paar boeken”.’ (curs. van mij).
die tegenspraak stoort me enorm. ik ben verder blijven lezen, maar wel met het no-
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dige wantrouwen en jawel, op p. 66 betrapt de ik van het verhaal het meisje atie op
de divan met een jongen. het vrijen is al behoorlijk opgeschoten, maar toch blijkt die
ik te weten dat de hem onbekende jongen een ‘geweldige winterjas’ draagt. kan niet,
geen normaal mens houdt zijn geweldige winterjas aan als hij in een kamer met een
half-bloot meisje op de divan ligt.
ik ben er van overtuigd dat ook in mijn boeken dergelijke fouten te vinden zijn,
en als ik ze zie (maar er bestaat misschien een soort blindheid voor dergelijke dingen,
net als voor zetfouten bij het corrigeren) zullen ze me evenzeer ergeren.
nauwelijks heb ik die roman van kossman weggelegd en begin ik ‘de verliefde
akela’ van ward ruyslinck te lezen (ik lees te veel, maar dat kan geen kwaad, ik heb
een bijzonder slecht geheugen) of het is opnieuw raak. verhalenbundels lees ik altijd
volgens een bepaald patroon: eerst het kleinste verhaal, en dan zo naar het grotere
werk. vraag me niet waarom, dat is nu eenmaal zo. ‘vrij nederland’ lees ik
bijvoorbeeld altijd van achteren naar voren. het kleinste verhaal in ruyslincks bundel
is ‘saneren’, dat begint zo:
‘Ik zou honderdnegentien kopnagels willen’, zei de man met de honingkleurige,
gespikkelde trui.
‘Mogen het er honderddertig zijn?’ vroeg de man van de ijzerwinkel. ‘Dat maakt
juist tweehonderd gram. En dat rekent ook makkelijker.’
De man met de trui aarzelde, en zei toen: ‘Honderdnegentien, als het kan. Ik heb
het nagerekend. Ik heb er niet meer nodig.’
‘En als u er een krom slaat? Of als er een afbreekt?’
‘Dat is me nog nooit overkomen. Je moet met een hamer weten om te gaan.’
‘Vooruit dan maar’, zei de man van de ijzerwinkel tegen zijn zin. ‘Dan moet ik gaan
tellen.’ (...) De man van de ijzerwinkel greep in een van de nagelbakjes en telde
binnensmonds de nagels af, die hij in de koperen weegschaal liet vallen.
en nu vraag ik me af: waarom moet die vent zo tellen? als hij zo exact weet dat
honderddertig nagels tweehonderd gram wegen, dan hoeft hij enkel tweehonderd
gram nagels af te wegen en er vervolgens elf af te nemen. voor mij lazert daardoor
dus het hele verhaaltje in elkaar.
en terwijl ik dit alles sereen opschrijf herinner ik me dat ik me enkele weken
geleden ‘de krik’ herinnerde. opeens dacht ik toen aan ‘de krik’, die ik gedurende
zowat 20 jaar volledig vergeten was. uiteraard leer je in je leven een hele stoet mensen
kennen, en daar zijn figuren bij naar wie je opkijkt, of wie je dankbaar bent, en
mensen met naam en faam en kwaliteiten waar je een auto tegen stuk kunt rijden.
mensen met hoofdletters, om zo te zeggen. daar kon ‘de krik’ niet tegen op. ik had
hem leren kennen in een verdacht kroegje van de antwerpse seefhoek, een zware
jongen met reeds rijkgevuld strafregister, die twee tanden miste in de bovenkaak,
zijn oren kon bewegen en als hij dronken was altijd beweerde dat hij ooit liftboy was
geweest in een brussels hotel en toen met marlene dietrich naar bed was geweest. hij
was voortdurend betrokken bij vechtpartijen, inbraken en smokkelzaken en was nooit
uit de ellende met advocaten en rechtbanken.
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omdat hij wist dat ik op een kantoor werkte, en het op een of andere manier tussen
ons nogal ‘klikte’, kwam hij dus met zijn papierwinkel regelmatig naar me toe en ik
hielp hem zo goed ik kon met het schrijven van brieven, het inwinnen van adviezen,
telefoneren om raad, en dergelijke dingen meer. we zaten soms lang te praten, en dat
was dan niet uitsluitend over voetbal en vrouwen. ik kan hem moeilijk anders noemen
dan een kleine gangster, en dat wist hij ook van zichzelf. hij probeerde wel enkele
keren om kalm te leven, maar dat duurde nooit langer dan een week of drie. op een
keer zat ik zelf diep in de nesten. ik vertelde het toevallig aan ‘de krik’ (iedereen
noemde hem zo, zijn echte naam ben ik al lang vergeten) en die heeft dat toen in
orde kunnen brengen. het had hem beslist heel wat moeite en tijd gekost, maar op
een avond belde hij bij me thuis en hij was minstens zo gelukkig als ik toen hij me
kon tonen dat alles terecht was. enkele maanden later moest hij opnieuw gaan ‘zitten’
en toen zei hij me dat het zo niet verder kon, dat hij geen gat meer zag en daarna is
hij verdwenen. iemand vertelde me dat hij was gaan varen. niemand heeft ooit nog
wat van hem gehoord. wat hij verder ook mag geweest zijn, hij is een van de weinige
mensen waarvan ik blij ben dat ik hem gekend heb. maar een belangrijk man was
hij niet. en hoofdletters krijgt hij niet. zelfs niet in dit stukje.
fernand auwera

Vierhonderdzevenenveertig rozen
Hij stond voor de klas en de jongetjes zaten sommen te maken. Opeens sloeg hij heel
hard met zijn vlakke hand op de lessenaar en riep dat hij allemaal vogeltjes in zijn
hoofd had zitten. Kwetterende, schichtige en veelkleurige vogeltjes. Hij begon te
lachen. De jongetjes keken verschrikt op. Enkelen hadden rode gezichtjes, van de
inspanning, en ze hadden met hun handen door hun haar gewoeld. Hij lachte
onbedaarlijk en danste door de klas en schreeuwde dat hij vogeltjes in zijn hoofd had
zitten: exotische, vrolijke vogeltjes. De jongetjes vluchtten weg, sommigen krijtend
van angst, anderen als geruisloze schaduwen met ogen vol vrees. Eén jongetje stond
als versteend tegen de muur, met opgetrokken schouders en de handen plat tegen het
lichtgrijze behangselpapier.
Toen hij op het divanbed lag van de mijnheer waar iedereen ‘dokter’ tegen zegde,
lachte hij nog steeds en vertelde van de vogeltjes in zijn hoofd. De dokter stond over
hem gebogen en zei dat hij moest rusten en dat de vogeltjes dan wel zouden weggaan.
Maar hij wilde niet dat de vogeltjes weggingen. Helemààl niet! Hij wilde niet dat
het weer stil zou worden in zijn hoofd - hij wilde niet dat zijn hoofd werd als een
grote kamer gevuld met een ijzige leegte. Hij schreeuwde van angstig verzet. Men
deed hem slapen in een witte kamer. Toen hij wakker werd hoorde hij vrolijk
gekwetter van vogeltjes. Hij grijnsde toen de grote dokter een zorgelijk gezicht trok.
Hij mocht rondwandelen in het grote huis en in de eetzaal aan tafel zitten met
andere mannen die stil hun soep opaten. Hij vroeg aan zijn disgenoten
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of zij ook vogeltjes in hun hoofd hadden. Zij keken verwonderd op. Hij herhaalde
zijn vraag, en een paar mannen knikten heftig ja. Hij stond recht en begon te zingen
en te springen van vreugde. Andere mannen sprongen recht en dansten mee. Tafels
werden omvergesmeten. Het werd een enorme happening.
Toen schoten zwarte mannen heen en weer door de massa joelende gezellen - en
brachten hen weg. Ze hadden grimmige gezichten, en in hun optreden lag veel
brutaliteit. Ze sloegen met knuppels, ze schopten en vloekten.
Hij moest nu alleen in een kamertje zitten.
Iedere morgen voelde hij hoe de vogeltjes stiller werden. Enkele vogeltjes gingen
dood. Zijn hoofd werd kil en leeg. Hij kroop in een hoek, met opgetrokken knieën
en bleef rillend zitten - een mus met gebroken vlerk. En op een morgen stierf het
laatste vogeltje in zijn hoofd.
De dokter stond voor hem. Wijdbeens. Enorm.
‘Proficiat!’ zei hij. ‘U bent nu haast genezen!’
Hij mocht het kamertje verlaten, moest op een bed gaan liggen en werd met draadjes
aan een glimmende machine gebonden met allemaal rode en groene lichtjes. Een
nieuwe geboorte!
Hij mocht naar buiten. Hij liep en voelde dat zijn pak hem te groot geworden was.
Hij hoestte. Hij moest klusjes opknappen: de rotte bladeren van de binnenkoer
bijeenborstelen; de rozen snoeien: vierhonderdzevenenveertig rozenstruiken; weer
rotte bladeren op een hoop borstelen; gangen dweilen, eindeloze gangen die naar
oude mannen roken...
's Avonds in bed weende hij soms. Zonder tranen.
De eerste sneeuw viel. Hij mocht het huis verlaten, want hij was volledig opgeknapt,
had de dokter gezegd. De dokter had hem op zijn rug geklopt en ondertussen aan
zijn assistente gevraagd of er nog patiënten waren, want het was kerstavond.
De portier van het huis riep ‘Vrolijke feesten!’ en trok moeizaam de grote,
donkerblauwe poort weer dicht.
Hij stond alleen op straat. Hij keek naar rechts, naar links. Hij slofte over het
trottoir en droeg wat spullen in bruin papier verpakt. In zijn broekzak hoorde hij het
klikken van de groene pilletjes in een flesje. Iedere dag moest hij drie pilletjes nemen.
Hij keilde het flesje weg en het vloog aan stukken.
Hij ging naar het park. De wind was nat.
De wind streelde de bomen in het park. En kijk! de kale bomen werden opeens
als enorme bloementuilen: geel, en oranje, en rood. De wind gleed over de grasperken
en in een oogwenk stonden die vol begonia's en salvia's en tagetes. Net oosterse
tapijten. En in de vijver droomden flamingo's van teer roze. De struiken zaten vol
kwetterende papegaaien en paradijsvogels. Colibri's zwermden tussen de heesters
en exotische vogels wipten over de bloementapijten. De fonteinen spoten paarse en
gele orgelmuziek de lucht in.
Hij keek verrukt om zich heen, legde het bruine pak op de grond, klauterde op een
bank onder een eik en kuchte. Hij trok zijn das recht en sprak: ‘Vogels, mijn
vrienden...’
Hij sprak lang. Zeer lang...
Guido Wulms
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Georges Brassens geanalyseerd
Niet zo lang geleden promoveerde aan de Sorbonne te Parijs een der studenten cum
laude op het onderwerp ‘Analyse van de chansons van Georges Brassens’. De
dissertatie trok in Frankrijk veel belangstelling en was voor mij aanleiding om
onderstaande regelen te wijden aan de persoon, het optreden en het werk van deze
volstrekt unieke figuur in de wereld van het chanson. Uniek niet alleen omdat hij
zijn liederen zelf schrijft en componeert - dat doet ten slotte Charles Trenet eveneens
-, maar veel eerder door zijn markante, nonconformistische persoonlijkheid, die zich
zo duidelijk in elk van zijn werken en in zijn wijze van optreden en voordragen
uitspreekt en projecteert.
Brassens werd 22 oktober 1921 geboren te Sète, de kleine havenstad en
vissersplaats aan de Middellandse Zee, dicht bij de Spaanse grens, waar zijn vader
metselaar was. Het huwelijk van zijn ouders was harmonieus, hij had een gelukkige
jeugd, ook al omdat de nabijheid van de zee een groot genot voor hem betekende.
Op de lagere school was hij een goede leerling, en na het aflopen hiervan, dong
hij, met succes, mede naar een beurs voor het gerenommeerde Collège Paul Valéry
in Parijs. Zijn vader was daar niet helemaal gelukkig mee, die had hem graag in zijn
bedrijf opgenomen gezien, en had daar al min of meer op gerekend. Maar hij had
verstand en vaderliefde genoeg om zich bij het besluit van de jonge Georges neer te
leggen. Deze trok op het lyceum al spoedig de aandacht van de leraar taal en
letterkunde Bonnafé, die hem reeds in het tweede leerjaar begon aan te moedigen
zich toe te leggen op de literatuur en met name de dichtkunst. Het was de leraar niet
ontgaan met welke volstrekte overgave de jonge Brassens naar het voorlezen van
poëzie kon luisteren en hoe intens zijn belangstelling en inzicht in de Franse literatuur
was.
Bonnafé werd en bleef Brassens' gids en raadsman in literaire zaken. En ook later
heeft Brassens zich gedurende vele jaren, na ieder gecreëerd lied afgevraagd: zou
het voor Bonnafé door de beugel kunnen?
Het moet voor beiden een grote voldoening zijn geweest toen Alphonse Bonnafé
in 1967 in de serie ‘Poètes d'aujourd'hui’ (édition Pierre Seghers, Parijs) een
bloemlezing van Brassens' ‘poésie et chansons’ het licht deed zien, voorzien van een
korte maar indringende en verhelderende inleiding. In deze bundel zijn de teksten
van al Brassens' chansons opgenomen, chansons die hun weg over de gehele wereld
hebben gevonden.
Het lag voor de hand dat, toen Brassens, na zijn eindexamen aan het lyceum, aan
de Sorbonne in Parijs zou gaan studeren, deze studie de letteren zou zijn. Maar al
gauw voelde hij zich sterker aangetrokken tot scheppende literaire arbeid. Onder
uiterst armoedige omstandigheden werkte Brassens daaraan. Hij moest in die dagen
leven van arbeid in de Renault-fabrieken en van publikaties in enkele linkse
periodieken, waarin hij zich tegenstander toonde van, wat hij zelf noemde, die
maatschappij die de mens vijandig is. Zijn eerste gedichten en het verhaal ‘La Tour
des miracles’
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trokken weinig aandacht; het is jeugdwerk waar Brassens trouwens nu zelf niet meer
achter staat.
Enige tijd na het verschijnen van zijn bundel poëzie en chansons onder de titel
‘La mauvaise réputation’ ontmoette hij heel toevallig de weinig bekende chansonnier
en journalist Jacques Grello. Grello was een jeugdvriend van hem, die in Montmartre
woonde en daar ook optrad en die hij de bundel liet lezen. Grello ontdekte de
bijzondere waarde van verschillende chansons. Ook de melodieën die Brassens,
zichzelf met de gitaar begeleidend, voorzong, troffen hem. Grello kende de
chansonnière Patachou, die toen al een beroemdheid was, en hij wees haar op
Brassens' werk. Patachou was over verschillende chansons zó enthousiast, dat ze die
onmiddellijk in haar repertoire opnam, waaronder bekende als Brave Margot, Les
amoureux des bancs publics en J'ai rendez-vous avec vous. In korte tijd werden het
wereldsuccessen, zowel voor de dichter-componist Brassens als voor Patachou, die
ze dan ook op ideale wijze vertolkte. Ze brachten de arme Brassens in betere
levensomstandigheden en gaven hem een stimulans om in de richting van het chanson
door te blijven werken.
Intussen had Patachou Brassens voorgesteld, toen ze hem op haar verzoek had
horen voordragen, om in haar eigen ‘boîte’ op Montmartre ook eens zélf zijn chansons
te zingen. Brassens weigerde, maar na lang aandringen nam hij ten slotte, tegen zijn
zin, het voorstel aan.
Georges Brassens had succes, een succes voornamelijk gebaseerd op zijn
originaliteit. Hij kreeg zelfs spoedig twee andere aanbiedingen, zodat hij kort daarop
per nacht in drie verschillende gelegenheden in Montmartre optrad. Maar in de
doorrookte, halfduistere en lawaaierige centra van het Parijse nachtleven heeft
Brassens zich nooit op zijn plaats gevoeld. En op een late avond wierp hij het bijltje
en de gitaar erbij neer, en liet er de lang opgekropte uitroep op volgen: nooit meer
zingen voor zatladders! Hij verwachtte een ontslag, maar oogstte daarentegen, tot
zijn stomme verbazing, een éclatant succes. De directeur van de bewuste nachtclub
verzocht hem de volgende avonden terug te komen, met een soortgelijke uitval! ‘Zo
is zijn stijl en reputatie gevestigd en zou men Brassens de
“chansonnier-tegen-wil-en-dank” kunnen noemen,’ schreef de Parijse Nederlander
Frank Onnen eens.
Toch moet deze volgehouden protest-houding niet als ‘gespeeld’ worden
beschouwd. De grondtoon van Brassens' oeuvre en zijn wijze van presentatie is, in
welke omgeving ook, een uit maatschappelijke onlust voortgekomen schamperheid
en van een dikwijls aangrijpende wrangheid. Vaak geladen met een bijna altijd
stekende ironie of een zeer aardse erotiek, waarachter echter veelal een schuw beleden
tederheid is te voelen. Zijn teksten begeleidt Brassens met melodieën, die ondanks
of misschien juist door hun monotonie een dwingende eigenzinnigheid hebben.
Achter al zijn bitterheid voelt de goede verstaander zijn kwetsbaarheid. En zijn
onverschilligheid tegenover het publiek is gedeeltelijk terug te voeren op verlegenheid.
Georges Brassens blijft, ook nu hij via de nachtclubs en buurttheaters de grote Parijse
variétézalen als Alhambra en Olympia heeft bereikt, een wat lompe man. Twee van
zijn bijnamen zijn L'Ours, en Le Gorille. Nog
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steeds is het optreden een kwelling voor Brassens, ook na zoveel jaren. Men ziet
hem bij zijn optreden dan ook nooit lachen. Hij groet zijn publiek noch bij opkomst,
noch aan het slot, hij dankt niet voor applaus, en de titels van zijn te zingen chansons
kondigt hij niet aan. Maar ondanks deze brutaliteit is vaak een diep gevoel van deernis
met de misdeelden, de underdogs, aanwezig, bij voorbeeld in chansons als Pauvre
Martin, Chanson pour l'Auvergnat en Celui qui a mal tourné en zovele andere.
Brassens verschanst zich sinds jaren, ook nu hij een vermogend man is geworden,
in een klein huis vol boeken in een straatje in Montparnasse, al heeft hij sinds kort
een buitenhuisje in Bretagne. Hij woont daar als verstokt vrijgezel met een aantal
katten en honden, een merkwaardige overeenkomst met Léautaud. Brassens heeft
een zwaar en massief figuur en men ziet hem zelden zonder pijp en bij voorkeur
gekleed in ribfluweel. Naast zijn zware snor, tochtlatten en zijn lange wat krullende
haren, vallen vooral zijn grote bruine ogen op. Volgens sommigen: de blik van een
stier, volgens een uitspraak van Sartre: ‘un beau regard, on voit de la bonté dans ses
yeux.’
Brassens oogopslag is afwerend, schuw en melancholiek; hij geeft zich moeilijk.
Maar voor jonge beginnende collega's staat hij altijd klaar. In hun kringen staat hij
te boek als de ongelovige heilige, of als de kameraad bij wie je altijd kunt aankloppen.
Over het geloof heeft Georges Brassens zich eens als volgt uitgelaten: ‘Persoonlijk
betreur ik God nooit ontmoet te hebben en niet in Hem te geloven. Ik ben op zoek.
Ik heb niets tegen christenen. Ik tel zelfs veel bewonderaars onder hen.’
De dood houdt Brassens veel bezig. Eens dichtte hij in zijn bekende chanson Le
Testament: ‘Ik zal bedroefd zijn als een treurwilg wanneer God, die mij overal volgt,
mij zeggen zal, - met zijn hand op mijn schouder - ga kijken daarboven, of ik er ben.’
Over Patachou (‘Pat’ voor haar vrienden) spreekt hij met warmte: Brassens is haar
dankbaar. En hij heeft bekend: ‘Wanneer zij tijdens mijn eerste optreden niet naast
mij was blijven staan, had ik zeker voorgoed de vlucht genomen.’
Brassens heeft zich ook uitgelaten over het ontstaan van zijn chansons. ‘De geboorte
van een chanson? Eerst heb je een vaag ideetje; je wordt getroffen door een geniepig
menselijk trekje. En die zijn er bij de vleet (bij voorbeeld snobisme of machtsvertoon,
die ik beide verfoei). Soms word je getroffen door iets grappigs, soms door je eigen
of andermans eenzaamheid, soms door een kleine - vaak verborgen - vriendelijkheid.
Wekenlang loop je met zo'n inval rond, eigenlijk nog maar nauwelijks een inval.
Probeert wat op te schrijven. Verandert, begint opnieuw, ploetert verder. Als het
allemaal niet lukt laat je zo'n idee vallen. Soms duikt het later weer op. En dan net
zolang vijlen tot je op geen enkel woord meer stuit dat je dwars zit. Ik zoek naar het
beeld dat concreet en eenvoudig en toch - hoe zal ik het zeggen - enigermate
schilderachtig is, al ben ik nimmer een estheet, integendeel. Als het gedicht en de
melodie, die ik op het gehoor schrijf - ik heb nooit muziekles gehad -, helemaal klaar
zijn, ben
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ik zelf ook leeggelopen. Scheppen betekent voor mij een ravage naar lichaam en ziel
en met mijn zingen is het eigenlijk niet veel minder, al zal misschien niemand dit
geloven.’
Brassens vindt dat een chanson door een ieder begrepen moet kunnen worden, dat
overigens geen enkel thema of onderwerp buiten bereik ligt, al probeert hij in zijn
chansons vooral de tradities van Franse schrijvers als Rabelais en meer nog van
François Villon te vertolken. Het is daarom niet verwonderlijk dat Brassens naast de
snobs en de schijnheiligen ook de politieagenten en de ‘begrafeniskraaien’ vaak
belachelijk maakt en aanvalt.
Merkwaardig is dat de gecompliceerde persoonlijkheid van Georges Brassens,
zoals die zich duidelijk in zijn oeuvre openbaart, zich in ieder van zijn chansons
afzonderlijk zo eenvoudig manifesteert. Een eenvoud die duidelijk wordt onderstreept
door zowel zijn melodieën als door zijn voordracht. In de toon van zijn chansons
wordt dan ook alle uitbundigheid en bravour vermeden. In zijn optreden ontbreekt
elk showelement: men is eerder geneigd van een antishow te spreken. Het dingen
naar de gunst van het publiek verafschuwt hij.
De verheugende tendens van Brassens' verschijning is, dat zovelen de superioriteit
van de kunst van Brassens zo scherp en spontaan hebben onderkend: de oplage van
zijn grammofoonplaten loopt in de miljoenen. En voorts dat hij verscheidene jonge
collega's, met Jacques Brel en Nicole Louvier voorop, de weg heeft gewezen
waarlangs het chanson zich van industrieprodukt weer tot een persoonlijk en
dichterlijk uitdrukkingsmiddel kan ontwikkelen.
‘Een analyse van de chansons van Georges Brassens.’ De schrijver Charpentreau
had deze al eens eerder in een enkele regel samengevat: ‘Brassens voert een zwart
vaandel, waarop madeliefjes zijn geborduurd.’
J. Brants
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Boekbesprekingen
Stilte
De Nederlandse vertaling van de roman Stilte, werk van Shusako Endo (Uitg.
Emmaüs, Brugge), rechtstreeks uit het Japans, is door haar strenge stroefheid een
waarborg dat we rechtstreeks de bedoeling van deze katholieke Japanse auteur kunnen
vatten.
Het verhaal beschrijft hoe een Japans onderzoeksrechter in de 17de eeuw een
gevangen Portugees jezuïet tot geloofsafval drijft. De pater hoopt zo de
christen-boeren te redden die op bevel van de rechter omgekeerd worden opgehangen
en geprikt achter het oor gewoon verbloeden.
De inhoud van deze roman gaat veel verder dan het oproepen van een waar
historisch beeld. Wat gebeurt er wanneer twee culturen zich superieur wanen en
elkaar benaderen? Het normatief karakter van elke cultuur uit zich het sterkst in de
godsdienst. De wederzijdse absolute uitspraken over de waarheid schijnen elkaar te
moeten uitsluiten. Hier zitten we bij de kernproblematiek van deze missieroman of
priesterroman.
Twee in oorsprong niet-Japanse stromingen, met name boeddhisme en
confucianisme, zijn erin geslaagd voldoende soepelheid op te brengen om zich te
enten op het eigen religieus ervaren van de Japanse volkscultuur. In de eerste fase
hadden de snelle bekeringssuccessen van het christendom ook geleid tot een nieuw
soort boeddhisme in de ogen van de autochtonen, dan volgde de bloedige verwerping
en uitstoting. Waarom?
Deze historisch-psychologische roman bestaat hoofdzakelijk uit brieven van de
pater aan zijn oversten in Europa, een brievenschrijvende humanist zou je kunnen
zeggen. Zijn zwakheid, tot de afvalligheid toe, is die van zijn geloofservaring. Zijn
spiritualiteit is typisch voor deze periode. Vanuit zijn psychologische moeilijkheden
wordt de dieperliggende problematiek van cultuurbenadering belicht.
Bekijken we hoe de romancier de spiritualiteit van pater Sebastian beschrijft.
Herhaaldelijk zien we hoe hij volgens de ‘Geestelijke Oefeningen’ van Ignatius een
zeer concrete voorstelling van Jezus' leven en sterven in de geest roept en de
gebeurtenissen identificeert met het lijdensverhaal. De gelovige moet sterkte putten
uit een zeer introverte gebedservaring, want elk uiterlijk teken blijft hem onthouden.
Er is een duidelijke gespletenheid ontstaan tussen het heilige en het profane. Dit
blijkt zeer sterk in de beschrijving van het landschap.
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Hiervan maakt de handige Inoue, Japans onderzoeksrechter, gebruik. Hij vergroot
de isolatie van de pater en verhindert door een zachte behandeling dat de pater sterkte
vindt in het verweer tegen krachten van buiten.
Op het ogenblik dat een nieuwe visie op de mens in Europa de onmacht van de
mens vertolkt om het heilige in uiterlijke tekens te ervaren, de zuiverheid van een
innerlijk beleefd geloof wordt benadrukt en een zware verdenking rust op de talrijke
vormen waarin het natuurlijk godsdienstig gevoel zich uit, beleeft anderzijds de
Japanse cultuur nog onverdeeld de spontane eenheid van het heilige (kami) en het
profane. Ook is in Japan de diepe gebondenheid van het collectieve bewustzijn nog
niet ondermijnd door de ervaring van het zich apart voelende individu zoals dat in
de Europese renaissance zichtbaar wordt. Deze Europese houding zou niet meer het
geduld opbrengen van een geleidelijke missionering, omdat ze de openbaring afgrenst
van de natuurlijke godsdienstzin om ze te redden en zuiver over te dragen in een
wereld vol overdreven zondebesef.
Andere elementen moeten we hier onbesproken laten, maar de soepelheid en
plasticiteit van de menselijke cultuur als drager van het absolute was in het Westen
niet meer vanzelfsprekend. De kerstening van talloze opbruisende elementen in de
nooit-aflatende menselijke cultuur, het ‘heidendom’, was in deze westerse cultuurcrisis
niet meer mogelijk.
Het 17de-eeuws christendom is ondanks alle soepelheid van de jezuïeten mislukt.
Voor pater Sebastian is ‘De Stilte’ niet meer het voedende teken van de kosmische
ervaring, deze natuurlijke toegangsweg naar het absolute, maar ze is het besef van
God gescheiden te zijn.
José de Poortere

Een stofzuigerzak vol woorden, en toch...
Na de nieuw-realistische poëzie, die dan toch de mode van de verstaanbare poëzie
heeft gelanceerd en de dichters gedwongen heeft in de eerste plaats zélf te begrijpen
wat ze schreven, komen nu in de poëzie zowat overal romantische tendensen aan
bod. Je merkt ze bij jongeren in Vlaanderen en vooral in Nederland waar ook
gevestigde modieuze handigaards als Cees Buddingh' druk meespelen. Sonnet en
kwatrijn duiken weer op. Zelfs het rijm is weer ‘in’. Men ziet de tegenstelling tussen
kunst en kitsch niet meer zitten en de smartlap komt aan zijn trekken. De
huis-tuin-en-keuken-poëzie van even voor '40 wordt ineens weer gewaardeerd. Han
Hoekstra bijv. blijkt een goed dichter te zijn geweest en het is dan nog de waarheid
ook. Maar die democratiserings-en-socialiseringstendens, die typisch is voor vandaag,
die drang naar eenvoud die reeds in het nieuw-realisme versmallend en versimpelend
werkte - en de versmalling en versimpeling is nóg toegenomen - komt niet direct de
poëzie ten goede. Of moet het zo gesteld worden dat deze duidelijke poëzie zich
meteen ook prijsgeeft, waar de vroegere met woorden en nog eens woorden haar
leegte wist te camoufleren?
Luuk Gruwez (o1953), die met Stof-
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zuigergedichten (wat een titel!) bij Orion-Desclée de Brouwer debuteert, is beslist
een romantisch dichter, zelfs een heel hedendaags dichter. Hij verwerkt in zijn poëzie
het hedendaagse ‘denken’, dat hijzelf d.m.v. een aantal namen weergeeft: Kerouac,
Wilde, Tagore, Franciscus van Assisi. En natuurlijk: JESUS for PRESIDENT van
het Paradise now. In feite betrekt hij de romantiek van de Beat-generation (die niet
maatschappelijk geïnteresseerd was), de flower-power, de New-religion, de flirtations
met een heel schimmige Hermann Hesse en een minstens even schimmig oosters
denken in zijn poëzie. Daarmee wil hij een nieuwe wereld opbouwen, een innerlijke
wereld. Zijn Ich-Suche is uiteindelijk niet psychoanalytisch georiënteerd, maar
nagenoeg helemaal religieus. Het is natuurlijk een poging tot zelfhandhaving én een
vlucht uit een ontluisterende werkelijkheid, een evasieve gerichtheid omdat ‘aan de
voet / van het daglicht, / hou ik / mijn geloof staande / in het land / der afvallige
sprookjes.’ De hele bundel door blijken de oude sprookjes geperverteerd te zijn en
dus brengt Gruwez bouwstenen aan voor nieuwe sprookjes, een nieuwe
sprookjesachtige wereld. Een wereld van woorden, van poëzie.
Het komt me voor dat Gruwez bepaald het minst goede, de pathos, van zijn grote
voorbeelden heeft overgenomen. De voorbeelden voor onze tijd gaan inderdaad nogal
eens zwanger van words, words. En de voorbeelden die Gruwez aangeeft zijn daar
wel typisch voor: Tagore bijv. die samen met een (m.i. slecht begrepen) Hesse dat
oosterse ‘denken’ uitdrukt. Of Jesus Christ Superstar. Typische verschijnselen van
(een zoeken naar) een nieuwe cultuur, maar voorlopig, me dunkt, enkel exponenten
van nivellering en schijncultuur. Gruwez' groot dichterlijk voorbeeld is evenwel de
Amerikaanse Beat-dichter Allen Ginsberg. Een gevaarlijk voorbeeld. Te meer daar
Gruwez de ritmiek van de beat mist, wat jammer is. Daardoor komen bij mij de op
Ginsberg geïnspireerde proza-gedichten ‘Notenbalk’ en het litanieachtige ‘Gedicht’
als niet-authentiek over. Gruwez mist dat stormachtige, agressieve, meeslepende,
bezwerende en bezetene van Ginsberg, die tomeloze, stromende woordenvloed die
misschien wel een eigenschap is van de grote Amerikaanse auteurs. Weerspiegeling
in hun kunst van een enorm land vol mogelijkheden en tegenstrijdigheden? Gruwez
mist die heilige waanzin. Hij droomt ervan ooit zo gek te zijn dat hij als een
bloemenkind in de bloemen zal liggen, maar de waanzin van Vincent ‘je weet wel:
de man die zichzelf vernietigd heeft’ die de bloemen schilderde, die waanzin heeft
hij niet. Daar is hij te zachtaardig voor, het tegendeel bijna van een geweldenaar.
Stofzuigergedichten is voorlopig nog een bundel vol aarzelingen. Hij omvat
eigenlijk drie soorten gedichten, al zijn het levensgevoel en de innerlijke wereld in
alle drie gelijk: gebalde gedichten, waarin Gruwez me dunkt (op enkele invloeden
van Snoek na) reeds zichzelf is; geslotener gedichten, die slechts fragmentarisch
overtuigen en waarin vooral de beeldspraak onecht aandoet en vastzit in het jargon
van de vijftigers en hun epigonen; woordstapelingen ten slotte in navolging van
Ginsberg, Kerouac, Burroughs en allicht ook Tagore, waarin Gruwez faalt bij gebrek
aan be-
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zieling, bezetenheid, ‘beat’.
Gruwez' vondsten, taalvondsten, klank-vondsten, het herijken van spreuken of
uitdrukkingen bijv., wijzen op een grote taalgevoeligheid, maar op andere plaatsen
slaat hij die dan weer stuk. Gebrek aan zelfkritiek, die hij overigens wel zal leren,
als hij verder werkt. Een voorbeeld: ‘zij / - haar spieren gespannen, / haar vuisten
gebald - / heeft haar zoon gezonden / die mijn zon zou zijn’, waarin de zon-symboliek
van Ginsberg, die bij de Indianen in de leer is geweest, voortreffelijk als klankenspel
is volgehouden, met iets te veel alliteraties misschien. Maar even verder schrijft
Gruwez dan: ‘de zondige zon, / met reuma en jicht, / met een slapende slepende
ziekte / met koeogen ()’, waarin hij niet slechts de beeldspraak, maar ook het
klankenspel losmaakt van de betekenis en de bal misslaat. Zijn poging overigens om
de Latijns-Amerikaans-Indiaanse beeldenrijkdom naar het Nederlands over te brengen
(de Beat-dichters haalden hun beeldspraak uit Mexico) lijkt me minder geslaagd
omdat die exuberante beeldspraak geen eigen werkelijkheid dekt. Voor de Mexicaan
is ‘de zon’ bijv. iets totaal anders, zélfs op het vlak van de werkelijkheid, dan voor
ons. En voeg daar dan nog de atavistische duidingen aan toe! Een m.i. typisch
voorbeeld waar Gruwez een woordvondst uitbreidt d.m.v. een andersoortig beeld en
juist daardoor banaliseert is: ‘ik pleeg het zelfwoord / als een heilige weg / om zalig
te worden.’
Na al mijn kritiek moet ik evenwel beklemtonen dat Stofzuigergedichten een
interessante bundel is, het werkstuk van een begaafde jongere, die zelfs een meer
dan voorlopige belofte is. Ten minste vijf gedichten behoren m.i. tot de beste
jongerenpoëzie van vandaag: rapsodie, bouwvallig liefdesgedicht, aan de mooiste,
het gedicht waarvoor ik geen titel vond, in paradisum deducant me angeli. Het zijn
stuk voor stuk de eenvoudigste, de minst Ginsbergse gedichten, waarin de dichter
én zijn lezer weten waarover het gaat. Als Gruwez erin slaagt zijn innerlijke wereld
in woorden uit te beelden - en hij is aardig op weg daarnaartoe - zonder de misleidende
woord-dronkenheid, die m.i. berust op een verkeerde visie van poëzie, nl. poëzie als
verhulling, als camouflagetactiek, daar waar poëzie eigenlijk altijd onthulling, een
doordringen naar de kern moet zijn, dan wordt hij beslist een belangrijk dichter. De
bouwstenen zijn in Stofzuigergedichten aanwezig, in een volgende bundel moet hij
bewijzen dat hij ook wérkelijk een bekwaam architect en metselaar is.
Willy Spillebeen

‘Eentonige oefentochten naar de blankheid dezer bladzijden’
In een zeer stijlvolle uitgave van Walter Soethoudt te Antwerpen publiceerde
Henri-Floris Jespers zijn Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel, een
even gemaniëreerd, introspectief geschrift als de titel ervan laat vermoeden. Jespers
wil met dit artistiek autobiografisch geschrift, zoals het tegen-
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woordig past, de chaos ordenen, ‘richting geven aan een verleden, een nuchter en
ontgoochelend kijken naar zichzelf, meedogenloos’ (13). In die poging tot
zelfinterpretatie speelt het schrijven een dubbelzinnige rol, wordt het tegelijk een
verraad aan de werkelijkheid en een middel om de werkelijkheid waarachtiger te
achterhalen: ‘Het komt er op aan geen leugens te schrijven en de waarheid niet te
ontluisteren. (...) ‘Nergens schreef ik iets wat nooit was, nergens fantaseerde ik
gevoelens, situaties, verhoudingen of personages. Maar dit geheel verkrijgt nu, voor
mij, een fascinerende graad van irrealiteit. De werkelijkheid van het verleden wordt
de droom van het heden, en waar ik van droomde is mijn droevige werkelijkheid
geworden.’ (18). Deze paradox mag exemplair heten voor de zeer gecultiveerde,
artistieke levenshouding van de auteur. De grond van zijn innerlijke conflicten, zoals
die hier beschreven zijn, ligt in een dandyeske overbewustheid, die het leven beleeft
als een kunstwerk, die contradicties en ambiguïteiten schept en koestert, maar die
tegelijk elke spontane, vitale relatie tot de werkelijkheid blokkeert:
‘De doem, de wellust van de ambiguïteit. De spontane neiging naar overvloedige
barok, de intellectuele eis tot abstracte constructie en vereenvoudiging. De
aantrekkingskracht van de macht, de fascinatie van de nederlaag. Amour fou.
Onbewogenheid, hardheid, onverschilligheid. Et toujours cet Orphée, et toujours cet
Oedipe.’ (50)
Of, over een ook weer zeer gecompliceerde, maniëristisch beleefde liefdesrelatie:
‘Liefde is een valstrik waar men zich nooit levend uit bevrijdt. De trage wederzijdse
vernietiging, onder het mom van tederheid. Ook de vernietiging wordt een kunstwerk.’
(47)
In dat kader horen ook de voorkeur voor paradoxen, oxymora e.d. thuis: zij tekenen
zowel de zeer precieuze, moeilijke stijl als de even gewrongen levenshouding.
Reminiscenties aan M. Gilliams, die overigens meer dan eens geciteerd wordt, kunnen
hier niet verrassen. Maar niet alleen Gilliams is hier aanwezig. Het hele relaas baadt
in een zee van literaire en artistieke referenties, citaten, en parallellen: zij versterken
in hoge mate de retorische, intellectueel en artistiek geposeerde aard van dit werk.
(Om er slechts enkele te noemen: O. Wilde, Saint-Just, Jean-Paul, M. Jouhandeau,
Pirandello, Van Ostaijen, H. Ball, Saint-John Perse, J.C. Borges, Mishima.)
Dat typisch dandyeske eclectisme voert tot zelfverlies en zelfversplintering: ‘Ik
herken mij in catalogussen en anthologieën, in gedichten die ik niet geschreven heb,
in teksten die ik nooit las, in de desperaatheid van anderen.’ En: ‘Ik ben een
grammaticale fictie, het masker van een onmetelijke leegte. Je est un autre, neen, Je
est des autres. Ik ben woorden, personages, gebaren, houdingen, een moeizaam tot
eenheid gekomen conglomeraat, niet langer in staat tot een uiteraard beperkende
identificatie.’ (69)
Dit ‘herdenkingsceremonieel’, bedoeld als poging om zichzelf terug bijeen te
schrijven, wordt daardoor uiteindelijk een demonstratie van het echec, een trotse en
melancholische belijdenis van onmacht.
Gelukkig zijn er in deze als geheel te langdradige en opgeschroefde herinne-
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ringen enkele zeer doorvoelde en authentieke fragmenten. Ik denk daarbij
voornamelijk aan de bladzijden (71-87) waarin een zeer diepe vriendschap, die
tragisch eindigde in de dood, wordt herdacht. Zij verdienden als afzonderlijke tekst
gepubliceerd te worden, om hun volle kracht beter tot hun recht te laten komen.
Hugo Brems

Roman en film
Prof. Dr. J.M. Peters schreef een essay Roman en film (Groningen, H.D. Tjeenk
Willink, 1974, 109 blz.), waarin hij aan de hand van een ‘case study’ de relaties en
mogelijkheden van beide media onderzoekt. Hij koos de verfilming door Georges
Franju van Thérèse Desqueyroux. Met het oog op het exposé lijkt de keuze
verantwoord, al had ik liever een confrontatie tussen een literaire tekst en een echte
eersterangsfilm gezien. De eigen creatieve mogelijkheden van het filmmedium kunnen
allicht stringenter gedemonstreerd worden met een voorbeeld, dat op een meer
creatieve manier ‘afwijkt’ van het literair uitgangspunt dan hier het geval is. Dit
neemt niet weg, dat het essay met behulp van een eigentijds begrippenapparaat
duidelijk aantoont hoe de film zich als zelfstandig medium kan gedragen tegenover
zijn ‘natuurlijke ouders’, de roman en het toneel. In een vroegere studie (Theorie
van de audiovisuele communicatie) maakte de auteur een onderscheid tussen
‘expressie vanuit de camera’ en ‘expressie vanuit de objecten’. Hij herneemt dit
onderscheid hier en behandelt achtereenvolgens een informatieve functie van de
camerahandeling (expressie vanuit de camera) en een mimetische functie (expressie
vanuit de objecten). Fragmenten uit de roman en de film naast elkaar leggend,
onderzoekt Prof. Peters hoe een verbaal verteld gegeven kan vergeleken worden met
zijn verfilming, en hoe de filmische verbeelding beide genoemde functies kan
vervullen met de drie ter beschikking staande filmische middelen: het spel van de
acteurs, de decors enz.; de camerahandeling; de ‘buitenbeeldse’ tekst of muziek.
Vanzelfsprekend worden de drie vermelde middelen meestal tezamen en in onderling
verband aangewend en lopen de twee functies ook vaak door elkaar. Vooral het
onderzoek van de informatieve functie heeft mij in het essay geïnteresseerd. De
auteur komt tot de conclusie (die men wel kon verwachten) dat roman en film in
beginsel dezelfde functies kunnen vervullen, maar niet op dezelfde wijze. In verband
met de informatieve densiteit van de film had ik graag een stukje beschrijvende tekst
uitvoeriger behandeld gezien. Het geladen lyrisme van Mauriacs natuurbeschrijvingen
is voldoende gekend. Ik vraag me af of met zo'n stukje tekst niet even duidelijk
aangetoond zou kunnen worden, hoezeer verbale en niet-verbale codes dezelfde
functies op aanzienlijk andere manier vervullen, en hoezeer de informatie in beide
media uit de aard der zaak moet afwijken. En hoe vertaalt een cineast een eenvoudige
zin als: ‘Cette odeur de cuir moisi des anciennes voitures, Thérèse l'aime...’ (begin
tweede hoofdstuk)? Het gaat er niet om a + b te willen bewijzen in
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hoever woorden herleidbaar zijn tot beelden, of omgekeerd. Het gaat erom, ons
inzicht in de eigen potenties van de tekens (zowel hun mogelijkheden als grenzen)
aan te scherpen. Daartoe is deze ‘case study’ ten zeerste geschikt.
Marcel Janssens

Sint-Nicolaas en de pruimeboom
In september 1963 parodieerde weverberg in Bok de close-reading methode van
Merlyn met een analyse van Zie ginds komt de stoomboot van Jan Pieter Heye. In
het licht van zijn eigen meer op de ‘vent’ gerichte belangstelling wou hij het
mechanistische formalisme van de Merlyners belachelijk maken. Hij telde lustig
strofen, verzen, afdelingen en onderafdelingen, identificeerde gluurderig ik- en
wij-personen en gooide die hele nonsens de heren Kees Fens en H.U. Jessurun
d'Oliveira voor de voeten als steen des aanstoots. Merlyn is onder die charge niet
bezweken, maar een paar jaar later klapte de toverhoed toch maar toe.
Tien jaar na weverbergh schrijft een hoogleraar in de wijsbegeerte, Prof. Dr. Libert
Vander Kerken, in een serieuze filosofische studie, Maar wat is literatuur? Een
taalfilosofisch essay (1973), een knotsgekke parodie op de structuralistische
gedichtenanalyses van Roman Jakobson. Hij koos daarvoor een ander pronkstuk uit
ons literair erfdeel, De pruimeboom van Hieronymus van Alphen. Hij wil per
absurdum aantonen dat de Jakobsonse optel- en aftrekmanietjes de directe esthetische
aanwezigheid van de tekst weganalyseren en van de tekst enkel nog het stramien van
tegenstellingen en correspondenties overhouden. Ook Vander Kerken ergert zich
aan het feit, dat een structuralist zo moeizaam tot drie kan tellen. Het heilige getal
is twee, het fundament van de binaire oppositie (en van in den beginne hét principe
van de fonologie, waaruit al de rest is voortgekomen). Ik heb hier enkele tijd geleden
n.a.v. de Proefvluchten in de romanruimte van Jean Weisgerber ook al de vraag
gesteld, of het in de humane wetenschappen tegenwoordig nog geoorloofd is tot drie
te tellen.
Inmiddels blijkt, dat het er beroerd begint uit te zien voor een methode, wanneer
zij rijp voor parodiëring wordt geacht. De Jakobsonse gedichtenanalyse heeft intussen
al weer heel wat van haar prestige ingeboet. ‘La querelle des chats’ is verstomd. De
literatuurstudie is in andere richtingen opgeschoven. De voogdij van de linguïstiek
een beetje beu, blijkt zij tegenwoordig meer brood te zien in poststructuralistische
perspectieven als de ideologiekritiek en de receptie-esthetiek - oriëntaties die echter
wel aan het structuralisme schatplichtig blijven. De Jakobsonse tics nu nog parodiëren
komt dus al een beetje overjaars voor. Wie zich nog mocht herinneren wat hij gedaan
heeft met de slogan ‘I like Ike’, zou hem op zijn woord kunnen nemen en een
plezierige analyse schrijven bij een ander typisch volksliedje van bij ons:
Ai laik en aike in de mouning,
Joe laik e tikkenaike toe.

Maar daarvoor is het nu te laat. Binnenkort komt allicht een zekere Weverkerken
voor de pinnen met een parodie op thans in zwang zijnde ideologie-
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kritische commentaren bij zovele kringloopondersteunende,
maatschappijbestendigende, het volk verdommende, klassetegenstellingen
verdoezelende teksten in onze volksliederenschat. De Top 30 biedt materiaal genoeg.
Ik stel voor dat de heer Weverkerken alvast De wilde boeredochter aanpakt. Liefst
met handschoenen.
Marcel Janssens
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Tijdschriftenrevue
Amarant
1ste jrg., nr. 4, mei 1974
Dit ‘artistiek tijdschrift uitgegeven door de studenten van de Rijksnormaalschool te
Gent’ is aldaar gevestigd in lok. 31, K.L. Ledeganckstraat 8, 9000 Gent. Het blad
verschijnt viermaal per jaar voor 120 fr.
Het is zeer verzorgd uitgegeven, formaat en lay-out in de trant van Yang, waarmee
het ook wel enkele bindingen schijnt te hebben. Dat manifesteert zich o.m. in de toon
van de gedichten van A. Sedgwick en P. Vogels. Overigens worden enkele bladzijden
besteed aan de voorstelling van R. Jooris, oud-leerling van de school en
Yang-redacteur. Jooris werkt zelf mee door de schilder Roger Raveel voor te stellen.
Interessant is een sprookjesachtig, geïmproviseerd verhaal van twee achtjarige
jongens, ingeleid door Frank Henry: ‘Verdwaald in het bos’. Van dezelfde F. Henry
een vervolgfragment uit een SF-verhaal: ‘Het leven erna’. Proza van D. Billiet en P.
Vogels is niet overtuigend. Daarentegen goed grafisch werk van Chr. Pandelaers en
vnl. Walter de Rycke.

De Revisor
1ste jrg., nr. 6, juli 1974
In ‘Hoe schrijf je een roman’ maakt Gerrit Krol enkele intelligente, verrassend
geformuleerde opmerkingen over het schrijven. De gedichten zijn, zoals meestal,
goed leesbaar, knap: van T. van Deel, W.J. Otten en J. Kuijper. Twee wel erg
verschillende auteurs worden voorgesteld. Henk Romijn Meijer schrijft over Malcolm
Lowry, auteur van vnl. ‘Unter the Volcano’, en F. van Dooren belicht de betekenis
van Petrarca, n.a.v. de 600e verjaardag van diens dood. Een zeer goed verhaal, uit
het Engels vertaald, is van Anthony Paul: ‘Incident op de ringlijn’. Een ander verhaal,
van de Urugayaan Nelson Marra, ‘De lijfwacht’, wordt ter wille van de politieke
repressie die met de publikatie ervan gepaard ging, als ‘Dokument’ gepresenteerd.

Enklave
3de jrg., nr. 2-3
Redactie: Frank Ariën, Frank de Crits, Luk Dubois, Bob Kennen, Koen Schurmans,
Freddi Smekens, Jan Struelens, Toni van Scharen. Adres: Alcyonstraat 1, 1080
Brussel.
Bert Verminnen stelde dit ‘speciaal teater nummer’ samen. Het bevat een reeks
bijdragen, hoofdzakelijk geconcentreerd op marginaal, activerend theater. Voor zover
daarvan althans bij ons sprake kan zijn. Een reeks losse bedenkingen en kritische
uitvallen bij en over het
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Vlaams theaterleven zijn van Bert Verminnen en Frantz Ariën. Lucienne Stassaert
schrijft over ‘de relatie auteur-theater’, iets wat eigenlijk ook niet schijnt te bestaan.
Meer direct over vernieuwingspogingen gaan de bijdragen van Marianne van
Kerkhoven (Over de revolutionaire groep ‘Het Trojaanse Paard’), Freek Neirynck
(‘Teater met niet-professionelen’) en Alfons Goris, die de ‘marginale speler’ zeer
suggestief vergelijkt met de mythische Ikaros. Frantz Ariën geeft lucht aan zijn
onvrede met het bestaande theaterleven in Vlaanderen en Clara Haesaert pleit ervoor
het theaterbeleid en het hele cultuurbeleid te reorganiseren als één groot
werkverschaffend bedrijf. Jaak van Schoor schetst wat de betekenis en inhoud zou
kunnen zijn van een bij ons zo goed als onbestaande theaterwetenschap en Rik
Lanckrock omschrijft en verantwoordt zijn taak als theatercriticus. Verder bijdragen
over marionettentheater (L. van Dorsselaer), een kritische analyse van het repertoire
1973-74 (D. Buyle) en een stuk over de psychotechniek van de acteur. Ten slotte
een lijst met documentatiemateriaal over Vlaams theater.

Filter
2de jrg., nr. 3, jan.-maart, en nr. 4, april-juni 1974
Het 3de nummer bevat hoofdzakelijk bijdragen die op de jongste literaire dagen te
Eindhoven bekroond werden. Er zit bitter weinig opvallends tussen, uitgezonderd
dan misschien een behoorlijk toekomstverhaal van Leon de Winter: ‘Revolutie’.
Nummer 4 is even heterogeen. Bij het dichtwerk zijn de verzen van W. van Craen
en I. Geurts wel beloftevol. Origineel, maar ook niet meer dan dat is een zgn.
‘inspraakverhaal’ van J.M. van Kessel: de lezer wordt voortdurend in een allegorische
geschiedenis betrokken. De overige bijdragen kunnen niet overtuigen.

Heibel
9de jrg., nr. 1
Marc Andries neemt ontslag uit de redactie n.a.v. een onenigheid met F. Depeuter.
Bij wijze van afscheid noemt Depeuter hem - alles behalve beleefd - een ‘kruipdier
zonder kloten’. Carlos Callaert heeft een weinig relevant gesprek met Patrick Conrad.
Dries Janssen van zijn kant stelt een 72-jarige, laatbloeiende dichteres voor: May
Vriamont-Schouteden. Een merkwaardige persoon; maar of publikatie van haar
verzen haar ten goede komt, valt te betwijfelen. Dezelfde Dries Janssen heeft het in
zijn lectuurnotities vnl. over de zgn. vondst van een onbekend Van Ostaijen-vers
door Ward Ruyslinck. Armand Boni evoceert de figuur van Erasmus. Alstein schreef
een goed verhaal over een hondenhatende man en Robin Hannelore bevestigt zijn
talent als dichter met ‘Drie laattijdige gedichten voor Guido Gezelle’.

Kentering
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14de jrg., nr. 1, aug. 1974
‘380 bladzijden zwijgen’ schrijft Wim Hazeu boven een uitvoerige bespreking van
de roman Zwijg van Foel Aos, alias Habakuk II de Balker, alias Herman Hendrik ter
Balkt. Jan van der Vegt opent een ‘Kroniek van het theater’, waarin hij vooral
aandacht wil besteden
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aan vormen van niet-toneel-theater. Samen met Jan F. de Zanger begint hij ook een
rubriek over ‘Literatuur-onderwijs’. Er staan heel wat, meestal vrij goede, gedichten
in dit nummer. Van Albert Bontridder, die ook enkele bedenkingen over poëzie,
leven en dood schrijft. Van Breyten Breytenbach, Habakuk II de Balker, Jan Boelens.
Drie zeer knappe, speelse, echt hedendaagse gedichten van de Liverpoolse dichter
Brian Patten. Na verzen van Wim Hazeu en Hans van de Waarsenburg schrijft Eddy
van Vliet een kort toekomstverhaal en vier zeer goede gedichten. Verder nog Theun
de Vries, Ton van Reen, Henk van Kerkwijk en Jan-Willem Overeem. Ten slotte
schrijft Jan van der Vegt twee fragmenten over Ierland, o.m. over de absurde werking
van de censuur in dat land.

Maatstaf
22ste jrg., nr. 7, juli 1974
August Willemsen stelt de Braziliaanse auteur Dalton Trevisan voor. Van hem
vertaalde hij ook zeven korte, werkelijk fascinerende verhalen. Een grappig verhaaltje
van R. Waskowsky heet ‘De oude Vallejo’. Ook erg grappig en karikaturaal is het
typische Hans Plomp-verhaal: ‘Oosterse nachten’. Hans Warren getuigt van zijn
‘Omgang met vogels’ in een hele cyclus natuurgedichten. Er zijn ook goede verzen
van W. Steemers en vooral R.A. Basart. In ‘Portfolio’ stellen Homero Aridjis en
Laurens Vancrevel de 19de-eeuwse Mexicaanse graficus Manuel Manilla voor. Peter
Krug schrijft over de Russische filosoof Wasily Rózanow (19de eeuw) en Ben van
der Velden analyseert het verschijnsel van de Franse Goncourt-prijzen. Martin
Koomen schrijft over de betekenis van Walt Disney n.a.v. een boek daarover door
Chr. Finch.

Nieuwe Stemmen
30ste jrg., nrs. 6 en 7, mei-juni en juli 1974
Een zeer behoorlijke keuze poëzie in het nummer 6. Wij willen vooral de aandacht
vestigen op goede gedichten van Luk Maes en Rob Goswin. Iets minder is werk van
Mark Dangin, Roger Serras en Herwig Verleyen. ‘De muur’ is een wat al te ijl verhaal
van Pieter Aerts. Bij de boekbesprekingen gaat Robin Hannelore uitvoerig en met
veel enthousiasme in op de bundel ‘Evenwicht’ van Pol le Roy.
In het julinummer valt poëzie van Frans Deschoemaeker, Albert de Longie en Ella
Beekman nogal sentimenteel uit. Iets beter is Paul Vanderschaeghe met enkele
laconiek gehouden verzen. Paul Brondeel schrijft met ‘Kelder’ het verhaal van een
vreemd geënsceneerd ‘vrijwillig verscheiden’. Albert de Longie bespreekt nieuwe
poëzie.

't Kofschip
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2de jrg., nr. 2-3
Dit blad, onder eindredactie van Gerrit Achterland, fusioneerde zojuist met Zonder
meer, de publikatie van Jan Backx, die nu medehoofdredacteur wordt.
Voor het volgende nr. wordt offsetdruk in het vooruitzicht gesteld. En dat is maar
goed ook, want nu zijn zowel typografie als typwerk en de gehele vormgeving
onvoorstelbaar stijlloos. Dezelfde slordige en amateuristische aanpak tekent ook de
meeste bijdragen, die gaan van sentimentele puberverzen tot
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ijl hermetisch gefezel. Alleen de goede bedoelingen en de kennelijke afwezigheid
van pretentie zijn het toejuichen waard. En dan natuurlijk het feit dat jonge mensen
de moed opbrengen om zoveel van hun tijd en energie op een alleszins creatieve
manier te gebruiken. Gaat het nochtans om literaire kwaliteit - toch hoofdzakelijk
een kwestie van vormkracht - dan kan alleen een gedicht van Eriek Verpaele
overtuigen.

Varia
- In De nieuwe taalgids (67ste jrg., nr. 4, juli 1974) besteedt R.P.W. Visser aandacht
aan ‘Willem Bilderdijk en de natuurwetenschappen’. S.N. Bakker resumeert in enkele
punten ‘De theorieën van het literaire tijdschrift Het Woord (1945-49)’.
- M. Engelborghs geeft in Kultuurleven (41ste jrg., nr. 6, juli-aug. 1974) een
overzicht van ‘Markante anglo-amerikaanse romans van 1973’. In een inleiding
situeert hij de Amerikaanse tegenover de Engelse roman.
- Nummer 2 van de 17de jrg. (1974) van Mens en Taak bevat onder de titel ‘Het
bedrijf van de kwade...’ een reeks boekbesprekingen van Willy Copmans. Werk van
o.m. Ruyslinck, Michiels, Walschap, Irina van Goeree, Geeraerts, Hoornik komt ter
sprake.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 119de jaargang
nummer 9 november 1974
Erik van Ruysbeek / Gedichten
Bach 668
Voor uwen troon treed ik voortaan
voor uwen troon in heldere ootmoed
vader der goden
vader van mijn inwonend licht
mijn klaarte van vóór de schepping
zon der zonnen
ontzaglijk achter iedere zon.
Voor uwen troon thans iedere stond
met open armen kniel ik en verzink
in uw aanwezigheid
in uw oneindigheid van vuur.
Voor uwen troon leg ik alle tronen neder
alle klederen en
mijn intiemste huid:
doorstraal mij
dat ik uw straling word
en in u opga
als de oorsprong bloot.
Voor uwen troon leg ik mijn hoofd te rusten
verzwonden in de glorie
van uw intieme koestering.
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De Engel
Zinderend stijgen uit mijn zingend vlees
de stuifmeelzaden mijner lichtvisioenen
een zee van sterren schittert en verschuift
een zee van diamanten vuurt en vonkt.
Ik weet de vleugels van de engel waren
doorheen het spansel van smaragd
en door de sterren en de diamanten
de vuren meteoren spreiden van zijn vlucht.
En uit de puurste diepten van mijn schouwen
staat op een engel en gaat de engel te gemoet.
Elkander raken zij in één diafane veld van glansen
en zien elkanders spiegelbeeld in het bliksemend gloeien
ener afgrondelijke spiegeling.
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Albert Westerlinck / Verschaeve verjaart, of verjaard?
Wellicht naar aanleiding van het honderdste geboortejaar van Cyriel Verschaeve
(o1874) heeft mijn vriend André Demedts een bloemlezing uitgegeven:
Priester-dichter Cyriel Verschaeve. Keuze uit zijn werk (Reinaert-uitgaven, Brussel).
Zij wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, waarin Demedts een nuttige
biografie schrijft van deze omstreden figuur en ook zijn letterkundig werk evalueert.
Terecht spreekt Demedts, betreffende de laatste jaren van Verschaeve, over een
‘tragisch leven’. Het lijkt mij wat verwant met de typische tragiek van het Germaanse
noodlot, dat - zoals in de oude sagen - de eenzame, megalomane koppigaard met
trotse verblinding is tegemoet gegaan.
Demedts is steeds een groot bewonderaar van Verschaeve geweest. Anderzijds
heeft Verschaeve ten minste eenmaal bij mijn weten zijn grote bewondering voor
Demedts uitgeschreven, met name in een lange beschouwing over zijn debuut als
dichter met Jasmijnen, die verscheen in het tijdschrift De Pelgrim. Ik geloof dat het
kinderachtig zou zijn hier te gewagen van Westvlaamse partijdigheid - al is deze in
onze literatuur verre van onbestaande -, en dat wij hier staan voor een diepe
verwantschap in het bewuste - en onbewuste - gemoedsleven; in het
romantisch-religieuze levensinzicht, in de passionele gehechtheid aan ancestrale
waarden zoals bodem, bloed en ras, in het politiek radicalisme dat teruggaat op
Rodenbach en de ‘Swighende Eede’ en zelfs in dat karakterologische complex van
eenzame geslotenheid en trots, dat men in West-Vlaanderens oneindige ruimten, in
en buiten de letteren, wel meer ontmoet. Toch voeg ik er dadelijk aan toe dat de
bewondering van Demedts voor Verschaeve, die groter is dan de mijne, niets
dweperigs heeft. Zij ziet duidelijk grenzen en tekorten. Dit is zeer verheugend, omdat
hij hierdoor het rijper literaire besef en het maatschappelijk gevoel plaatst tegenover
de megalomanie van in geestelijk en artistiek opzicht onvolwassen dwepers, die er
wellicht toe hebben bijgedragen om de schrijver Verschaeve in zijn zwakheden te
stijven, terwijl positieve kritiek zo nuttig zou zijn geweest om zijn stijl - indien de
schrijver althans niet te zelfingenomen en stijfhoofdig was - te verbeteren.
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Met recht schrijft Demedts dat Verschaeve voor sommigen (ik hoop niet té velen!)
‘bijna een mythische figuur (is) geworden.’ (15). Dit pleit zeker niet voor de
geestelijk-culturele volwassenheid van dat betreffende deel of deeltje van het Vlaamse
volk. Als de mens mythen nodig heeft om te leven, zoals zijn universele geschiedenis
bewijst, dan komt het eropaan ze goed te kiezen. In het geval Verschaeve wijst deze
mythevorming nogmaals op de rampzalige geschiedenis van een volk dat nooit een
periode van grote, klare, ordenende Klassiek heeft gekend en hals over kop,
onvoorbereid, in de tumultueuze, troebele zee van de Romantiek is gestort; anderzijds
op de gevaren van gehorigheid aan een zichzelf verterende, duistere Germaanse geest
in zoverre hij, met zijn reële gaven, niet door de Latinitas en het mediterranese
christendom is verhelderd, gelouterd en gecompleteerd. Wat ik hier schrijf, hebben
alle grote Duitsers, van Goethe tot E.R. Curtius, meermaals gezegd. Het spijt me dat
vandaag de tijd ontbreekt om daar breedvoeriger op in te gaan.
Vroeger heb ik in de bundel Alleen en van geen mens gestoord reeds gezegd1. dat
mijn waardering voor Verschaeve vooral berust op het imponerende romantische
wereldbeeld dat hij in zijn werk vertolkt. Het is verwant met dat van Rodenbach, dat
even indrukwekkend is, met de religieuze mateloosheid van Augustinus, met het
woelig-hete temperament en het godsdienstig vitalisme (optimisme) van Claudel.
Jammer genoeg bleef hij in het stijlgehakkel van de eerste steken en evenaarde hij
het grote stijltalent van de twee laatstgenoemden nooit.
Mijn tweede grond van waardering is de grote literaire breed-artistieke cultuur,
die vooral in Verschaeves bespiegelende geschriften tot uiting komt. Er waren in de
jaren '20, toen hij zijn Uren bewondering voor grote kunstwerken schreef, bij mijn
weten slechts een viertal mensen in ons landeke ge zijt maar kleen, die op een
waarachtige westers-Europese cultuurbagage konden bogen: de klassieke Vermeylen,
de romantische Verschaeve, de erudiet-didactische Persijn en de fijne kosmopoliet
Arthur Cornette. Hoeveel zijn er - tussen haakjes gevraagd - vandaag?
De vragen in het midden latend of hij, passioneel-intuïtief en relatief ongeschoold,
die enorme cultuurvoorraad voldoende heeft geassimileerd en of zijn teksten op
literair bevredigende wijze zijn verwoord, vind ik dat een dergelijke culturele eruditie
in het toenmalige Vlaanderen wel speciale achting verdient.
De grote zwakheid van Verschaeve als schrijver ligt in de zwakheid van zijn
literaire taal en stilering. André Demedts schrijft terecht dat hij ‘aanvankelijk een
onzuiver en hoekig Nederlands schreef, dat door zijn vrienden enigszins verbeterd
werd. Gaandeweg is zijn taal beter geworden.’ (16).
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Beter? Misschien, doch in elk geval bleef ze hoekig, stroef, ongefatsoeneerd en in
al haar geweldenarij lomp en hulpeloos onbeheerst. Men kan in de Vlaamse letteren
hetzelfde tekort - een mengeling van romantisch-retorische pathos en onmacht vaststellen bij Van Duyse, Rodenbach, Delfien van Haute, Dosfel, Van Langendonck
e.v.a. Alleen Gezelle en Streuvels zijn erin geslaagd hun taalmateriaal te veredelen
tot een mooie, spontane, natuurlijke, springlevende, eerlijke literaire taal, ongetwijfeld
dank zij hun uitzonderlijk zuiver en krachtig taalscheppend talent.
Verschaeve schrijft niet enkel een hobbelige, gewrongen, ruwe taal die men al
lezend in de mond moet ronddraaien als de keien van Demosthenes, doch bovendien
mist hij het vermogen dat de ware taalkunstenaar eigen is, om met één flits de taal
om te toveren tot het wonder dat schoonheid heet, dat wonder van vervoerende,
aangrijpende expressie in de taal, dat kunst wordt genoemd. Henriette Roland Holst,
die men soms met hem verwant noemt en die zich over de Westvlaming wel eens
lovend heeft uitgelaten, is zeker geen groot lyrisch talent, geen grote taalkunstenares,
maar in haar werk is er toch, dank zij haar diepe en zuivere emotie én dank zij haar
grotere taalkracht, hier en daar een regel, een strofe, zelfs meer dan één gedicht te
vinden dat poëtisch ontroert en vervoert. Waar vindt men die plaatsen in Verschaeves
werk? Wat de flits van diep emotionele poëtische taaltover moest zijn, is een
onmachtige stortvloed geworden van taalretoriek (in de pejoratieve zin van dit
veelzinnige woord).
‘Verschaeve heeft zeer veel in weinig woorden willen uitdrukken’, schrijft Demedts
en - mijn vriend neme het mij niet kwalijk - ik denk juist het tegendeel. Hij gebruikt
er in zijn verzen, drama's en bespiegelingen veel te veel, precies als een
leerling-tovenaar die er honderden en duizenden opstapelt omdat hij het éne
verlossende toverwoord niet kent. Voortdurend geeft de literaire taal van Verschaeve
mij het gevoel van een onmacht, de onmacht van een man die, met een enorm
temperament en een oeverloze - passionele en cerebrale - bezieling, uit een
monumentale hoop keien en kasseien een tempel poogt te bouwen en die er slechts
in slaagt min of meer schots-en-scheve stapels op te tassen. Hoge woorden, grote
woorden, dikke woorden, die cerebraal-emotioneel zwaar wegen, maar nergens één
flits van de schoonheid, één siddering van de kracht, die ware taalkunst heet.
Men gelieve mij niet voor de voeten te werpen dat in de literatuur, zelfs de zeer
grote, de retoriek haar rechten heeft. Er is zéér grote retoriek van Homeros tot Vondel,
tot Bilderdijk zelfs, Henriette Roland Holst en Geerten Gossaert. De retoriek van
Verschaeve is niet goed. Ze is onmacht.
Daarmede heb ik het essentiële, wat mij betreft, gezegd.
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De bloemlezing die André Demedts heeft vergaard is zeer suggestief en geeft een
duidelijk beeld van het werk in zijn drie facetten: poëzie, drama, essay. Zij bevat een
zevental gedichten. Daarover zegt de inleider m.i. terecht dat zij geschreven zijn met
‘stroefheid die als onmacht wordt gevoeld’.
Over het toneel zegt Demedts niet veel. Hij neemt Judas op, dat het ‘best speelbaar’
is. De dramaturg putte zijn stof uit de bijbel en de nationale geschiedenis. Ook deze
twee bronnen wijzen op het laat-romantisch karakter van zijn werk. De centrale
drijfveer van de handeling is de hartstocht. In psychologisch opzicht is Verschaeves
toneel opvallend degelijk en grondig. Hij peilt scherp naar het wezen en de werking
van de passies in de menselijke ziel, doch hij mist de plastisch-dramatische
voorstellingskracht om deze passies aangrijpend te concretiseren. Daarom blijft zijn
dramatiek al te vaak steken in gedachtelijk-emotionele mono- en dialogen. Hoe
imponerend zijn drama's ook zijn als leesstukken vol wijdlopige en stroeve
gedachtenlyriek, die een grootse levensvisie met felle inspanningen pogen te
verwoorden, toch is de stijl van deze stukken weerbarstig en breedsprakerig. Geen
ogenblik is deze stijl natuurlijk, voortdurend strompelt hij moeizaam voort in
zwoegende verbale steltloperij. Evenmin als Rodenbach en Hegenscheidt, die deze
sport met hem delen, had Verschaeve - bovendien - het talent om stukken te schrijven
voor het toneel. Zijn werken zijn m.i. slecht speelbaar. Mijn gewaardeerde collega
R.F. Lissens heeft in zijn uitmuntende Vlaamse literatuurgeschiedenis geschreven
dat zij wachten op een goede regisseur. Dit kan mogelijk zijn, maar hij moet nog
altijd komen.
Het essayistisch werk van Verschaeve is volgens Demedts het belangrijkste. Deze
visie is m.i. juist en terecht prijst hij zijn ‘openheid op de literatuur van alle volkeren
en tijden’. Een gegronde kijk op de essays van Verschaeve veronderstelt een kritische
visie op de romantiek als historisch en universeel verschijnsel, met al haar boeiende
zijden en al haar gevaren. Zijn opstellen hebben niets te maken met objectiverende
kritiek, ze zijn veeleer uiterst subjectieve, hartstochtelijke herscheppingen van
belangrijke kunstwerken. Ik meen oprecht - maar kan dit hier op deze plaats niet
bewijzen - dat ze in de echte psychoanalytische zin projecties zijn (wat hun betekenis
niet vermindert). Het esthetische fenomeen boeide Verschaeve niet in de kunst - wat
wil je, hij kende het niet tenzij door minachting voor hen die het kenden en
bemeesterden, bijv. Gezelle - doch wel boeide hem de openbaring van het
heroïsch-menselijke, liefst in geweldige spanningen. Meestal vertonen zijn
bespiegelingen imaginaire zelfbelevingen van een buitengewoon temperamentvolle
gevoelsmens, voortgezweept op zijn cerebraal-passionele gevoelens die zich in gloed,
conflict of torment
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uitleven. Soms vertonen deze subjectieve evocaties een indrukwekkende intuïtieve
aanschouwingskracht, soms drijven zij hijgend voort, als in een onstilbare emotionele
onanie, op het ritme van een martelende, geamplificeerde retoriek. Als
kunstbeschouwer is Verschaeve bij ons de laatste belangrijke exponent van de
romantiek met haar grondeloos subjectivisme, haar behoefte aan mateloosheid, haar
emotionele zelfberoezing. In zijn schaduw stond Jozef Muls, die al even romantisch
was als hij, en misschien werd de staart van die romantische kunstdweperij voorlopig
vastgehouden door Urbain van de Voorde, ook een passionele diepzeeduiker in de
Germaanse duisternissen.
Aan het slot van zijn inleiding formuleert Demedts als zijn mening dat Verschaeve
zich als ‘kunstenaar en schouwer naast de Westvlamingen Gezelle en Streuvels zal
handhaven.’ Al heb ik in bepaalde opzichten dus oprechte waardering voor
Verschaeve, toch betwijfel ik de juistheid van deze mening ten stelligste; en mijn
vriend zal mij dit wel toestaan. Zeker heeft hij gelijk wanneer hij pleit voor de
erkenning van Verschaeves reële ideologico-artistieke betekenis. Wanneer hij meer
verlangt, vraagt hij mij te veel.
Ik wil besluiten met een anekdote. Toen ik 14 jaar geleden in ons tijdschrift een
opstel over Cyriel Verschaeve schreef, waarin ik bedaard, zonder impulsen, het koren
van het kaf in zijn werk poogde te scheiden om tot een genuanceerde beoordeling te
komen, kreeg ik een briefje van Dirk Vansina, de meest gepassioneerde en
mythiserende Verschaeviaan die ooit heeft bestaan, om mij te spreken. Ik dacht dat
hij mij de les kwam lezen - zoals velen in die jaren en vroeger vergeefs hebben gedaan
-, maar tot mijn verbluffing verzekerde mij deze zeer beminnelijke man in mijn
studeerkamer dat ik overschot van gelijk had met het werk van Verschaeve in literair
opzicht te relativeren. Ja, hij beweerde toen zelfs - en ik kon niet omver vallen, want
ik zat in een stoel tegenover hem - dat er van de literaire Verschaeve niets zou blijven
dan zijn Passieverhaal en zijn Jezus-monografie, twee religieuze werken. Nooit heb
ik een ogenblik gedacht dat de eerlijke Dirk Vansina een gespleten tong had, hier dít
zegde en elders dàt schreef, zoals er velen zijn. Ik heb er veeleer het besluit uit
getrokken dat mythen op bepaalde bevolkingsgroepen en enkelingen zo'n meeslepende
invloed kunnen hebben dat zij er blind en extatisch worden door beroesd, terwijl
men anderzijds deze aanhangers van de mythe door rustig en redelijk proza of gesprek
af en toe weer klaarziende op de grond kan krijgen. Vansina was blijkbaar zo'n geval.
Wat mij betreft, is het Passieverhaal (honderden malen door Albert Vogel
voorgedragen) zeker het beste proza dat Verschaeve ooit heeft geschreven.
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Ook Demedts neemt het integraal op in zijn bloemlezing. En voor de rest zal er zeker
van Verschaeve in literairhistorisch opzicht méér blijven dan Dirk Vansina mij in
een uur van overdreven ontnuchtering zegde.
Doch wie leest hem nog? Wie herdrukt zijn werk? Hij is blijkbaar historische
figuur geworden. Als zodanig verdient hij in meer dan één opzicht waardering. En
juist wie waardeert, kan in ons landeke ge zijt zo kleen op de meest billijke wijze
demystificeren, ont-mythologiseren, terugvoeren tot redelijke proporties, wat nog
zo dikwijls bar nodig is.
Intussen, hoe men tegenover Verschaeve ook moge staan, de bloemlezing van
Demedts, naar aanleiding waarvan ik dit gelegenheidsstuk schrijf, verdient véél
aanbeveling.

Eindnoten:
1. Een visie op Verschaeve, p. 58-78.
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Werner Pauwels / Vandaag
Op de hoek woont Goublomme. Pros. Boer op rust. Snikhete meimaanden. Twee
wereldoorlogen. Melkpoeder. Margarine. Confituur in potjes. Bananen. Appelsienen.
Schommelende varkensprijzen. Vertegenwoordigers van Bayer-Gorsac. Verkeerd
geboren kalveren. Een woeste stier. Een gekipte wagen. De bliksem in zijn boomgaard.
Getrouwde kinderen. Een dode vrouw. De bliksem in zijn televisiepost. De stopzetting
van zijn bedrijf. Hij heeft het allemaal meegemaakt en is nu in zijn zesenzeventigste.
Soms pompt hij water midden op zijn erf. Meestal zit hij voor zijn ijzeren hekken
tegen een betonnen verlichtingspaal. Zijn benen en zijn blote voeten liggen een eind
op de geasfalteerde weg. Voor auto's is hij niet beducht en 's winters wacht hij binnen
bij zijn kachel tot het weer beter wordt. Sedert de dood van Ida zijn de luiken voor
de ramen langs de straatkant niet meer open geweest. De witte verf is grijs geworden
en zijn zwart hekken ros. Een paar kippen, een Engels haantje en een geit heeft hij
overgehouden. Het dak van de stal is doorgezakt. Dan hebben ze een pleintje gemaakt
rechtover zijn hekken. Ze hebben het met rode kiezel bezaaid. Ze hebben er een paar
plastieken banken neergezet en een paar cementen bloembakken vol geraniums in
een nogal moderne rationele vormgeving. Twee publiciteitspanelen vangen de wind.
Een met Bastos-filter en een ander met St.-Michel de sigaret voor de kenner. Een
dozijn boompjes zo dun als wissen zomen het geheel af en doen de bewoners geloven
dat grote bomen nog altijd jongen. Mensen hopen op de jeugd. Toen zijn een paar
vreemde snuiters komen opdagen. Zij hebben zich een dag onledig gehouden met
houten paaltjes te slaan in de vorm van een gelijkbenige driehoek. Dertig centimeter
van elkaar en vlak voor het hekken van Goublomme. Maar ook achter zijn boomgaard
op een weide en in het bos. De snuiters hebben zich nog een dag onledig gehouden
met het in het knalgeel verven van al de drieledige paalgroepjes. Daags nadien hebben
ze er met zwarte verf letters en cijfers op geschilderd. Ten slotte hebben ze zich nog
verscheidene dagen onledig gehouden met speurwerk aan de hand van optische
instrumenten op een driepikkel. De politieke oppositiepartij heeft de burgemeester
zwart gemaakt, de bevolking opgehitst en meetings + protestmarsen aangekon-
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digd. Op dat moment heeft madam Willekens bij de beenhouwer gezegd dat zij
welgevaren is met de verkoop van een hoekje van haar moestuin. Madam Willekens
is weduwe en de man waar zij mee samenwoont is weduwnaar. Zij trekt het pensioen
van haar echtgenoot-zaliger en haar bijzit was stadsambtenaar. Dus trouwen zij niet
en zij hebben het goed: zij wonen in een boterkleurige bungalow met een
chocoladekleurige garagepoort en veelkleurige bloemen in de tuin. Bovendien zullen
zij zich met het geld van het verkochte driehoekje moestuin een kleurentelevisietoestel
aanschaffen. Vandaag meteen. De uit te voeren werken werden even uitgesteld zoals
alle oorlogsverklaringen altijd worden uitgesteld. Maar uiteindelijk is het stalen
monster toch komen opdagen: een genaamde Caterpillar op Dunlopbanden is langs
het hekken van Goublomme binnengereden, langs zijn blote voeten, vlak langs de
gele paaltjes, dwarsdoor zijn schuur, een paar oude fruitbomen, de haag, over de
weide tot aan het bos. Daar heeft Caterpillar rechtsomkeert gemaakt om het tracé
nog eens over te doen. Meteen heeft hij dat hoekje moestuin van Madam Willekens
ook maar van de kaart geveegd. De eiken van het bos waren hem te sterk. De
burgemeester werd nogeens zwart gemaakt. De meeting en de protestmars werden
niet verboden en toen kwamen de naamgenoten van een minister op de proppen met
door krachtige motoren aangedreven boomzagen op de rug. Het duurde niet lang,
maar het maakte een verschrikkelijk lawaai. Bijna gelijktijdig en vrijwel geruisloos
werden naast de bungalow de plakkaten Te koop Zich wenden van de verkavelde
weide genomen. Zij werden in het vuile zog van de bulldozer geworpen. De
burgemeester zegt dat alles weer netjes in orde komt wanneer eenmaal de schuine
bermen van de hoger gelegen autoweg met graszoden zullen begroeid zijn. De mensen
geloven het nauwelijks. De konijnen zijn overtuigd. Zij blijven. Zij eten hun groente
op nog talrijke verspreide plaatsen waar het groeit. In de tuin van Madam Willekens
onder meer. Boer Goublomme is inmiddels zonder schijthokje gevallen. Caterpillar
heeft ook dat weggereden. Maar schijten doet hij nog wel dagelijks één keer. Want
hij blijft getaand gezond. Blootsvoets. De benen op de weg. Mijnheer de
politiecommissaris is in zijn dienstwagen en in burger tot bij hem gekomen. Hij
vraagt hoe het nu met Goublomme zit. Of koppige Pros in zijn gehalveerde doening
per sé wil blijven hokken. Indien hij wil en terwijl de blauwe wagen voorstaat kan
hij van de gelegenheid gebruik maken om tot in het bejaardentehuis te worden
gevoerd. Er een kijkje nemen. Zomaar. Het is er goed. Baden. Geschoren worden en
frisse kabinetten zonder vliegen. Allé, zegt Pros, we gaan. Hij houdt zijn klak op en
zijn oude kleren aan, blootsvoets in zijn klompen. Zuster Gerarda kent hij best. Meer
dan eens heeft de boswachter hem de gevangen fazant aan het

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

683
klooster doen afstaan. Wanneer de nonnen hem onder hun rokken hadden gefoefeld
werd er niet meer over gesproken. Ook een boswachter denkt wel eens aan zijn oude
dag. Gerarda toont hem een bed met lakens en een sprei en een matje op de geboende
vloer en een witte lavabo in de hoek en een scherpe spiegel zonder vliegescheten.
Neenee, zegt Pros, hier zou ik niet kunnen slapen. Wat peinsde guider wel. Kom we
gaan terug. De zuster en de commissaris schuddebollen. Ne zot, zeggen de
bouwvakkers die in de plaats van de plakkaten Te koop Zich wenden een ander
hebben geplant: Verboden op de werken te komen. En die gangen delven die zij met
beton en steengruis opvullen. Naar het grondplan te zien wordt het een complex
bouwwerk: grote living, grote garage, grote keuken en ernaast een grote badkamer.
Een grote hall, meerdere grote slaapkamers. À la bonheur. De metsers eten hun
boterhammen in een eerstgebouwd houten hokje. In een smal hoog hokje hebben zij
een W.C. neergezet. Zij moeten ook hun gevoeg doen en zij voelen zich rijker dan
overbuur Goublomme. Rijker ook dan het meneerke van Madam Willekens van
daarnaast die binnen moet om te pissen. Zij pissen achter hun eethok in de open
lucht. Madam Willekens heeft er hun al op gewezen dat zij eerst aan de riolering
hadden moeten denken alvorens een steen boven een ander te zetten. Zij wil geen
last van haar buren. De stront drijft in de gracht langs de straat. Dat kan niet zijn.
Ratten en ander ongedierte zullen erop afkomen. Het weze hun gewaarschuwd.
Verandert dat niet, dan zal zij zich tot het gemeentebestuur wenden. Het toeval wil
dat de toekomstige eigenaar in de gemeenteraad zetelt. Maar dat kan Madam
Willekens niet bommen. Voor geen tien gemeenteraadsleden en voor geen honderd
verpleegsters schraal als nijptangen gaat zij achteruit. De vrouw van het
gemeenteraadslid is verpleegster en zij wil hier mettertijd een kinderkribbe
openhouden. Zouden die slonzen van wijven die moeten gaan werken om de grote
Jan te kunnen uithangen niet beter thuisblijven bij hun borelingen in plaats van ze
te moeten uitbesteden? Waar gaat de wereld naartoe? De ander die daarnaast ook al
begint te bouwen is een middenstander. Een rijkgeworden loodgieter of zoiets. Madam
Willekens kent die mensen. Zij komen van elders. De grond werd hun verkocht op
voorwaarde dat ze hem niet langer dan drie maanden braak zouden laten liggen. Dus.
Ook maar een bulldozer d'r op om het terrein te effenen. En een kotje om te kakken
en een verlengstuk aan de riolering om aan de wil van Madame Willekens en het
serpent van ernaast tegemoet te komen. Het mensdom. Naast de twee nieuwe huizen
is plaats voor nog een en er komt er een. Weer een camionnette, getralied, 8 plaatsen
bezet door bouwvakkers komen eraan. Planken worden van camions genomen. Zij
rijden weg en keren weer met zand en grint en cement beladen.
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Grote pakken Scheldesteen in doorschijnend plastiek gewikkeld. Met merketiketten
beplakt recht uit een speelgoedwinkel voor grote mensen. De konijnen weten niet
meer waar gebleven. De overgekomen zwaluwen evenmin. Repen witte plastiek
kleven met de regen in de haag van een overeind gebleven boerderij die daar nu
rossig achterblijft als een paardeoog in een blik corned-beef. Tegen een achtergrond
van groene sparren. Een weide vol oude fruitbomen en jonge vogels. Zwarte kippen
en witte eenden. De dreef davert van voorbijspurtende zandwagens. Naast de
paardeoogboerderij worden wilgen langs het grachtje omvergetrokken. Opgeladen
en weggesleept. Twintig- en dertigtonners komen met stalen gebinten, buizen, ketels
en een dieselmotor aandraven. De stalen gebinten worden fiks neergezet met voeten
op betonblokken. De buizen worden handig ineengevijzeld door mannen die er
schrijlings opzitten. De oranje geverfde ketels worden rechtop gehesen als startklare
fusees op Cape Kennedy. Hun punten komen ter hoogte van de bomen langs de
Kruisdreef. Amai, amai. Dat wordt een betoncentrale. Afschuwelijk. 's Morgens om
zes uur vlamt de diesel-motor in gang. Veel vogels schrikken overhoop. De
bouwvakkers echter in de in aanbouw zijnde huizen gaan op in het lawaai dat zij zelf
maken en datgene dat zij in hun draagbare radio hebben meegebracht samen met hun
boterhammen. De wind verstrooit lawaai en giftige gassen als slecht zaad over de
ganse omgeving. De buizen wentelen als slangen. In de rechtop staande raket ratelt
gevangen zand en grint. De betoncentrale werkt. De nieuwe autobaan is er bijna.
Waarom één voor één al de bomen aan één kant van de weg tot aan boer Goublomme
worden afgezaagd blijft voor iedereen een raadsel. De een zegt dat waar nu het
patattenveld van Roger ligt er een nieuwe zusterschool zal worden gebouwd. De
serre van Naessens zal worden afgebroken om plaats te ruimen voor een kapel.
Madame Willekens zegt dat de gronden in elk geval eigendom van de kerkfabriek
zijn. Anderen zeggen dat aan de overkant van de verkaveling, de paardeoogboerderij
en de betoncentrale een reusachtig sportcomplex zal worden opgetrokken. Een
zwembassin. Misschien wel een stadium zo indrukwekkend als dat van Rotterdam.
Trouwens. De Kruisdreef heeft nu haar naam verloren. Mettertijd zullen de bomen
aan de zijde van de verkaveling ook worden gesloopt. De weg zal verbreed worden.
De uitstekende punt van de paardeoogboerderij zal worden weggereden. Ge zult het
zien en horen. Allemaal praatjes, beweert de burgemeester. Daar waar die betonmolens
staan tot aan het kerkhof dat is allemaal natuurbeschermd gebied. Alleen ministers
kunnen daar aan roeren. En dan nog. De syndicaten zijn de ware bazen. De bomen
worden dus weggesleept en de palen voor telefoon en verlichting ook. Een geul wordt
gegraven en daar worden de verschillende

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

685
kabels ingelegd. De gleuven worden weer dichtgemaakt en op sommige plaatsen
flink gebetonneerd. Precies op die plaatsen. Ongeveer vijftig meter van elkaar. Worden
moeizaam. Met heftrucks en met mankracht. Dikke ijzeren spullen in het groen
geverfd geplant. Wat dat weeral zal worden. De spullen zijn bovenaan gebogen: net
wandelstokken in het groot. Van de ene knop van de wandelstok naar de andere
wordt een dikke vette kabel gespannen. Metra met hydraulische liften en nog andere
bedrijven komen er aan te pas. Op het laatst worden er ijzeren koffers zonder raampjes
en voorlopig zonder kleur aan opgehangen. De koffers hebben een wieltje met gaatjes
in boven hun dak. Bij wijze van proef worden de wieltjes waar de koffers aan bengelen
even over en weer gegleden. O.K. Een kabelspoor. Onvoorstelbaar. Zoals in Keulen
over de Rijn.
Vandaag is een historische dag. Serge. Een zoon van op de paardeoogboerderij staat
over het maïsveld te kijken dat op de plaats ligt waar ooit die fameuze betoncentrale
heeft gestaan. Mijnheer de burgemeester heeft wel woord gehouden dienaangaande.
Maar desondanks is hij er net als vele nog in leven zijnde toehoorders tien jaar ouder
op geworden. Langs het maïsveld richting begraafplaats komt een wagentje aan het
kabelspoor voorbij. Het werd op voorschrift van de gemeenteraad groen geverfd en
op de flank staat met witte letters geschilderd: GOUBLOMME PROSPER - 1892 †
1979. Serge heeft hem nauwelijks gekend. Niemand. Geen familie volgt zijn spoor.
Hij glijdt langzaam efficiënt en zeker naar zijn graf. Niemand van de pers heeft zich
laten zien om verslag uit te brengen over deze wereldpremière. Alle nog bestaande
bladen zijn politiek geworden. Madame Willekens niet. Niemand van de
nieuwgebouwde woningen is naar buiten gekomen. Toch stopt een gele Taunus 17
M terwijl boven het dak Goublomme verderschuift. Een man komt recht op Serge
af. Toerist, denkt deze. Of iemand die zijn weg verloor. Prosper Goublomme verdwijnt
uit het zicht. Reporter, zegt de vreemde. Van dat snertblad dat nog tegen de stroom
wil opzwemmen weetjewel. Hij lacht schamper. Serge zweet. Mijnheer de reporter
vraagt Serge of ie dat tuig aan een wieltje op een kabel daarnet heeft zien
voorbijkomen. Ik ben niet blind, antwoordt Serge. En of ie weet wat het betekent.
Voor het eerst op de wereld een nieuwe begrafenis, zegt Serge. Goed en waar zulks
hem doet aan denken. Aan Zwitserland mijnheer, maar ik kwam daar nooit. Of
mijnheer Serge ooit van Aldous Huxley heeft gehoord. De coureur? Nee, de schrijver.
Bah, doet Serge.
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J.L. de Belder / Twee avondgedichten
Zo zit hij...
Hij moet nog meer dan duizend boeken lezen
en twintig zomers heeft hij zeker nodig
om naar de landen die hij nog niet kent te reizen
(en weer te keren naar de herfst te Deurle).
En hoeveel lieve namen zijn er nog te geven
in zalige uren van het diepste weten?
En hoeveel lentes zijn er nog van node
om vele lange winters te vergeten?
En hij wou ooit nog eens de zaligheid hervinden
die in hem was, wanneer hij, lang geleden,
voor 't eerst het altaar van de welbeminde
eerbiedig en met luister mocht betreden.
En zoveel oude vrienden wou hij weer ontmoeten
- maar zij verdwijnen snel, de een na d'ander -.
En hoeveel nieuwe vrienden wou hij nog begroeten
om troost te vinden, hulp ook, bij elkander?
Maar nu reeds weet hij dat de duizend boeken
voor 't grootst gedeelte ongelezen zullen blijven,
dat hij Benares, Vuurland, zelfs de Zeese Hoeken
voor altijd uit zijn reisplannen moet schrijven,
dat zelfs de mooiste, gaafste, allerzoetste liefste
hem geen extatische verrukking meer kan geven
want de extase deinde uit naar mild ontfermen
gelouterd door een eisend, slopend, dagelijkse leven.
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En nieuwe vrienden zal hij niet meer vinden
want goede vrienden zijn het zout des levens
en zout wordt brak wanneer des levens regens
te nat doen uitslaan 's levens voorraadspinde.
Zo zit hij naar de grauwe herfst te staren:
nog enkele asters en twee late rozen
vertederen het warrelend vallen van de eerste blaren
terwijl de avondzon nog even tracht te blozen.
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Garderobe
Een zachte, warme luier,
een kinderboezeroen
en dan een eerste kleedje
om aan te doen;
nadien de bonte rokjes
en bloesjes, frivool van trant
(met uw vriendinnetje, naar school toe,
meest dansend, hand in hand).
Wat later: een hoedje van zijde,
een keursje van rood satijn
om bij uw jongen te wezen,
om mooi te zijn.
En dan een lang, wit bruidskleed.
Het kleed van uw haren alleen
en steeds het kleed van zijn kussen
draperend om u heen.
En dan een brede heupkleed
(over uw liefste last).
En vele, nog andere kleren met strikjes, een boordje van kant,
een riempje, wat knoopjes, een das.
En dan een lang, wit doodskleed.
En dan uw kleed van gras.
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Luc Lamberechts / Aspecten en ontwikkeling van de Duitstalige roman
na 1945 (II)
Ter verduidelijking van de gegeven karakteristiek lijkt het me gewenst, voor elke
strekking een representatieve figuur in zijn ontwikkeling beknopt te kenschetsen: de
keuze viel daarbij op Heinrich Böll, Günter Grass, Uwe Johnson en Peter Handke.
Hoewel Heinrich Böll zijn succes onlangs nog mocht bekroond zien met een hoge
lauwering op wereldniveau, dankt hij zijn populariteit eerder aan morele, sociologische
en politieke omstandigheden als aan literair-esthetische of literair-structurele
kenmerken. Zijn werk behandelde oorspronkelijk de weeën en naweeën van de tweede
wereldoorlog en het fascisme, nadien kwam het sociale thema aan de beurt, dat
historisch duidelijk in het Adenauer-tijdperk kan gesitueerd worden. De verspreiding
van dat werk werd gestimuleerd door de rol van het onderwijs, waar tot voor kort
zijn short-stories en Kurzgeschichten uit de jaren 1947-1951 tot de zeer geliefde (en
ongevaarlijke) schoollectuur behoorden. In Oosteuropese landen was hij eveneens
een van de meest gewaardeerde auteurs uit het Westen, waarbij zijn werk - evenals
in de Bondsrepubliek, doch met wezenlijk andere accenten - als weerstandshouding
tegenover de gevolgen van het fascisme en de nieuwe Duitse welvaartsstaat werd
geïnterpreteerd. De kwantitatief belangrijke receptie van zijn werken werd bovendien
door de eerder conventionele vorm van zijn roman in de hand gewerkt.
Böll heeft zich uitdrukkelijk tot de ‘Trümmerliteratur’ en de ‘Nullpunktsituation’
bekend. Het gevolg is geweest, dat werken zoals Wo warst du, Adam? en Haus ohne
Hüter in de afgelopen tijd tot een soort literairhistorisch document van deze generatie
en hun uitgesproken geschiedkundig geconditioneerde ervaringen zijn geworden.
De psychologische identificatie van de lezer met de hoofdpersonages, die voor deze
werken uiterst belangrijk is, kan niet langer als tastbare realiteit beschouwd worden
en is ondertussen ook reeds tot een hoofdzakelijk geschiedkundige verhouding
geëvolueerd. Typisch voor Bölls visie op de mensheid is de lof en de verdediging
van de kleine man, in de eerste plaats van de kleine burgerij. Een korte vergelijking
met Günter Grass toont hier duidelijk het ideologisch conservatieve standpunt dat
Böll inneemt. Grass toont juist - zoals trou-
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wens vele andere Duitstalige auteurs na de tweede wereldoorlog - de kleine burgerij
in zijn politiek en moreel nefaste houding, die het duidelijkst met ‘Mitläufertum’
wordt gekarakteriseerd. Bij Böll wordt juist deze kleine burgerij positief voorgesteld
en in zijn morele integriteit verheerlijkt, dit vanuit de visie die Böll zelf - o.a. in zijn
Frankfurter Vorlesungen - als ‘Aesthetik des Humanen’ bestempeld heeft. Het
kleinburgerdom wordt hier hoofdzakelijk als slachtoffer van de oorlog en het fascisme
gezien, die zelf als hoogtepunten van het antihumane verschijnen. In hoeverre juist
slachtoffers en beulen in hun geschiedkundige en sociale verbinding niet zo radicaal
tegenover elkaar staan als het bij Böll blijkt, daarover wordt in dit werk geen woord
gerept. Vanzelfsprekend wordt ook de problematiek van deze kleine burgerij als
wezenlijk en gedwee beamend instrument van de welvaartsstaat in de latere werken
van Böll niet tot in al haar consequenties doordacht. Deze ongewilde doch ideologisch
niet steeds probleemloze vereenvoudiging ontspringt aan een visie op de mens, die
weliswaar zeer lovenswaardig is, in haar simpliciteit echter helemaal niet aan die
realiteit beantwoordt, waarop Böll het nochtans gemunt heeft. Nergens vinden we
een geschiedkundige, historisch-dynamische of dialectisch-gereflecteerde
maatschappelijke situatie - categorieën, die nochtans de behandelde problematiek
adequater zouden kunnen weergeven. Het humane en de verschillende, relatief
stereotiepe themata uit Bölls proza hebben veel weg van die utopisch-idyllische
kenmerken die met hun starre schemata en hun typische vertegenwoordigers de
vroegere en huidige triviale literatuur beheersen, zonder dat ook Bölls eerste romans
- dit weze uitdrukkelijk vermeld - op hetzelfde lage peil zouden staan. In deze werken
is nochtans een eenvoudige splitsing tussen massa en individu schering en inslag:
zo is maatschappijkritiek echter niet mogelijk. Dit werpt meteen ook een schaduw
op de existentiële problematiek en haar uitwerkingen, die op thematisch vlak dit
proza kenmerken. Manfred Durzak karakteriseerde de gevolgen van Bölls specifiek
moreel engagement dan ook terecht als volgt:
‘Der moralische Antrieb von Bölls Erzählen führt also ganz folgerichtig
dazu, dass sich das Spektrum der zu gestaltenden Problematik zumeist auf
den individuellen Innenbereich, auf das Gebiet moralischer Schuldfragen
und Entscheidungen, die der einzelne jeweils zu fällen hat, einengt, dass
die Aussenwelt ungeachtet gewisser Wandlungsprozesse, die sie seit Ende
des Zweiten Weltkriegs durchlief, ungeachtet auch aller sozialkritischen
Seitenhiebe, im Grunde nur Staffage darstellt, Kulissenarrangement für
die Akteure moralischer Seelendramen.’21.
Zo geldt ook voor de hele probleemstelling van Bölls oeuvre, speciaal echter voor
de katholieke problematiek, dat de enge werkelijkheid waarin

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

691
de figuren leven, ongereflecteerd veralgemeend wordt tot het beeld van de realiteit.
De waarheid, die Böll hier beoogt, wordt niet in de grenzen getoond waar ze geldig
is of geldig kan zijn. Ook dit procédé vertoont op thematisch, receptiepsychologisch
en structureel vlak een niet-helemaal ongevaarlijke affiniteit met de provincialiteit
van de goedkope of duurdere ontspanningsliteratuur. Bölls proza lijdt daaronder, dat
zijn goedbedoelde reflectie, die zich in een anti-houding tegenover een ideologische
manipulatie uit, zelf niet voldoende gereflecteerd is en daardoor zelf ideologisch niet
helemaal onbedenkelijk wordt.
Nochtans zou het verkeerd zijn, deze kritiek, die hoofdzakelijk betrekking heeft
op Bölls werken die tot de Trümmerliteratur behoren, zelf ongereflecteerd tot het
volledig oeuvre uit te breiden. Wat van Böll ongetwijfeld een literair volwaardig
auteur maakt - weze het dan ook niet in die mate, zoals hij meestal onkritisch wordt
toegejuicht - is zijn satirische blik op de werkelijkheid, al is die dan ook eng. Vooral
in zijn laatste werken betekent de satirische ontmaskering in en door een eerder
nonchalant gehanteerde taal op artistiek vlak wel het meest overtuigende gevolg van
zijn goedbedoeld moreel en humaan engagement.
In Wo warst du, Adam? ontbreekt de objectiviteit van het geheel wegens een te
grote identificatie van de auteur, die vanzelfsprekend op receptiepsychologisch vlak
het succes van deze roman waarborgde, aangezien het gemiddelde publiek en de
schrijver bij de publikatie van dit werk door dezelfde historisch-gebonden gevoelens
beheerst werden. De kritiek op het katholicisme tijdens de eerste jaren na de oorlog
in de roman Und sagte kein einziges Wort lijdt aan een relatief simplistische
verbinding van een bureaucratisch bestuurde kerk en de nationale drogistenvereniging,
en is trouwens te veel afhankelijk van typisch Keulse of Rijnlandse situaties om een
geslaagde veralgemenende objectivering, die overigens op structureel vlak nergens
in de roman wordt nagestreefd, te waarborgen.
Billard um halb zehn (1959) neemt een sleutelpositie in Bölls totale werk in.
Gepoogd wordt, een episch totaalbeeld van de Duitse ontwikkeling in de eerste helft
van onze eeuw te geven: de tijdsbegrenzingen zijn 1907 en 1958. Tegelijkertijd zet
Böll in dit werk, dat men hoofdzakelijk tot de tweede fase kan rekenen, alle artistieke
middelen in waarover hij beschikt. Voor het eerst speelt de handeling in de sfeer van
de hogere bourgeoisie, van waaruit aan de hand van herinneringsmonologen,
fragmenten van handelingen, het door elkaar halen van de tijdssamenhang, twee
wereldoorlogen, inflatie, werkloosheid, nazi-tijd en gevolgen, wederopbouw en
welvaartsstaat worden belicht. Bestond hier de mogelijkheid, de vroegere
provincialiteit te doorbreken en naar een geldige objectiviteit te evolueren,
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zo werd deze mogelijkheid slechts half benut: het politieke gebeuren wordt steeds
in zijn uitwerking op het individu als zelfstandig wezen getoond, waarbij Bölls
sentimenteel, niet-gedistantieerd deelnemen aan de lotgevallen van zijn personages
storend blijkt.
Evenals dit werk voor Grass' Blechtrommel moet onderdoen, zo verschijnt ook
Ansichten eines Clowns van historisch standpunt naast Johnsons Mutmassungen über
Jakob als een relatief schraal residu van de ontwikkeling die de Duitse roman sinds
de Trümmerliteratur tot het begin van de jaren zestig heeft gekenmerkt. Böll keert in tegenstelling met de formele vernieuwingspogingen uit Billard um halb zehn terug naar het onmiddellijke contact met de lezer: weliswaar is het grote
structuurmiddel in Ansichten eines Clowns de epische monoloog in zijn verschillende
facetten, steeds wordt hij echter vanuit een zelfde vertellersperspectief geconcipieerd.
Daarmee in overeenstemming verschijnen deze monologen stilistisch haast steeds
in de vorm van de ik-vertelling. De geliefkoosde themata van Böll keren weer terug:
de confrontatie met het Derde Rijk, waarmee men nog niet in het reine is gekomen,
de inwendig-morele holheid van de Duitse welvaartsstaat en het institutionele
gehuichel van de katholieke kerk. Het laatste thema wordt hier tot hoofdthema: een
polemiek voor God en tegen díe wereld die hem poogt te institutionaliseren. Tevens
worden in de artistieke bedrijvigheid van de clown Hans Schnier Bölls eigen artistieke
opvattingen geprojecteerd. Nieuw is ook, dat de fictionele realiteit voor de eerste
maal overeenstemt met de pluralistische maatschappij uit de Bondsrepubliek.
Het ware verkeerd, de vele goede thematische en artistieke facetten van deze roman
niet te waarderen. Toch lijdt Bölls kritiek ondanks alles nog aan een subjectiviteit
die met de engheid van zijn provincialistisch-humane wereldvisie samenvalt. Men
vergelijke zo Bölls uitwerking van de pluralistische maatschappij met Marcuses
these, dat het pluralisme in de laat-kapitalistische ordening een systeem is waarin de
concurrentieel tegenover elkaar staande instellingen en ideologieën met elkaar
overeenkomen, de macht van het geheel over het afzonderlijke te vestigen.22. De enge
blik, waarmee bij Böll deze pluralistische maatschappij wordt gevat, vindt haar
oorsprong in de belijdenis van Hans Schnier, van waaruit niet alleen de hele roman
geconcipieerd is, maar die ook representatief kan gelden voor Bölls literaire techniek.
Bedoeld is Schniers uitspraak: ‘Ich bin ein Clown und sammle Augenblicke.’ De
maatschappij verwacht juist van hem, dat hij zijn subjectiviteit afzweert ten gunste
van een objectief geheten aanpassing aan en in de maatschappij, die hij echter terecht
als ideologisch gemanipuleerd doorziet. Bewust kiest Böll hier weer voor de
subjectiviteit, in plaats van
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een objectieve anti-ideologische tegenpositie tegenover de als ideologisch beheerst
onthulde maatschappij op te bouwen. De sterkste kant van deze roman ligt dan ook
ongetwijfeld in de subjectieve onthulling van dit ideologisch geheel. Dit gebeurt
vooral door middel van het kritisch gebruik van de taal, waardoor de zinloosheid, de
verwisselbaarheid en de repressieve tolerantie van alle overkoepelende ideologieën
evenals de latente psychische brutaliteit van de getoonde maatschappij in haar
pluralistische structuur worden onthuld. Zo ontstaat hier op thematisch vlak een
problematiek die bij de beste vertegenwoordigers van de derde en vierde fase of
strekking van de behandelde ontwikkeling uitgroeit tot het thematische en artistieke
uitgangspunt.
Het schema van Bölls documentaire roman Gruppenbild mit Dame (1971) is relatief
eenvoudig, ligt mutatis mutandis ook aan de grondslag van Nachdenken über Christa
T., een roman uit de DDR van Christa Wolf. De ik-verteller wil bij Böll het leven
construeren van de nog levende Leni Gruyter, die daarbij niet wil helpen. Daarom
moet de verteller bij vrienden en kennissen te rade gaan, die in de roman door middel
van de directe rede herinneringen en informatie verschaffen. Documenten en berichten
van de ik-verteller, die zijn reconstructiepogingen verantwoordt, leiden tot de
facetten-techniek van deze modern geconcipieerde en tijdskritische roman, die met
betrekking tot de opzet eerder tot de derde fase te rekenen valt. Nochtans krijgen
hier opnieuw de jaren dertig en veertig een niet-onbelangrijke thematische plaats:
juist vanuit dit perspectief wordt de centrale figuur echter bedenkelijk. Böll prijst bij
haar wereldvreemdheid en natuurverbondenheid; onrechtvaardigheid en wreedheid
tijdens de oorlog worden vanuit deze positie overwonnen door een liefde die partijen
en posities overkoepelt. De uitwerking van deze aspecten noopt er echter toe, juist
met betrekking tot deze fragmenten, met Reich-Ranickis beoordeling in te stemmen:
‘... was hier Umstand feiert, ist nicht etwa das Ewig-Weibliche, sondern leider - und
das muss bei allem Respekt vor Böll doch ganz eindeutig gesagt werden - der offenbar
ewige deutsche Kitsch.’23.
Bij Günter Grass, de belangrijkste vertegenwoordiger van de tweede fase in de
recente Duitstalige romanproduktie, is de grondtendens uitgesproken realistisch.
Thematisch staat opnieuw het historisch trauma van Duitsland in verband met het
fascisme centraal, waarbij de romans van Grass slechts veel later dan die van Böll,
namelijk eerst met Örtlich betäubt (1969) een thematische verschuiving naar het
huidige Duitsland kennen. Bij Böll gebeurde dit ten laatste in 1963 met Ansichten
eines Clowns, hoewel in Gruppenbild mit Dame juist de fascistische jaren een
niet-onbelangrijke plaats innemen. Anders dan bij Böll zijn het bij Grass nochtans
de perspectieven
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van fantasie en groteske, die oorspronkelijk de realiteit vatten. Morele overwegingen
worden door deze visie volkomen gerelativeerd, anderzijds ontstaat echter juist
daardoor een uitgesproken sociaal engagement, dat op artistieke wijze verwoord
wordt. Tegenover de verheerlijking van de kleine burgerij bij Böll verschijnt deze
sociale laag haast in heel Grass' oeuvre als sociologisch type en beeld van de mens,
dat de opkomst van Hitler mogelijk maakte, en Hitler zelf als exponent van deze
kleine bourgeoisie. In Örtlich betäubt wordt deze sociale laag dan vervangen door
die van de academici, die - dit volkomen in tegenstelling met de traditie - ook positief
voorgesteld worden. Het groteske en het fantastische ontbreken in deze roman.
Met Böll deelt Grass de vijandige houding tegenover de ideologische constellatie.
Bölls religieus-humane doch beperkte positie moet hier wijken voor een veeleer
pragmatisch verstand, dat elke filosofisch of ideologisch geïnspireerde oplossing
wantrouwt. De opgave van de roman ligt volgens Grass daarin, een direct correlaat
van de werkelijkheid te zijn, die in haar chaotische feitelijkheid zo precies mogelijk
moet worden voorgesteld. In zijn reeds vermelde rede onthult hij aan de hand van
Böll, Weiss en hun werken de hoop op directe politieke invloed van de literatuur als
illusie, als ‘kurzatmige Utopie’. Kunst wordt bij Grass in een zeer vruchtbare reflectie
als antihouding tegenover de ideologisch, industrieel en economisch geconditioneerde
maatschappelijke ordening en de daarmee verbonden feitelijke uitbuiting van de
mens gezien. Daarbij wordt de fictionaliteit van het gebeuren zelf echter argwanend
onderzocht, opdat er geen nieuwe valse illusies zouden ontstaan. De rijke taal van
Grass reduceert daarom zo veel mogelijk tot dingen, niet tot begrippen.
In Die Blechtrommel (1959) worden grotendeels de oorlogstijd en de eerste
naoorlogse jaren behandeld vanuit het grotesk onthullende perspectief van de dwerg
Oskar Matzerath. Deze figuur behoort ongetwijfeld tot de boeiendste en meest
geslaagde personages die de naoorlogse Duitse literatuur kent. Dit niet-idealistische
personage werd bewust als antiheld, als negatieve held geconcipieerd, waarbij elke
mogelijkheid tot receptiepsychologische identificatie uitgesloten wordt. Men heeft
Oskar een picaro en een nar genoemd, de roman zelf een parodistische negatie van
de ontwikkelingsroman. Vast staat dat het driejarig infantilisme van Oskar een uiterst
geslaagde camouflage betekent, die de tegenstrijdigheden en misstanden in de realiteit
op haarscherpe wijze kan onthullen, zonder dat hier in het fictionele zelf aan een
nieuwe ideologie-opbouw wordt gedaan.
Oskars standpunten verdraaien de normale gang van zaken: hij verblijft in een
rustoord voor geestes- en zenuwzieken, doch beschouwt zichzelf als normaal en de
buitenwereld als abnormaal: juist het rustoord biedt hem
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de geborgenheid van waaruit hij de realiteit tot in haar diepste kern kan vatten. Zijn
gnoomperspectief toont de fictioneel ontworpen wereld als grotesk, de argumenten
die Oskar daarbij als verteller gebruikt, gaan op het vlak van het door hem geboden
materiaal echter zelf niet op. Hij wenst dat de lezer een versie van de feiten zou
geloven die door hem zelf duidelijk als fantastisch en grotesk getoond wordt, terwijl
hij als verteller logische en coherente interpretaties van de hand wijst. De empirische
wereld wordt zo tot één grote groteske. Nochtans wordt het in het laatste deel van
deze roman duidelijk, dat Oskars groteske zienswijze ten slotte niet de tegenpool
tegenover de empirische wereld betekent, maar haar heimelijk gewenste bekroning:
het groteske beeld van de wereld onthult zich zo als een beeld van een groteske
wereld. Op artistiek zeer geslaagde wijze heeft Grass hier zijn eigen positie en ervaring
als auteur in de hedendaagse maatschappelijke ordening geobjectiveerd. De fictionele
wereld verschijnt tegelijk als tegenontwerp en afbeelding van de realiteit: juist de
groteske vervorming bereikt op paradoxale wijze een uiterst adequate spiegeling en
interpretatie van de realiteit. Terecht heeft juist Grass vastgesteld: ‘das Gedicht kennt
keine Kompromisse: wir aber leben von Kompromissen. Wer diese Spannung tätig
aushält, ist ein Narr und ändert die Welt.’24.
In de politieke groteske Hundejahre wordt opnieuw de tijdsspanne 1920-50
behandeld. De veelvuldigheid van de vertelperspectieven verhindert ook hier een
mogelijkheid tot identificatie of ideologievorming, waarbij opnieuw de categorie
van het groteske belangrijk wordt. De titel zelf wijst reeds op een gewilde
dubbelzinnigheid: enerzijds wordt er een miserabele tijd mee bedoeld, anderzijds
wordt hier de biografie van Hitlers hond geschreven. De politieke geschiedenis wordt
zo in verband met een hondeleven gebracht, hetgeen in de polyvalente betekenis
weer tot engagement en groteske samen leidt. Op verteltechnisch vlak treden drie
vertellers op, die telkens typisch zijn voor de behandelde tijd. De verteller Liebenau
die de nazistische periode voor zijn rekening neemt, staat representatief voor dat type
van de intellectueel dat Brecht in zijn Liturgie vom Hauch reeds op de korrel nam:
in tijden waar juist reflectie en activiteit in verband met de politieke gebeurtenissen
noodzakelijk zijn, houdt hij zich uitsluitend met esthetische problemen bezig.
Overeenkomstig het opzet van Grass in deze roman is het juist een ‘Mitläufer’-type,
dat representatief optreedt voor de naoorlogse jaren.
De negatieve beoordeling van de intellectueel verdwijnt gedeeltelijk uit de roman
Örtlich betäubt (1969) - wellicht ook onder invloed van de meigebeurtenissen in
1968 en ten gevolge van de reflectie over de eigen activiteit, die sociaal engagement
en vormgeving weet te verbinden. De tegen-
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stellingen worden gevormd door een tandarts als type van de enkel technisch
georiënteerde intellectueel, die beweert met behulp van de technologische vooruitgang
alle problemen waardenvrij en nuchter te kunnen oplossen, en door een leraar, die
nieuwe inzichten verwerft door de reflectie van de historische ontwikkeling. Deze
laatste figuur kan niets als absoluut vaststaand aanvaarden: twijfel, onzekerheid,
skepsis en voortdurend kritisch onderzoek van het historisch erkende vormen bij
hem de impuls van een geestelijke sociaal geëngageerde activiteit, die zich nergens
dogmatisch bindt. Juist deze leraar treedt in West-Berlijn op in een tijd, waar de
beginnende studentenopstanden reeds hun invloed laten gelden: de lente van 1967.
De relevantie van deze situering kan niet onopgemerkt blijven, vooral niet met
betrekking tot Grass' ondogmatische houding tegenover om het even welke partij of
strekking.
Deze tendens, waarbij de persoonlijke houding kritisch met de objectiviteit van
de werkelijkheid geconfronteerd wordt, uit zich nog directer in Aus dem Tagebuch
einer Schnecke. Uiterlijk als relaas over zijn verkiezingsreis voor de SPD in 1969
voorgesteld, bevat dit werk vooral gedachten over melancholie en utopie, die tot een
soort van politiek-morele belijdenis zijn uitgegroeid: de titel spreekt hier voor zichzelf.
De karakteristiek van Uwe Johnson beantwoordt haast volledig aan die van de
derde fase uit de geschetste ontwikkeling. De romans Mutmassungen über Jakob,
Das dritte Buch über Achim (1961) en Zwei Ansichten (1965) behandelen het thema
van de twee Duitse staten en de scheidingsgrens voor de eerste maal in de Duitse
literatuur. Ook stilistisch heeft Johnson onontgonnen gebied veroverd, doordat hij
aan dit thema door middel van de sindsdien bekend geworden Mutmassungsstil een
adequate gedaante heeft gegeven. De verteller beperkt zich ertoe, veronderstellingen
naar voren te brengen, sporen bloot te leggen en perspectieven te openen, zonder
zelf een ondubbelzinnige en klare positie tegenover de realiteit van het gebeuren in
te nemen. Johnsons eerste twee romans, evenals de Jahrestage (1970), bestaan
hoofdzakelijk uit montagen van gespreks- en denkprotocollen, uit citaten, uit
dagboekfragmenten en ander materiaal - alle taalvormen, die de reflecties van de
personages onmiddellijk uitdrukken. De fictionaliteit wordt gekenmerkt door een
zelfde relativering en onzekerheid, die de apperceptie van de realiteit beheerst, zodat
het fictionele zelf op uiterst gedistantieerde wijze als deel van de geappercepteerde
werkelijkheid wordt getoond. Het duidelijkste voorbeeld is hier Das dritte Buch über
Achim, dat men een ‘Beschreibung einer gescheiterten Beschreibung’ genoemd heeft.
Het moeilijk te doorziene geheel van de ontworpen fictionaliteit beantwoordt zeer
eng aan de ervaring van de huidige werkelijkheid. De volledige
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relativering van de vertelpositie stemt overeen met de complexiteit en de
ondoordringbaarheid van het vertelobject. Wat geboden wordt, zijn slechts
vertelmodellen, waarbij de anti-illusionaire en antisentimentele distantie tussen
verteller en object en tussen object en lezer gewaarborgd wordt door invoegingen
van de auteur, waarin het relatief zeker gestelde weer twijfelachtig wordt gemaakt.
De overtuiging ontstaat, dat het gebodene, het object ook helemaal anders zou kunnen
gedacht of voorgesteld worden. Deze reflectie van de roman over zichzelf, over zijn
mogelijkheden en beperkingen, verbindt de werken van Johnson met een kritische
en zelfreflecterende tendens, die Sartre reeds bij de Franse nouveau roman vaststelde25.
en die representatief is voor een zeer groot deel van de hedendaagse literaire produktie.
Deze structuur leidt vanzelfsprekend tot een volledige uitschakeling van de
conventionele roman, relativeert echter slechts gedeeltelijk het roman genre als
dusdanig. De aanspraak op totaliteit is hier reeds uitgesproken thematisch en
problematisch geworden, de vorm van de conventionele roman behoort als het ware
tot de behandelde thematiek. Nochtans vindt deze inhoudelijke twijfel aan een
mogelijke totaliteit zelf een vorm die deze ondoorzienbare totaliteit zo veel mogelijk
tracht te benaderen, doordat juist alle denkbare realiteitsvisies en hun relativering in
een haast nieuwsoortige, problematische doch geslaagde structurele totaliteit gevat
worden, tegen elkaar uitgespeeld en met elkaar verbonden.
Johnsons positie waardeert de roman als een denkproces, waarbij literatuur
inzichten wekt, echter niet op een ideologisch vaststaande wijze kanaliseert. De
roman is middel tot het vinden van inzichten in de werkelijkheid - vooral in deze
context treden dan elementen van de ‘krimi’ op -, eerlijkheidshalve beklemtoont de
auteur echter het begrensde en ongewild willekeurige van de geboden esthetische
informatie als realisatie: alle eigenschappen die op niet-esthetisch vlak ook de realiteit
zelf in haar apperceptie kenmerken. De slechts onduidelijke relaties die de
niet-fictionele werkelijkheid aan de auteur wil prijsgeven, uiten zich op stilistisch
vlak consequent in een interpunctie, woordkeuze en metaforenmateriaal die volledig
van het conventionele gebruik - dat een volkomen vatbare realiteit vooropstelde afwijken. In overeenstemming met deze wereldvisie treedt ook de parataxis als enig
mogelijke zinsstructuur op. De hypotaxis veronderstelt in de realiteit een zelfde klare
en overzichtelijke hiërarchische opbouw, zoals ze in de zinsstructuur als adequate
weergave verschijnt. Voor Johnson is deze kwaliteit van de werkelijkheid volkomen
verdwenen: het reële wordt tot een onoverzichtelijke vervlechting, die slechts
associatief en in een paratactische zinsstructuur kan worden opgenomen. De realiteit
is
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in haar samenhang niet langer exact beschrijfbaar, omdat ze niet langer objectief
erkend kan worden. Juist deze ondoorzienbare en niet ondubbelzinnig te vatten
werkelijkheid bepaalt de relativerende en toch op totaliteit gerichte realiteitsvisie in
deze romans, waardoor het fictionele zelf element van de geappercepteerde
werkelijkheid wordt.
Johnsons artistieke constructies zijn nauw verbonden met de realiteit. Vanuit
andere perspectieven kan dit inzicht bevestigd worden, vooral echter vanuit het
persoonlijk moreel-politiek engagement in deze romans. Johnsons gereflecteerde
onpartijdigheid, ook in verband met het thema van de Duitse splitsing, werd trouwens
in de Bondsrepubliek evenmin als in de DDR op welwillende instemming onthaald.
Mutmassungen über Jakob is de eerste Duitstalige roman die de realiteit van beide
Duitse staten objectief toont. Johnson zelf, die in de DDR opgroeide en relatief laat
naar de BRD kwam, was vanuit zijn neutraal-objectief benaderende houding daartoe
wel de meest geschikte auteur. Hoewel zijn eerste, tussen 1953 en 1956 in de DDR
geschreven boek, Ingrid Babendererde, er niet kon verschijnen, gaat het in zijn
werken nergens om een eenzijdige afrekening met de Oostduitse werkelijkheid. Veel
meer worden de reële politieke strekkingen, zowel in Oost als in West, doorheen hun
retorische inkledingen als zuivere machtsaangelegenheden onthuld, die van de
alledaagse werkelijkheid volkomen vervreemd zijn. De politieke achtergrond van
het Jakob-boek vormt de opstand in Hongarije en de gelijktijdige Suezcrisis, in Das
dritte Buch über Achim zijn het de opstand van de Oostberlijnse arbeiders (17 juni
1953), in Zwei Ansichten de bouw van de Berlijnse muur (1961), die de constellatie
bepalen. Steeds wordt de ideologische bovenbouw als schijnwereld en instrument
van gevestigde machten kritisch ontmaskerd, waarbij de als objectief getoonde
uitwerking van deze ideologieën op de mens als nefast en vernietigend verschijnt.
Relevant in deze samenhang is ook, dat de eerste gepubliceerde roman, Mutmassungen
über Jakob, verschillende kenmerken van het socialistisch realisme vertoont - M.
Reich-Ranicki heeft dit overtuigend aangetoond26. - zonder dat evenwel de ideologische
componente van deze kunstdoctrine verwezenlijkt wordt. Als kritisch-neutrale en in
deze neutraliteit humaan geëngageerde auteur behoort Johnson ongetwijfeld tot de
meest representatieve figuren van de naoorlogse literaire produktie.
Vooral in de eerste twee romans werden verschillende elementen uit het
detectiveverhaal en de politieroman overgenomen. In Mutmassungen über Jakob is
Jakob Abs vóór het begin van de roman gestorven. De Oostduitse functionaris Rohlfs
vervult hier de rol van de detective: de misdaad als mogelijke verklaring voor Jakobs
dood komt voor hem in aanmerking.
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Tegenover Rohlfs' meningen en veronderstellingen staan echter die van de andere
personen, zodat de traditioneel gebonden elementen van de krimi reeds van bij het
begin verdwijnen ten gunste van een fundamentele speurtocht naar de mogelijkheden,
het wezen van een mens, de ontwikkelingsaspecten van zijn leven en de niet-empirisch
vaststelbare redenen van zijn dood te begrijpen en te verklaren. Evenals in Das dritte
Buch über Achim leidt het labyrintisch geheel van een niet langer rationeel te vatten
wereld tot de noodzakelijkheid, dat de auteur - hierin tot op zekere hoogte in
overeenstemming met de detective - slechts kan beschrijven en registreren,
veronderstellen en kritisch afwegen. Ook deze affiniteit met een ongefunctioneerd
krimiverhaal verbindt Johnsons romans met de nouveau roman. Gaat het bij
Robbe-Grillet vooral om de psychologie van de dader, waarin zich een nieuwe
verhouding tot de realiteit uit, zo wordt het detectiveverhaal voor Robert Pinget en
Michel Butor tot model voor een onderzoek van de werkelijkheid in haar geheel.
Zowel in de nouveau roman als bij Johnson kan een uiteindelijke en ondubbelzinnige
oplossing, een klare en kanaliserende visie juist in verband met de specifieke eigenaard
van de realiteit niet langer gevonden en fictioneel ontworpen worden. Alain
Robbe-Grillet wees erop dat voor de auteur van de nouveau roman de wereld noch
zinvol, noch absurd is, doch enkel is, bestaat:27. een gelijkaardige positie neemt Uwe
Johnson in, waarbij voor hem de roman zelf tot element van dit zijn evolueert.
Er blijft bij deze algemene karakteristiek slechts te vermelden, dat de romans Zwei
Ansichten en Jahrestage telkens vanuit een ander perspectief van Johnsons eerste
werken en het hier gegeven model afwijken. De vorm van Zwei Ansichten is - in
tegenstelling met die van de andere romans - eerder relatief traditioneel. De handeling
ontstaat niet uit het samenspel van multiperspectivische facetten, doch evolueert
eendimensioneel en chronologisch. De verteller toont slechts twee meningen en
inzichten, die tegelijkertijd representatief zijn voor de beide staten die concreet als
Duitsland bestaan. Jahrestage wijkt van de gegeven karakteristiek af wat het thema
betreft: niet langer de problematiek van een verdeeld Duitsland, doch een confrontatie
van Duitsland en Amerika vormt de achtergrond van de centrale probleemstelling:
hoe de integriteit van een persoon te bewaren in een realiteit die deze integriteit
ondermijnt.28.
Voor Peter Handke, die uitermate representatief is voor de vierde en voorlopig
laatste fase in de ontwikkeling van de Duitstalige roman na 1945, fungeert de literatuur
als werkelijk contact met de realiteit: ‘Erst die Literatur erzeugte mein Bewusstsein
von diesem Selbstbewusstsein’ (Handke). In aansluiting bij Wittgensteins
taalfilosofische inzichten gaat hij van het
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woord zelf uit, waarvan de betekenis door het taalgebruik, door het gebruik in de
taal wordt vastgelegd. Deze werkelijkheid, die in het woordgebruik zijn tastbare
vorm krijgt, dient als uitgangspunt. De woorden hebben echter op dit niveau hun
eigenlijke betekenis verloren, deze vorm van realiteit is in de eerste plaats een dikwijls
ideologisch geconditioneerde vervorming, zodat het tot opgave van de auteur wordt,
deze vervormde taal in de eerste plaats te doorbreken om zo tot de eigenlijke
werkelijkheid door te dringen. Handkes eerste romans, Die Hornissen (1966) en Der
Hausierer (1967), demonstreren en vernietigen juist deze vervormde realiteit en haar
uitingen in de taal, het principe van de destructie fungeert als compositorisch element;
in Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1970) en Der kurze Brief zum langen
Abschied (1972) poogt Handke dan op de nieuw heroverde basis en door een
gereflecteerd taalgebruik tot een nieuwsoortige romanvorm door te dringen - een
poging die men gerust als geslaagd mag beschouwen. Heissenbüttels hoop, dat juist
door de destructie van de vroegere roman een nieuwsoortige grote prozavorm zou
ontstaan, wordt hier enigszins gerealiseerd, ook al vertoont deze vernieuwde vorm
van de roman niet alle kenmerken die op theoretisch vlak door hem geprogrammeerd
waren.
Bepalend voor Handkes uitgangspunt en ontwikkeling is de afkeer voor de
traditionele beschrijvingsliteratuur, waaronder hij het eenvoudige ‘omzetten’ van
een gebeurtenis in de taal verstaat, met alle ideologische en vervormende problemen
en vervalsingen vandien. Aangezien bekende beelden of gebeurtenissen, die in
bekende modellen aan de lezer voorgesteld worden, voor deze onzichtbaar blijven,
sluit Handke vooreerst aan bij de nieuwsoortige reflectief bevrijde beschrijvingen
uit de derde fase, vooral dan bij Uwe Johnson, en keert zich volledig af van de nieuwe
illusies, die volgens hem met het ‘nieuwe realisme’ waren ontstaan. Handke wil geen
natuurbeschrijvingen of atmosferische stemmingsbeelden zonder meer, doch slechts
die beschrijvingen waarbij zich in het beschrevene ook de psychische componenten
van de beschrijver uit:
‘Ich habe nichts gegen die Beschreibung, ich sehe vielmehr die
Beschreibung als notwendiges Mittel an, um zur Reflexion zu gelangen.
Ich bin für die Beschreibung, aber nicht für die Art von Beschreibung, wie
sie heutzutage in Deutschland als “Neuer Realismus” proklamiert wird.’29.
De realiteit van de taal kan immers niet aan de hand van de realiteit van de objecten
gecontroleerd worden: de werkelijkheidsgraad van de woorden blijkt niet uit de
objecten die ze beschrijven, doch uit datgene wat ze bewerken. Zo wordt een eenzijdig
kanaliseren bij Handke onmogelijk en krijgt de met literatuur geconfronteerde lezer
nadrukkelijk de mogelijkheid, het gebodene kritisch waar te nemen. Vanuit dit
perspectief lijkt Handke
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heel nauw met Brechts gedachtenwereld verbonden te zijn, hoewel de realisering in
het literaire werk voor een relatief gelijkaardig doel zeer verschillende middelen
gebruikt.
In Die Hornissen fungeert de literatuur zeer duidelijk als contact met de
werkelijkheid, waarbij de problematiek uit de vorige fase verdiept wordt. De verteller
herinnert zich een boek dat hij ooit eens gelezen heeft, en poogt nu de gebeurtenissen
uit dit boek opnieuw neer te schrijven. Zijn herinneringen zijn echter onduidelijk,
zodat hij met zelf-bedachte feiten en verhoudingen de lacunes in zijn geheugen
aanvult. De ervaring van de verteller wordt hier tot criterium dat over de plausibiliteit
van de herinnering en de geloofwaardigheid van het zelf-bedachte oordeelt. Er ontstaat
zo een parallelliteit tussen het hoofdpersonage van het eens gelezen werk en de
verteller van Handkes roman. Het geheel fungeert daarbij als een binding met de
realiteit: literatuur als werkelijkheidscontact wordt gethematiseerd en bepaalt tevens
de vorm van de roman. Het uit de herinnering opnieuw geschreven boek wordt tot
medium voor gebeurtenissen die de verteller zelt ervaren heeft of in de actualiteit
waarneemt. Elke ervaring uit zich zo niet in een directe beschrijving of weergave,
doch door middel van een gereflecteerde breking, waarbij het vastgestelde en vertelde
steeds weer kan herroepen worden. De beschrijving van de reflectie over de
beschrijving van een gebeurtenis betekent de uiterste en vernieuwende toespitsing
van die problematiek, die de vorige fase kenmerkte. De taal neemt de tastende
pogingen in zich op, de beschrijving is geen doel maar wel een middel om de zoekende
en vragende herinnering aan gebeurtenissen niet in hun zekerheid maar wel in hun
mogelijkheid vast te leggen.
De verteller in deze roman is blind: juist de blinde wordt met het taalgebruik
geconfronteerd, waardoor een automatisch en niet-gereflecteerd recipiëren van de
realiteit bij voorbaat onmogelijk is. Realiteit en taal worden zo kritisch getoetst. Dit
thema van de blinde, die tot ziener of tot instrument van een wezenlijke
werkelijkheidsvisie en -relativering wordt, is in zijn bijbelse oorsprong zeker niet
nieuw en werd door vele auteurs, zo door Dürrenmatt in zijn stuk Der Blinde, reeds
vóór Handke gebruikt. Toch waagt Handke zich hier met zijn eerste roman op een
terrein dat door de vroegere ontwikkelingsfasen weliswaar was voorbereid, in zijn
consequenties van fundamentele taal- en realiteitskritiek toch als werkelijk nieuw
kan beschouwd worden. De destructie van een illusionair aanvaarde taaleenheid en
haar noodzakelijke voorwaarde van een gesloten wereldbeeld monden uit in een ver
doorgedreven atomiseringsproces, dat niet alleen de werkelijkheid der objecten doch
ook het individu tot in zijn niet langer aanvaarde lichamelijke eenheid beheerst.
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De verdere doordenking van de problematiek, waarmee de vertegenwoordigers uit
de derde fase en vooral Uwe Johnson geconfronteerd werden, uitte zich in Die
Hornissen consequent in een affiniteit met de tastende pogingen tot
waarheidsontdekking en haar weergave uit de detectiveroman. In Der Hausierer
belicht Handke dit aspect grondiger: behandeld wordt het gebruik van de taal in de
krimi en haar functie, angst in te boezemen. Handkes tweede roman biedt het model,
het skelet van de gebruikelijke detectivestory. Het is een werk zonder fabel, handeling
of verhaal: de auteur poogt juist alle mogelijke krimi's in een model samen te vatten,
waardoor de roman niet in het boek, doch bij de lezer ontstaat (of kan ontstaan). Elke
zin wordt zo tot een abstracte, tot haar essentie gereduceerde samenvatting van een
mogelijk verhaal. In een opvallende overeenkomst met de zeer waardevolle pogingen
van Wolf Wondratschek, om het kleinere epische genre op geldige wijze te
vernieuwen, wordt de taal van Handkes roman in de eenheid van de zin als document
en als polyvalent teken getoond. Op deze wijze wil de auteur het individuele en het
unieke van datgene wat uitgesproken en bedoeld wordt, verhinderen. De lectuur kan
hier niets anders dan een zelfstandige denkoperatie zijn. Omdat juist de roman zelf
in zijn verhouding tot de werkelijkheid reeds bepaalde aspecten van de krimi vertoont,
is dit werk voor Handke niet alleen een roman over vele mogelijke detectiveromans,
doch ook een poging om juist in en door de gereflecteerde literaire houding contact
te bereiken met het wezen van de werkelijkheid. Deze verbinding met de realiteit
wordt niet alleen door de roman beoogd, doch in het werk zelf gethematiseerd en
kritisch onderzocht. In de volledige atomisering, die tot het bewust chaotische leidt,
verwerkt de auteur bovendien (bewust of onbewust) beslissende receptief-esthetische
inzichten, waarbij niet alleen de traditionele krimi doch ook de literaire taal in de
vroegere roman zich als ideologisch bedenkelijke manipulatiemiddelen van
werkelijkheid en lezer onthullen.
Een volledige ontbinding van taal en werkelijkheid heeft plaats in Die Angst des
Tormanns beim Elfmeter. De buitenwereld wordt hier tot een spelgebeuren, waarop
het hoofdpersonage geen vat meer heeft, dat hem nochtans als doel heeft uitgekozen.
Als zeer geslaagde modelsituatie voor dit gebeuren geeft Handke de beschrijving
van een doelwachter, die tegenover een spel staat, dat hij niet kan beïnvloeden. In
tegenstelling met de vroegere destructie van de roman in de roman keert Handke nu
terug naar het verhaal en de centrale persoon. De polyvalente modelsituatie blijft
weliswaar behouden, maar ze realiseert zich nu in een essentieel vernieuwde en
gereflecteerde opbouwende vorm en structuur. De inhoud is zeer eenvoudig en
vertoont overeenkomsten met de problematiek die in Wellershoffs Die
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Schattengrenze en de Franse nouveau roman behandeld wordt: de hoofdfiguur meent
- zonder reële grond - dat hij door zijn firma werd ontslagen. Hij ontmoet toevallig
een meisje, dat hij wurgt, en begeeft zich dan op een doelloze vlucht naar een
grensplaatsje, waar hij langzaam door de omgeving wordt ingesloten.
De nieuwsoortige beschrijvingen die de evolutie van het centrale personage vatten,
tonen aan, hoe vruchtbaar de voorgaande periode van destructie in Handkes oeuvre
voor de volgende werken is geweest. Na de oorspronkelijke negatie volgt een
ongemene verrijking door de kwalitatieve verandering van het genegeerde. De
psychische gebeurtenissen bepalen de uiterlijke beschrijvingen, die steeds
gereflecteerd naar het individu verwijzen. Aangezien het hoofdpersonage de
buitenwereld niet langer zuiver rationeel kan waarnemen, krijgen de objecten een
specifiek zelfstandig leven. Het thema van de criminaliteit wordt niet aan de hand
van een psychogram van de moordenaar behandeld, evenmin worden hier de sociale
gedragingen van een individu in een existentiële grenssituatie belicht: veel eerder
groeit het specifieke van het verhaalde uit tot een algemeen realiteitsbeeld, waar de
mens de buitenwereld enkel maar verkeerd interpreteren kan wegens de conditionering
van de waarnemingsmiddelen. De mens verschijnt zo als gevangene van een realiteit,
die hem een verkeerd begrepen wil oplegt. Juist de reflectie over deze toestand, die
bij de lezer uitgelokt wordt, biedt een uitzicht op bevrijding.
Der kurze Brief zum langen Abschied betekent niet alleen een hoogtepunt voor
Handkes oeuvre, doch tevens voor de recente Duitstalige literatuur in het algemeen.
Datgene, wat hij in zijn destructieve periode aan inzichten gewonnen heeft, wordt
hier voor de positieve opbouw van een roman gebruikt, waar op uiterlijk vlak de
fabel als geraamte van het verhaal de handeling opnieuw in een teleologische spanning
organiseert. Tevens vertoont het grondschema veel gelijkenis met dat van een krimi.
De ik-verteller is na een voorlopige breuk met zijn vrouw Judith uit Oostenrijk naar
Amerika gereisd. Judith volgt hem op de voet en wil hem doden. Haar aanwezigheid
- hoewel fysisch ongrijpbaar - blijft steeds merkbaar. Op het einde heeft dan de
confrontatie plaats: beide personen zijn ondertussen in die mate gerijpt, dat ze in
staat zijn aan hun mislukt huwelijk op nuchtere en humane wijze een einde te stellen.
Hoewel de ik-verteller in deze roman dwars door de Verenigde Staten van het
oosten naar het westen reist, is dit werk helemaal geen Amerikaboek geworden: de
sociale en ideologische irrelevantie op dit punt kan Handke echter niet ten kwade
worden geduid, vermits hij deze problematiek bewust heeft uitgeschakeld ten gunste
van een andere, minstens even belangrijke
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probleemstelling. Centraal staat immers het hoofdpersonage en zijn evolutie: het
leren leven met zichzelf en met een angst voor het mens-zijn in deze wereld. Het
thema van de angst in zijn individuele, sociale en metafysische aspecten bekleedt in
heel Handkes werk een belangrijke plaats, in deze roman staat juist de mogelijkheid
om met deze angstervaring in het reine te komen centraal. Zijn reis naar en door
Amerika betekent voor het hoofdpersonage een existentieel belangrijke poging om
een ander iemand te worden: slechts zo meent hij zich van de angst te kunnen
bevrijden. De identiteitscrisis verschijnt hier als nauw met het motief van de
dubbelganger verbonden, met een gevoel, niet zichzelf te zijn, de plaats van iemand
anders te hebben ingenomen en zich in het lege niets te bewegen. Vooral door de
contacten, die de ik-verteller met een Amerikaanse vriendin heeft, wordt het duidelijk,
dat niet het volkomen anders-worden doch het leren leven met zichzelf de bevrijdende
redding brengen kan. Juist het verzaken aan de drang, zich van zichzelf te bevrijden
en een ander te worden, juist het aanvaarden van de eigen persoonlijkheid, het kritisch
en gereflecteerd in-de-hand-houden en beheersen van de individuele eigenaard
onthullen zich als adequate existentiële leidraad.
Niettegenstaande de uitgesproken individuele problematiek vervalt Handke nergens
in een dweperig, sentimenteel of in zichzelf zwelgend subjectivisme. Integendeel:
de zin voor de realiteit en voor de buitenwereld beheerst de hele roman, in en door
de confrontatie met de werkelijkheid wordt de eigenaard van het individu zichtbaar.
De subjectieve problematiek, die op zichzelf reeds eng met de realiteit en haar
apperceptie verbonden is, wordt uitgebreid tot een fundamenteel vernieuwende en
nieuwsoortige beschrijving van een werkelijkheid die op haar beurt de persoonlijke
ervaringen als objectief geldig toont. Zo ontstaat op compositorisch vlak een geslaagd
evenwicht tussen het Ik en de wereld der objecten, die zelf in de waarneming een
evolutie doorloopt.
De objecten worden hier in de beschrijving tot signalen voor hetgeen de ik-verteller
reeds beleefd heeft of nog beleven wil. Juist zo beoogt Handke een zo groot mogelijke
waarheid over de personen, hun bewustzijn en hun toestanden te bereiken. De
buitenwereld wordt in zijn realiteit tot reflex van het individu, waarbij het ik zichzelf
in de wereld der objecten ervaart. Deze objecten fungeren op hun beurt dikwijls als
interpreterende herinnering - zo de schilderijen, die gebeurtenissen uit Amerika's
verleden tonen. De werkelijkheid wordt in een dubbele breking met het ik verbonden:
de weergave van deze complexe en gereflecteerde verhouding in woorden en zinnen
groeit zo uit tot de eigenlijke handeling van dit werk.
De waarnemingen, die in deze poëtisch registrerende beschrijvingen gevat
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worden, staan niet voor zichzelf, doch zijn duidelijke tekens, die in een
communicatiesamenhang een bepaalde functie vervullen.30. Deze communicatie
beperkt zich evenwel niet langer tot woorden en zinnen, doch wordt uitgebreid tot
een nieuwsoortig registreren van bewegingen, objecten en gebeurtenissen, waarbij
het schijnbaar alledaagse een relevante betekenis krijgt. Uitgaand van twee of meer
begrippen of gevoelens poogt Handke het beoogde object of de bedoelde ervaring
zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Deze benadering zelf wordt tot het werkelijk
belangrijke in deze roman. Het uitgesproken woord wordt vaak herroepen, om zo
het wezenlijke nog nauwkeuriger uit te drukken, zonder aan een als ideologisch
gevaarlijk beschouwde algemeenheid te blijven vastkleven. Van een detail groeit het
waargenomene uit tot een wezenlijk element, dat het geappercepteerde en de bewust
gereflecteerde breking door de waarnemer in zich verenigt. Deze verrassende, juist
vattende en door kritische breking weer relativerende techniek ligt eveneens aan de
basis van de hele roman. Op het einde heeft een duidelijk gefingeerd gesprek plaats
met de Amerikaanse filmregisseur John Ford, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt,
dat het hele verhaal werkelijk gebeurd is. Op thematisch vlak uit zich hier de
wensdroom, dat een vredige verhouding tussen mensen mogelijk zou zijn - de
bevrijdingsdroom, die in de vorige roman slechts zwak aanwezig was -, vanuit een
compositorisch standpunt is zulke fundamentele breking, die ten slotte het fictionele
van de behandelde realiteitsproblematiek beklemtoont, niet alleen met de categorie
homo ludens te verklaren. Belangrijk is, dat hier de noodzakelijke functie wordt
verduidelijkt, die de literatuur voor Handke vervult: de fictioneel-kritische spiegeling
van de werkelijkheid in de literatuur fungeert voor hem als werkelijk en essentieel
contact met de realiteit.
In een tijd waar de ontwikkelingsroman slechts in zijn parodistische negatie
mogelijk bleek te zijn, heeft Handke juist met dit werk een uitgesproken moderne
en fijnzinnige ontwikkelingsroman geschreven, die tot het beste behoort, wat de
recente Duitstalige literatuur te bieden heeft. Nochtans weet de ik-verteller dat een
ontwikkeling, zoals die in de negentiende eeuw bij Gottfried Keller getoond werd,
onmogelijk is geworden. Juist het gefingeerde slotgesprek heft de reële ontwikkeling
in een illusionistische op. Ook vanuit dit perspectief onthult zich het literaire als een
onthullende reflectie over het eigen werk en de realiteit.
Wil men de evolutie van de hier onderzochte Duitstalige roman na 1945 aan de hand
van de behandelde strekkingen en de representatieve auteurs samenvatten, dan kunnen
hoofdzakelijk de volgende elementen als kenmer-
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kende aspecten beklemtoond worden. De problematische verhouding tussen realiteit
en fictionaliteit treedt aanvankelijk slechts in zeer beperkte mate op. In de eerste fase
worden beide als gescheiden beschouwd, nochtans wil het fictionele, dat men als
getrouwe weergave waardeert, de waarheid in verband met de realiteit in de vorm
van een bestandsopname uitspreken. Tijdens de volgende ontwikkeling krijgt het
artistieke zelf een grotere eigenwaarde, waarbij het probleem tussen de twee polen
scherper wordt. De fictionaliteit wordt als verschillend van de werkelijkheid gezien,
nochtans wordt deze relatieve zelfstandigheid van het fictionele gewantrouwd en
steeds aan de realiteit getoetst. In een volgende strekking wordt de fictionaliteit als
dusdanig steeds meer als element van de werkelijkheid beschouwd en zeer skeptisch
en voorzichtig gebruikt. Juist aan dit wantrouwen ontspringt de creatieve impuls met
betrekking tot themata, structuur en taalgeving. Het fictionele wordt een denkproces
over en in de werkelijkheid, wat in een voorlopig laatste fase tot een proces van
realiteitsdestructie en -herovering leidt. Het fictionele is een middel, de eigenlijke,
onverdorven en onbelaste kern van de realiteit te vatten. De auteur weigert duidelijk
elk niet-gereflecteerd gebruik van middelen en media, omdat deze beschikbare
middelen en media zelf deel zijn van een werkelijkheid, die men in haar uitingen als
ideologisch belast appercepteert.
Eng met de verhouding fictionaliteit-realiteit verbonden, treedt de problematiek
van de taal als tweede constante in deze ontwikkeling naar voren. De skepsis tegenover
de taal als middel tot indoctrinatie, tot een ongemerkt en soms onbewust propageren
van ideologie, blijft niet beperkt tot de afrekening met het fascisme, doch spitst zich
snel toe op de manipulatiemogelijkheden van de taal in de technologische consumptieen welvaartsmaatschappij met haar prestatiewaarden. Spoedig wordt de taal vanuit
haar gebruikssfeer als slechts een beperkt middel tot realiteitsweergave beschouwd.
De auteur biedt nu vanuit zijn gereflecteerde onzekerheid verschillende modellen
aan en poogt de reflecties van de verteller en de personages in hun relativiteit
onmiddellijk uit te drukken. Ten slotte gaat dit wantrouwen tegenover de taal zover,
dat de schrijver - als logische consequentie van de derde fase - terug wil naar een
veronderstelde onverdorven oorsprong, waarbij de taal als onderdeel van de realiteit
volledig problematisch geworden is.
Uit het eerste deel van deze bijdrage bleek het reflectief karakter en de
kritisch-afwijzende houding van de moderne Duitse roman tegenover de weinig
humane gevolgen van de welvaartsmaatschappij. Deze elementen vormen de
achtergrond voor een ontwikkeling die in een tweede deel werd vastgelegd, waarbij
het duidelijk werd dat de rol van de romanauteur haast
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steeds neerkomt op die van het kritische geweten van onze maatschappij. In een
opmerkelijke overeenkomst met Grass' theoretische positie heeft de socioloog Ralf
Dahrendorf juist in het jaar dat Bölls Ansichten eines Clowns verscheen, de positie
van de hedendaagse intellectueel met die van de hofnar vergeleken. De relevantie
van deze opvatting voor de huidige romanauteur en voor de zin van roman en literatuur
in onze tijd en maatschappij moge uit het volgende citaat blijken:
‘Der Narr ist gerade dadurch bestimmt, dass er aus jeder Rolle fällt. Es ist
seine Rolle, keine Rolle zu spielen: “Was sich gehört” und “wie man sich
benimmt” is genau das, was der Narr eben nicht tut. Er ist kritisches
Gewissen der Herrschenden, “kritischer Stachel” der Gesellschaft. Seine
Macht liegt in der Freiheit von der Hierarchie sozialer Ordnungen, dass
er von aussen und von innen spricht, dazugehört und doch nicht
dazugehört... Als Narr hat der heutige Intellektuelle die Pflicht, alles
Unbezweifelte anzuzweifeln, über alles Selbstverständliche zu erstaunen,
alle Autorität kritisch zu relativieren, alle jene Fragen zu stellen, die sonst
niemand zu stellen wagt. Er bedenkt zu jeder Position deren Gegenteil.’31.

Eindnoten:
21. Idem, p. 38.
22. H. Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society,
London, 1964, p. 50.
23. M. Reich-Ranicki, ‘Nachdenken über Leni G.’, Die Zeit, 6-8-71.
24. G. Grass, Vom mangelnden Selbstvertrauen..., o.c., p. 112.
25. Vgl. Sartres inleiding in: N. Sarraute, Portrait d'Inconnu, Paris, 1956, p. 8. - Vgl. in dit verband
ook R. Hinton Thomas / W. van der Will, o.c., p. 138.
26. M. Reich-Ranicki, Registrator Johnson, in: M.R.-R., Deutsche Literatur in West und Ost,
München, 1963, pp. 231-246.
27. Geciteerd in: E.T. Rosenthal, Das fragmentarische Universum. Wege und Umwege des modernen
Romans, München, 1972.
28. Vgl. M. Durzak, o.c., p. 233.
29. P. Handke, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, Frankfurt, 1972, p. 28.
30. Vgl. in dit verband: A. Schmidt, Zeichen und Funktionen. Ueber Peter Handke und seinen neuen
Roman, in: Ueber Peter Handke, hrsg. v. M. Scharang, Frankfurt, 1972, pp. 101-109.
31. R. Dahrendorff, ‘Der Intellektuelle und die Gesellschaft’, Die Zeit, 29-3-1963.
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Aleidis Dierick / Gedichten
Tedere zanger achter de ruit
die met kleine, koperen handen
de fluit legt aan uw glazen lip
en helder en roekeloos fluit.
Tedere knaap die uw ziel leegfluit
in de schemering tussen de wanden
wie wordt van het lokkende lied aan uw lip
de wilde en weerloze buit.
Zilver en koel zal de nachtwind stijgen,
boven uw handen zijn uw ogen zacht
en al wat onzegbaar werd of ging zwijgen
breekt uit uw ademen en trilt en wacht.
Wie niet als mond aan mond gaat beven
fluit zich verloren en dood aan het lot.
Soms zoent een vrouw als een vlam ons leven
en soms zoent God.
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De dag is oneerbiedig
en speelziek als een kind,
het huis wacht op de avond,
op de koperen kleuren,
op wijn, op een vriend,
op het doorproefd erbarmen
van de zachte minnaar.
's Avonds valt de wind.
Het woord trilt in de holte,
de adem stokt, wij worden zwaar.
Straks, als gij zingt
ben ik de drinkende,
verstild, ontkomen
aan elk menselijk gevaar.
Wij zullen samenwonen.
De nacht is wonderbaar.
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Het is middag.
De bruine, blinkende vogels,
als een handvol keien
geworpen, in de heldere straat.
Herfst. Alweer.
Hard zijn. Zonder te schreien
zien hoe de zomer vergaat.
De lucht wordt hoger en ijler,
rode bladeren in de bron,
mijn schaduw wordt langzaam langer
in de laatste, gouden streep zon.
Herfst. En een uur van stilte.
Wat pijn doet zal overgaan.
Een plots wild, wit-wentelend wielen
als de keien, de bruine fossielen,
wanhopig hun vleugels uitslaan.
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Walter Haesaert / Vier dierenverhalen
Egel
‘Hou je echt van me?’ vroeg het egeltje op een stekelige toon aan de grote egel.
Hij krabde zich nog even achter het oor, dronk een paar druppels uit de waterplas
die ze als punt van rendez-vous gekozen hadden en zei kort: ‘Voor jou scheer ik me
kaal!’
Het egeltje lachte zo hard dat alle stekels op haar rug trilden.
‘Echt waar!’ vervolgde de grote egel. En hij wou haar meteen een zoen geven.
Wegens zijn haast en het gebrek aan zelfcontrole kreeg hij een scherpe naald van
haar voorhoofd in de neus.
‘Verdomme’, zei hij en nam een verdroogd blad om de druppel bloed af te vegen.
Uit het draagbaar radiotoestelletje dat ze om de hals droeg, kwamen de eerste
tonen van ‘Do you love me’. En hij gaf haar toch een zoen tussen de fijne haartjes
van haar wang.
‘En we bouwen een huis onder de denneboom. En onze kinderen laten we studeren!
En...’
Hij had van zichzelf het gevoel dat hij doordraafde.
Erina, het kleine egeltje, nam de verse slak die ze als dessert had meegekregen en
begon er langzaam aan te snoepen. Haar dromerige blik wandelde aarzelend van de
waterplas naar het hoge gras, van het hoge gras naar de rand van de boomgaard waar
het een paradijs van kikkers was.
‘Schat’, zei ze en gaf hem een deeltje van haar slak.
Toen hij 's anderendaags aanbelde om haar pootje te vragen, kreeg hij van de vader
alle mogelijke banbliksems naar het hoofd geslingerd. Dat hij een nietsnut was, een
slecht karakter had en de meisjes niet met rust kon laten.
Hij wilde antwoorden dat hem een betrekking van landmeter werd aangeboden.
Maar hij kon geen woord uitbrengen. Erina stond te schreien en haar kopje hing tegen
de grond.
Als een gebroken egel kroop hij weg. In zijn hoofd wemelde het van zwarte
gedachten en hij was van plan er onmiddellijk een eind aan te maken.
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Aan de rand van de grote weg, waar vreemdsoortige monsters zijn grootmoeder tot
perkament hadden gereden, bedacht hij zich. Misschien kon hij met haar het land
uit? Met zo'n diploma kan je overal werken.
En héél langzaam begon hij in de lange tunnel van zijn ellende weer enig licht te
zien. Hij liet nog enkele auto's voorbijrazen vooraleer met een ingehouden vloek op
zijn stappen terug te keren.
Die middag liet hij het bord regenwormen onaangeroerd en overwoog de grote
vlucht. Hij zou met Erina de grote weg oversteken, 's nachts bij winderig weer. Het
was gevaarlijk, dat wist hij best, maar het was ook romantisch.
Nog dezelfde avond ging hij Erina opzoeken aan de waterplas en ze jubelde het
bijna uit toen hij haar alles verteld had. Haar ogen waren minieme sterretjes en haar
pootjes duwden hard in de zijne. ‘In dat verre land, aan de andere kant van de grote
weg zullen de kikkers malser, de slakken ronder en de regenwormen langer zijn’,
fluisterde ze. En er was geen twijfel in haar stem.
Het werden dagen vol spanning. Het weer was ongemeen vast en de nachten waren
zeer helder. In dergelijke omstandigheden had een vlucht geen zin. Ze zouden ontdekt
worden nog vóór de tweede bomenrij want er zijn oudere egels die ieder verdacht
rendez-vous met bekwame spoed signaleren.
Toen de grote egel bijna de wanhoop nabij was, gebeurde het. De wind draaide
naar het westen en wakkerde aan. Op de waterplas werden kleine kringetjes geboren
van de eerste regendruppels.
Erina was stipt en ze prevelden nog enkele lieve woordjes. Toen gingen ze op
stap, naast mekaar en zeer voorzichtig. Ze lieten een rups links liggen en staken hun
natte neus speurend in de hoogte. Om de twee meter hielden ze stil en luisterden
gespannen. De te volgen route had hij vooraf grondig bestudeerd zodat enige aarzeling
hem totaal vreemd was.
Aan de derde bomenrij schrokken ze op. Twee ratten spurtten hen voorbij, maar
enkele ogenblikken later vonden ze het paar terug, vrijend onder een afgescheurde
tak, zodat van die kant uit niets moest gevreesd worden.
‘Schat, we komen er’, zei hij toen ze aan de rand van de brede weg arriveerden.
Zijn rechter- en haar linkerpootje haakten zich in mekaar en ze voelden dat ze doornat
waren, maar het hinderde hen niet.
‘Als ik tot drie tel, dan moet het vlug gaan, Erina’, fluisterde hij haar in het oor.
Ze knikte.
Enkele auto's raasden voorbij en het water ritste wel meters hoog. ‘Eén, twee,
drie!’
's Anderendaags kwamen mijn kinderen terug van school met het verhaal
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dat op de grote weg twee egels doodgereden waren. Ik ging onmiddellijk kijken. Ze
lagen zó dicht tegen mekaar aan dat zijn stekels de hare raakten.

Kip
Die ochtend lei ze haar ei met meer toewijding dan gewoonlijk. Het was een grote
dag. Enkele tijd voordien hadden ze met z'n allen een formuliertje gekregen waarop
te lezen stond dat er een nieuwe haan zou verkozen worden.
Ze stonden netjes gerangschikt in vier groepen. Boven iedere groep en naast iedere
naam waren witte bolletjes zichtbaar, als minuscule eitjes.
De verkiezingscampagne was tamelijk hevig geweest. De lijsttrekker van groep
twee was er zelfs een stuk van zijn kam bij ingeschoten, zodat zijn kansen tot de helft
herleid werden. De plaatsvervanger van groep vier verloor de mooiste veren van zijn
staart. Onmiddellijk kreeg hij de veren van een politieke vriend die zelf niet eens
mocht stemmen, omdat hij tijdens een ogenblik van onoplettendheid zijn burgerrechten
had verloren.
In hun redevoeringen hadden ze allemaal méér eieren beloofd met minder
inspanning. De kip snapte dat niet zo best, maar het zou wel zo zijn. Er waren er ook
die gezegd hadden dat er meer aandacht moest besteed worden aan het probleem
‘moeder aan de haard’. Doch de kip begreep onmiddellijk dat dit slechts woorden
waren.
Toen ze die morgen haar ei opgepoetst had, kwam ze naar beneden en wilde zich
klaarmaken om naar het stemhokje te gaan. Ze ontmoette toevallig de lijsttrekker
van groep twee.
‘Ik kan het niet halen’, zei hij. En zijn stem klonk heel gelaten alsof hij de krant
van 's anderendaags al had gelezen.
De kip bekeek hem en zag de wonde bovenaan zijn kop.
‘Wie weet?’ zei ze. ‘Het zou niet de eerste keer zijn dat er een “halve” verkozen
wordt.’ Doch ze had medelijden met hem.
Ze spoedden zich naar de aangeduide plaats onder een appelboom. Er was een
ongelooflijk lawaai.
De lijsttrekkers van de vier groepen wilden nog een laatste poging doen om het
vertrouwen van de kippen te winnen. Ze stonden te schreeuwen dat zij zouden zorgen
voor de verdubbeling van het ‘kuikentjesgeld’, voor de verhoging van pensioenen
en voor een ernstige vergoeding bij ‘gebarsten eieren’.
Plots vloog de haan met de gekwetste kam naar de onderste tak van de appelboom.
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‘Vriendinnen’, kraaide hij. ‘Geef mij uw lot in handen!’ Hij zei het op een scherpe
toon, zodat ze allemaal luisterden.
‘Monogamie!’
Het woord was gevallen. Het werd doodstil.
‘Gedaan met de vijftien meisjes voor één man. Gedaan met het systeem: hier één
en vier meter verder een andere. Gedaan!’
Hij klepperde met zijn vleugels en keek uitdagend rond. De kippen juichten
uitbundig. Er was zelfs een oudere die haar tranen moest afdrogen met de lellen van
haar bek, zo ontroerd was ze.
In één oogwenk hadden ze hun stem uitgebracht. Nog vóór de telling ten einde
was, wist iedereen wie de nieuwe haan zou worden.
Hij installeerde zich op de hoogste slaapstok, koos zich het mooiste meisje en werd
op een dag doodgevonden, een koordje rond de poten, hangend aan een verroeste
nagel.
De kippen hebben twee dagen lang geweend. Maar de kandidaat die bij de volgende
verkiezingen eveneens de monogamie op zijn programma plaatste, werd niet verkozen.

Regenworm
Het weer was heerlijk vochtig. De inrichters van het liefdadigheidsfeest van de Club
waren ervan overtuigd dat de opkomst die van de vorige jaren zou overtreffen. Vooral
voor de verkiezing van Miss-Regenworm was er een enorme belangstelling. Het
waaide inschrijvingen, mét foto én curriculum vitae.
‘Het grasperk wordt te klein’, zei de voorzitter.
Hij gaf aan de secretaris opdracht uit te zien naar een ruimere oppervlakte, waar
het even vochtig was. Dit laatste was noodzakelijk opdat Miss-Regenworm, nà haar
verkiezing, niet onmiddellijk zou uitdrogen.
Gelukkig bleef het de volgende dagen regenen.
Er was nog nooit zo'n beweging geweest in de tuin. De kandidaten kronkelden
zich tussen de grassprietjes om het laatste grammetje vet weg te krijgen. En er werd
ook duchtig gestudeerd want er was eveneens een proef voorzien waardoor de
algemene ontwikkeling zou getest worden. Deze proef werd ingeschakeld om de
‘worm-van-de-straat’ geen kans te geven.
‘Ik haal het nooit’, zuchtte de vrouw van de voorzitter, die heimelijk had gehoopt
de vereiste lengte te bereiken. Dagenlang hing ze reeds tussen
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twee takjes van de groene haag om toch maar één centimetertje uit te rekken. Telkens
kwam ze nog zestien millimeter te kort.
Niemand heeft ooit begrepen hoe het kwam dat ze toch het vereiste minimum
haalde op de dag dat de kandidaten officieel gemeten werden. Er werd gefluisterd
dat aan de juryleden een abnormale hoeveelheid dauwdruppels werd geserveerd,
maar kwade tongen fluisteren zoveel.
Het uur brak aan. Aan het wriemelen te zien, was de sfeer elektrisch geladen. De
technische ploeg had een blad van de rododendronstruik bovenop een aardkluit
vastgemaakt. Dit was het podium. De speaker, een worm met een omfloerste stem,
heette iedereen welkom. Hij bedacht de afvaardiging van een aangrenzend grasperk
met bloemen en sprak de hoop uit dat de verkiezing eerlijk zou geschieden.
Dan vielen de namen van de kandidaten. Ze klommen op het podium en probeerden
zich met alle mogelijke middelen in de gunst van het publiek te kronkelen.
Er was geen applaus, een geplogenheid waarvan regenwormen het nut niet inzien,
maar wel een zacht goedkeurend geroezemoes.
De stemming kwam er echter pas definitief met de twaalfde kandidate.
Iéna was sierlijk als een lentewind, kon haar kopje oprichten als niet één, en de
speaker kreeg er zowaar een brok van in de keel. Ze antwoordde met een glimlach
op de moeilijkste vragen zodat het voor iedereen duidelijk werd dat Miss-Regenworm
ontdekt was. Ze geraakte echter plots haar zelfzekerheid kwijt toen men haar vroeg
waar ze vandaan kwam en hoe ze er toe gekomen was aan de wedstrijd deel te nemen.
‘Mijn vader heb ik nooit gekend’, stotterde ze. ‘Mijn moeder had niet zo'n reputatie
en ik moest in het buitenland studeren.’
Het ‘buitenland’ was de tuin van drie huizen verder, waar de netels en distels hoog
groeiden. Algemeen werd aangenomen dat het een oord van verderf was.
De juryleden keken sip. De deliberatie zou een moeilijk probleem worden, dat
was duidelijk. De overige kandidaten konden echter onmogelijk wedijveren met het
meisje uit het buitenland. Hun sierlijkheid was boertig als je Iéna had gezien. Hun
radde tong was stotteren als je hààr had gehoord. Maar, er was de standing...
En toen de jury zich terugtrok, begreep zelfs de tuinslak, die het feest eerder
toevallig en op afstand had bijgewoond, dat er twijfel heerste op het grasperk.
Het duurde nog wel een uur. Iéna was vochtig van de zenuwen. Ze was er zó van
overtuigd geweest de titel te zullen behalen, maar die laatste gekke vraag...
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De speaker kwam op het podium en lei bevend een papiertje vóór zich. Op hetzelfde
ogenblik werd het grasperk bijna grijs, want tegen ieder sprietje leunde een regenworm
aan, en ailen luisterden gespannen.
‘Mevrouwen, Mijne heren’, zei hij.
Twee kandidaten vielen flauw en werden weggebracht.
De worm op het podium vertelde nog dat het zeer moeilijk was geweest, dat de
kandidaten aan mekaar gewaagd waren en nog vele dingen méér. Hij zocht een
uitweg, dat voelde men zó aan.
Iéna kreeg uiteindelijk de tweede prijs. Ze barstte in tranen uit nadat ze hoorde
dat de vrouw van de voorzitter eerste werd en het erelint om de hals mocht dragen.
Toen een zwarte merel onverhoeds naast het minieme podium neerstreek en plots
Miss-Regenworm, met het lint om de hals, tussen de nijptang van zijn gele snavel
nam, was er een diepe verslagenheid op het grasperk.

Haas
‘In de spurt versla ik je met lengten’, zei Flora, het haasje. ‘En dan krijg ik het lint
met de ereplaket om de hals en de zoenen op mijn wang!’
De grijze windhond stak zijn kop uitdagend omhoog, keek recht vóór zich uit en
vond het beneden zijn status ook maar één woord te zeggen.
Het sponsje van zijn vochtige neus trilde.
Wekenlang werd er al over de race gepraat. Het parcours was uitgestippeld op een
stoppelveld en de straathonden haastten zich het nodige materiaal te verzamelen,
met het oog op de tribune. In de bochten scharrelden ze hoopjes stro samen, voor
het geval het jonge geweld te laat snelheid zou minderen.
Met droge takjes uit de elzestruiken hadden de bosduiven een draagberrie gebreid
en een sneeuwwitte koe uit de belendende weide had zich bereidwillig aangemeld
als sirene.
Het jonge haasje trainde dagelijks over het dubbele van de afstand en soms was
het na de aankomst zó fris dat het zijn trainer vroeg de moeilijkste bochten nog eens
te nemen. Hij weigerde echter kordaat want hij was een zeer oude, wijze haas die
wegens zijn schranderheid al vaak het lood ontsprongen was.
‘Een kwetsuur kan je zó krijgen en de spieren van een jonge haas zijn teer als witte
zijde’, zei hij.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

717
Zijn stem was nauwelijks hoorbaar tussen de enthousiaste kreten van de andere jonge
haasjes die hun idool bij iedere beweging luid bewonderden alsof het hun leven en
dood was.
Diba, de grijze windhond, had zich afgezonderd en oefende intens. Er werd verteld
dat zwaluwen hem trainden en dat hij vlugger liep dan een zuidwest kracht acht.
Maar uit doorgaans goed ingelichte bron kon men vernemen dat dit fel overdreven
was.
De plaatselijke pers had een uitgesproken voorkeur voor het haasje. Er verschenen
foto's van Floortje in alle mogelijke houdingen: op training met de oren in de nek,
op wandel met een lieve glimlach rond de gespleten lip. Soms droeg ze zelfs een
truitje met letters op en er werd gezegd dat de race daardoor een commercieel reukje
kreeg. Floortje zelf was niet zo erg onder de indruk van die publiciteit en boog het
kopje tot tegen de grond als het gebeurde dat de grijze windhond haar wegen kruiste.
De grassprietjes die ze tot zich mocht nemen, werden zorgvuldig geteld en als
dessert kreeg ze van haar trainer iedere dag twee kleine graantjes. Floortje vond het
raar dat deze graantjes niet gespleten waren. Maar de oude, wijze haas verzekerde
haar dat het uitzonderlijke produkten betrof die ze aan niemand mocht tonen.
De omgeving van Diba loste niets en de stilte rond de hokken was pijnlijk. Er werd
niet meer geblaft en bij het eten was het zelfs verboden luidruchtig met de tong te
smakken, zodat het voedsel minder smaakte. Maar de rust mocht niet verstoord
worden. De concentratie kon je snijden als een grote taart.
Het weer was prachtig.
Floortje en de grijze windhond werden aan de start geroepen door een glasheldere
lijsterstem.
‘Het zijn de zenuwen’, zei traag een gestreepte huisjesslak, na de tweede valse
start.
En toen waren ze weg. In de bochten won Floortje iedere keer een paar meter
omdat haar sprongen korter waren dan de gestrekte gangen van de grijze windhond.
Maar in de rechte stukken van de omloop was het duidelijk te zien dat Diba op reserve
liep.
Het haasje werd oorverdovend aangemoedigd. Zelfs de sneeuwwitte koe vergat
de haar opgelegde taak en loeide alsof de zon zou vallen.
‘Bravo, bravo’, riepen de konijntjes van het laatste nest. Maar in hun ronde kopjes
drong het nog niet door dat de zaak verloren was.
De glasheldere lijsterstem gaf commentaar alsof het over beursberichten ging:
‘Flora heeft de leiding - maar lijkt vermoeid - in de rechte stukken
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geeft ze vier meter prijs - Diba schijnt te wandelen - nog drie ronden - de vogels
worden dringend verzocht niet te laag boven de atleten te vliegen - Diba lacht naar
zijn vrienden - toeschouwers achter de omheining!’ En dan gebeurde het.
Diba nam tijdens de laatste ronde vijf meter voorsprong, acht, twaalf, twintig. De
straathonden blaften en beten in mekaars staart van plezier. Er was er zelfs één die
een kater omhelsde en dan van ontroering om excuus vroeg. Plots werd het stil op
het stoppelveld. De leeuweriken vielen naar beneden, zwaluwen landden op de grond
en de straathonden vergaten hun tong naar binnen te halen.
In de laatste bocht had zich een vlijmscherpe stoppel in het kussentje van de
rechtervoorpoot van Diba geboord. De windhond hinkte op drie poten en jankte.
Floortje was moe als de dood. Haar ronde ogen leken knikkers waar de kinderen
mee speelden. Zij merkte niet eens dat Diba het parcours had verlaten en zij het lint
met de ereplaket om de hals kreeg en de zoenen op haar wang.
Aan de eerste trede van de tribune lag een Duitse herder met de kop op de voorpoten.
Zijn rode tong zwiepte vervaarlijk heen en weer. Hij kon het niet aanzien. In één
oogwenk sprong hij op Floortje toe en beet haar de nek over. Ze moet op slag dood
geweest zijn en heeft waarschijnlijk niet geleden. Hij liep ermee weg en de ereplaket
bengelde in de zon, als een slinger van een zeer oud uurwerk.
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Gilbert Degroote / Hendrik Conscience. Profiel van mens en schrijver*
Volgende uitspraken zijn kenschetsend voor het beeld dat vele generaties zich van
de eenvoudige en beminnelijke Conscience hebben gevormd.
August Vermeylen: ‘Hij, Conscience, had die schone rust van een diep en rijk
gemoed, dat zonder zich ooit af te pijnigen, zonder moeite, zijn werk laat opgroeien
als een plant, in een zachte warmte van menselijkheid.’ En: ‘Hendrik Conscience,
die zo oprechte, eenvoudige ziel.’
Albert Dasnoy koos als ondertitel voor zijn uitvoerige karakteristiek van
Conscience: Un Coeur Simple.
Emmanuel de Bom had het in dezelfde zin in een lezing over: Conscience de
argeloze. ‘Hij was simpel, enkelvoudig, argeloos. Conscience l'innocent. Dit woord
van Dumas père is een vondst.’
Wij voelen ons niet geneigd die mooie karakteriseringen tegen te spreken op grond
van het mensentype en de levensvisie die wij kennen uit de wereld van Consciences
verhalen. Enkele documenten echter, en vooral zijn brieven, die zo talrijk en spontaan
uit zijn pen zijn gevloeid, weerspiegelen in hun niet zelden Franse vormgeving of in
hun soms schamel Nederlands, een Conscience die innerlijk veel genuanceerder was
dan zijn vertelkunst laat vermoeden, dan de enkelvoudigheid waarover E. de Bom
het had. Een kunstenaar die bovendien soms in een sfeer van spanningen en
tegenstellingen leefde. Ze verraden een psychische complexiteit waarin ongetwijfeld
ook zijn Vlaams-Franse afkomst heeft nagewerkt. De eenvoud van zijn Kempense,
ietwat melancholische en al te vroeg overleden moeder. De krachtige vitaliteit van
zijn vader, de vroegere avontuurlijke zeeman uit Besançon, Pierre Conscience. Die
zijn ontvankelijke Hendrik, die door een niet zeer gelukkige jeugd zo vaak op zichzelf
was aangewezen, niet altijd heeft begrepen.
Veel meer dan een taaie wilskracht hadden zijn ouders, eenvoudige volksmensen,
hem niet kunnen meegeven voor de lange levensweg, die leidde van het winkeltje
in de Antwerpse St.-Andrieswijk naar het gevierde auteurschap met Europese
betekenis. Weifelend en onzeker was de jonge Conscience, die hoopte, zoals hij
schreef in zijn Geschiedenis mijner jeugd, ‘in de letterkunde de middelen tot een
onafhankelijk bestaan te vinden’. In
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hetzelfde werk vertelde hij dat hij, toen hij nog soldaat was, in 1834, zijn vriend J.A.
de Laet, die in de geneeskunde studeerde en een jong dichter was, had opgezocht en
hem zeer terneergedrukt had verlaten. Hij gaf zijn gemoedstoestand op deze wijze
weer: ‘Ik overwoog met droefheid wat ons beider lot in de wereld zou zijn. De Laet
zou vereerd en geroemd worden en een schitterende plaats in het burgerlijk leven
verwerven; ik zou na mijn diensttijd een post van kantoorschrijver of van beambte
bij de douanen pogen te bekomen en, vergeten, lastig zwoegen voor mijn dagelijks
brood.’
In de literatuur meende hij een uitweg te zien uit wat hij sociaal als minderwaardig
beschouwde. Zeker is het eveneens dat hij zich door aanleg en een niet te beheersen
drang tot de letterkunde voelde gedreven. Hij dacht zo vaak aan literaire beroemdheid:
dat begrip werd de magneet die zijn jonge leven richtte. Hij gebruikte het in de
Geschiedenis mijner jeugd in een beperkt aantal bladzijden, waar het precies over
zijn debuut gaat, niet minder dan twintigmaal.
Evenals J.A. de Laet schreef hij aanvankelijk in het Frans. Blijkens een bewaard
gebleven fragment uit een verloren gegane brief aan De Laet van 1 maart 1835 was
hij ook niet onbewogen door een romantische liefde tot ‘het eigen nationale, het
geheimzinnige, het diepe en het wilde van de Vlaamse taal’.
Uiteindelijk gaf bij beiden deze zakelijke overweging de doorslag: ‘Geeindigd
hadden wij met te begrijpen dat het alleen in het Vlaams was, dat wij mochten hopen
lezers en inschrijvers of kopers voor onze werken te vinden.’ Waarbij onmiddellijk
de vraag rijst: hadden ze een Franstalig publiek gevonden, zouden ze dan niet in het
Frans geschreven hebben? Hier zien we reeds, bij de aanvang, net auteurschap van
Conscience verstrengeld met praktische oogmerken. Hij was op zoek naar wat als
een voornaam en zakelijk motief de correspondentie met zijn uitgevers J.P. van
Dieren, Galmann-Liévy, met zijn illustrator E. Dujardin e.a. zal doorlichten en wat
hij zelf noemde: ‘het debiet verzekeren’. De verkoop van zijn werken veilig stellen
was de reden waarom hij voor de omwerking in katholieke geest van de eerste uitgave
van In 't Wonderjaar (1837) en voor het wegzuiveren uit zijn Leeuw van Vlaanderen
van vloeken en grove woorden in betrekking kwam met de E.H.J. van Hemel, superior
van het Klein Seminarie te Mechelen. Het bleef zijn voortdurende zorg in ruime
kringen gelezen te worden. Niet alleen toen hij gedwongen was van zijn pen te leven,
maar ook toen het veroveren van een gevestigde positie hem nog noodzaakte zijn
verbazend-gemakkelijke produktiviteit winstgevend te maken.
Gericht op zijn uiteindelijke overtuiging: alleen in het ‘Vlaams’ lezers en
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kopers van zijn werken te vinden, mogen wij zijn ‘verovering’ van de ‘Vlaamse’ taal
zien. Aangezien hij letterkundige wou worden, en vooral, omdat hij in de taal van
het Vlaamse volk wou schrijven, volgde een tijdelijke breuk met zijn vader en verliet
hij zelfs de ouderlijke woning.
Zo begrijpen we ook dat zijn eerste boek In 't Wonderjaar, ofschoon niet in het
Frans geschreven, toch op vele plaatsen in die taal opgevat bleek te zijn. Als historisch
verhaal was het de uitdrukking van een romantisch-chaotisch temperament. Neiging
tot evasie in een wereld van verbeelding, maar ook zin voor de realiteit bleven twee
polen van zijn persoonlijkheid. Na In 't Wonderjaar en Phantazij wendde hij met
een zeldzaam creatief vermogen het arsenaal van thema's en motieven van de
romantiek aan, zelfs van het feuilletongenre, naast beperkte, realistische doorlichting
van het eigentijdse leven. In dienst van een rusteloze activiteit die hij bewust op
Vlaamse volksbeschaving richtte. Zo verzekerde hij zich een bestendig lezerspubliek.
Zo kon zijn droom van arme, jonge man in vervulling gaan: het veroveren van
letterkundige roem en meteen van burgerlijke welstand.
Van welke opvattingen ging Conscience uit bij het scheppen van zijn oeuvre? Aan
F.A. Snellaert schreef hij op 9 mei 1938: ‘... de romanschrijver heeft een bestendig
doel na te jagen. Hetzelve is: zijn lezers te behagen zelfs ten koste van de geschiedenis.
Het spijt mij dat ik dit schrijven moet, maar dit is en blijft zo.’ In 1846 motiveerde
hij zijn manier van schrijven tegenover de uitgever van een Duitse vertaling van zijn
Leeuw van Vlaanderen, Eduard Hüffer. Hij wees erop dat men het boek in Duitsland
in psychologisch opzicht minder geslaagd en de taal ervan te schilderend zal vinden.
Hij stipte als reden aan dat hij alleen voor zijn land had geschreven, voor een
bevolking die sedert een eeuw niet meer gewoon was te lezen en die men in de eerste
plaats langs het oog, het sentiment en de verbeelding moest trachten te benaderen.
Volgens hem begint elke jonge literatuur met werken in schilderende taal.
Hij gaf hier ongetwijfeld blijk van een juist inzicht in eigen stijl wat tinten en
kleuren betreft. Niemand minder dan Vincent van Gogh noemde Conscience in dat
opzicht zelfs een impressionist. Hij meende in Consciences beschrijvingen van
landschappen ‘des notes de couleur d'un juste, d'un senti, d'un primitif de premier
ordre’ aan te treffen.
H. Conscience bleef zichzelf voornamelijk als schilder met woorden beschouwen.
Hij liet G. Eekhoud op 21 september 1881 weten, dat hij in de biografie, die hij van
hem had samengesteld, bijzonder was getroffen door het feit dat de essentie van zijn
kunstenaarschap vooral zo genuanceerd was. ‘Cette nature de peintre flamand, qui
fait que tout ce que notre plume touche prend l'aspect et les couleurs d'un tableau.’
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Na zijn contacten met E.H.J. van Hemel, die hij als geestelijk censor had aanvaard,
bleef voor hem dwingend voorschrift bij het tot-stand-brengen van een werk:
onberispelijk te zijn ‘sous le rapport de la religion et des moeurs’. Dat hij zich hierbij
tot het sentiment en de verbeelding van de gewone lezer richtte en alles eerder
‘roosverwig’ kleurde... - ‘tot het ongeluk zelfs’ scheen hem vanzelfsprekend, zoals
hier verder nog zal blijken.
Hij had niet alleen een gezond inzicht in de psyche van de volksmensen voor wie
hij zijn emotionele vertelkunst bestemde en in de middelen waarmee hij zich het
treffendst aan het geringe geestelijke peil van dat publiek kon aanpassen. Zijn houding
tegenover zijn uitgevers getuigde van een even praktische geest. Zijn belangen wist
hij handig te verdedigen.
Het opvragen van gedeelten van zijn honoraria was op zichzelf een normale
verrichting. Maar hij regelde het trekken van de wissels volgens zijn bijna chronisch
geldgebrek. Hij bracht J.P. van Dieren een tijd vooraf op de hoogte, zoals b.v. op 29
januari 1864: ‘Het is mogelijk dat ik in het kort een deel geld zal nodig hebben; maar
in dit geval zal ik U op voorhand verwittigen en de vervaldagen mijner traiten zo
schikken dat UE. geen moeilijkheden ontmoete.’
Zijn vele vragen om een voorschot op het ereloon liet hij herhaaldelijk gepaard
gaan met het aanlokkelijk voorstel van nieuw werk, waarmee hij ongeveer of helemaal
klaar was. Het scheen een middeltje om de uitgever ertoe aan te zetten hem dadelijk
voldoening te schenken wat het voorschot betrof. J.P. van Dieren had de vereffening
immers ook kunnen uitstellen tot op het ogenblik dat voor hem het gunstigst was.
Tevens wou Conscience zo weinig mogelijk vertraging bij het drukken oplopen. Dat
beperkte ook het risico van tijdelijke onderbrekingen in de honorering. Om de
belangstelling voor het nieuwe handschrift zoveel mogelijk te prikkelen, drukte hij
al eens de mening uit: ‘Bedrieg ik mij niet, dit is het schoonste dat ik gemaakt heb’,
en somde hij de verdere kwaliteiten van zijn jongste prestatie op.
Uit de motivering van het vragen van het ereloon bleek niet zelden dat het moest
dienen om dadelijk uitgegeven te worden. Het werd zelfs aangewend om schulden
te delgen of om schulden te voorkomen. Hij had het in zijn uitgaven van elke dag
geïntegreerd. Het maakte het hem op bepaalde ogenblikken juist mogelijk om,
gevoegd bij zijn niet-onaanzienlijke staatswedde, van de hand in de tand te leven.
Hij toonde zich dikwijls bezorgd voor zijn naam als auteur. Eigenlijk het meest
voor de financiële voordelen die aan die goede reputatie verbonden waren. Bijzonder
merkwaardig was zijn mededeling aan J.P. van Dieren,
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nadat hij verscheidene bezwaren tegen het herdrukken van De Lange Nagel - een
novelle uit zijn vrijzinnige tijd, in zijn tweede boek Phantazij - had laten gelden: ‘Ik
moet nog langer dan heden schrijver blijven en boeken verkopen.’
Dezelfde houding nam hij o.m. aan tegenover zijn Parijse uitgever, M. Liévy, waar
hij handelde over zijn De Kerels van Vlaanderen. Daar was hij alweer de
vooruitziende man die, om de verdere verspreiding van zijn werk niet in het gedrang
te brengen, zijn in Frankrijk gevestigde reputatie onverminkt wou bewaren. Op 15
november 1872 had hij immers aangeraden de publikatie van De Kerels te vertragen:
‘Ce livre est l'histoire romantique d'une race particulière de Flamands (des Saxons)
occupant au moyen âge le littoral de la mer du nord jusqu'au pied des remparts de
Boulogne-sur-mer. Cette population revendique avec énergie et vante avec fierté son
origine germanique. Les immenses revers qui sont venus frapper la France dans ces
dernières années ont rendu le peuple Français justement mais excessivement
susceptible sous ce point de vue et l'on pourrait mal accueillir un livre, qui cependant
a été écrit longtemps avant les évènements cruels et désastreux de 1870-1871.’
Deze commerciële zin verloochende zich evenmin waar hij van zijn operatekst
De Dichter en zijn Droombeeld, door Karel Miry op muziek gezet, de verkoop
organiseerde. Hij vreesde een ongunstige weerslag op het debiet van zijn andere
boeken, daar in dat stuk vrouwelijke verleiding een vrij aanzienlijke rol speelde. Hij
vond het eigenlijk ook voorzichtiger het niet bij zijn gewone uitgever te laten drukken.
Hij besefte goed de waarde van de reclame met het oog op de verkoop van zijn
oeuvre: ‘Om de openbaarheid aan te wakkeren’ drong hij er bij J.P. van Dieren op
aan van ieder werk ten minste tien exemplaren aan de voornaamste dagbladen te
zenden: ‘Nu zegt men er weinig of niets over, en dit is nadelig voor het debiet’ liet
hij daarop volgen.
Niet zonder handelsgeest stelde hij persoonlijk de prospectussen op die zijn boeken
tot in de verste uithoeken van het Vlaamse land bekendheid bezorgden. Maar op 30
september 1859 zuchtte hij bescheiden: ‘Het is niet aangenaam van zich zelven te
moeten spreken.’ Evenmin ontging hem de lichte humor van het geval: ‘Of alles wat
ik erin zeg, wel geheel waar is, dit zou ik niet durven waarborgen, maar in een
prospectus moet men al iets zeggen...’ Hij streefde dan ook naar afwisseling, doch
op 12 april 1862 uitte hij deze stille klacht: ‘Zulke aankondiging is in de grond slechts
een blague; maar wanneer men er een vijftigtal heeft gemaakt geraakt men uitgeput.’
En toch heeft hij verder ononderbroken eigen werk aangekondigd en geïntroduceerd
in zijn uitgebreide lezerskring, want hij wou geen enkele
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afzetmogelijkheid verwaarlozen.
Eén voorbeeld uit dit nog weinig bekende deel van zijn activiteit moge hier volgen:
‘Prospectus: De Koopman van Antwerpen - Een geschiedenis onzer dagen door H.C.
In dit nieuwe voortbrengsel zijner vruchtbare pen, heeft de hr Conscience de
bekommernissen en wederwaardigheden van het koopmansleven geschetst, en daaruit
menigvuldige tonelen van diep gevoel en aangrijpend belang weten te scheppen. De
liefhebbers van werken waarin deugd, edelmoed, opoffering en dankbaarheid als
voorname drijfveren zijn aangewend, zullen ongetwijfeld in de Koopman van
Antwerpen een roerende en aangename lezing vinden; en dewijl onder de Nederlandse
lezers, de liefhebbers van zedelijke boeken in grote meerderheid zijn, mogen wij ons
op voorhand verzekerd achten dat deze aankondiging met welwillendheid door het
lezend publiek zal worden ontvangen.’
Over hetzelfde werk schreef hij op 15 januari 1863 in een openhartige brief aan
zijn vriend de kunstschilder J. Bertou. Hij was toen arrondissementscommissaris te
Kortrijk en met tegenzin nam hij zijn ambtsplicht betreffende de loting waar: ‘Voor
mij is nu de militie weder daar en ik moet drie maanden tijds daaraan verkwanselen.
Er speelt mij een sujekt in het hoofd van een Antwerpse koopman die door tegenspoed
van commercie zinneloos wordt en stoffelijk en zedelijk gered wordt door mensen
welke hij in zijn hoogmoed van parvenu had verstoten. Het is een schone historie
morele, sentimentele, vol opoffering, goedheid, liefde enz. Gij begrijpt wel, alles
roosverwig tot het ongeluk zelfs. Voor mijn lezers hebben zulke werken het meest
aantrekkelijkheid. Misschien ontbreekt mij de faculteit tot het schilderen van het
kwade; althans mijn lezers hebben niet gaarne dat ik grauw en zwart op mijn palet
doe.’
Conscience was gesteld op vastomlijnde voorwaarden. Hij kreeg van zijn uitgever
graag de verzekering dat hij voor een boek van 180 bladzijden als voor een van 200
zou gehonoreerd worden. Indien de uitgever daarmee niet kon akkoord gaan, zou hij
steeds werken van 200 of meer bladzijden schrijven. Hij wenste immers niet telkens
100 of 75 fr. te verliezen.
Hij hield een niet minder stipte boekhouding dan zijn uitgever. Zo gebeurde het
zelfs dat J.P. van Dieren hem verzocht hun rekening eens op te maken ‘daar hij dat
zo goed kon’. Consciences persoonlijke aantekeningen bij die rekeningen waren
meestal in het Frans.
Zoals we reeds zagen, streefde Conscience ernaar door zijn letterkundige arbeid
een betere sociale positie te verwierven. Maria Conscience getuigde zelf dat haar
vader indertijd aan zijn verloofde, Maria Peinen, gezegd had dat hij hoopte door zijn
literair werk ‘tot een hogere stand in de maatschappij te geraken’.
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Vele brieven van Conscience zijn voor dit streven bijzonder tekenend, o.a. aan
Monseigneur, de latere Kardinaal, M. van Diepenbrock, zijn Duitse vertaler. Vooral
aan P. de Decker, regeringsleider en minister van Binnenlandse Zaken. Hij had hem
in een informatieve briefwisseling over de Vlaamse Beweging en de spannende
motieven in eigen leven voor zich weten in te nemen. Aldus een brief aan De Decker
van 31 januari 1856 met deze merkwaardige passage: ‘Ce serait pour moi une source
de découragement si je devais être seul oublié sous un Ministère qui protège et
récompense les artistes d'une manière si éclatante; mais la généreuse sympathie que
vous m'avez toujours témoignée me donne l'assurance que vous voudrez faire quelque
chose en faveur d'un homme qui, par un labeur assidu de 20 années, a eu le bonheur
de contribuer à la gloire du pays.’
Ongeveer een jaar later, op 27 januari 1857, dankte hij met al het respect voor
gezagspersonen dat hem eigen was, P. de Decker voor zijn benoeming tot
arrondissementscommissaris te Kortrijk. Hij had toen pas zijn functie aanvaard. Hij
had zich in de Leiestad onmiddellijk verzoenend boven de partijen geplaatst. Met
het tikje zelfingenomenheid dat hem wel eens kenmerkte, schreef hij: ‘... ma parole
et mes conseils, mon affabilité pour tous, ont fait merveille.’
Zijn vertaler, C. Arenz, lichtte hij op 19 juli 1857 in over zijn nieuwe betrekking.
Hij verklaarde echter op het voorstel van P. de Decker pas te zijn ingegaan na hem
drie dagen bedenktijd te hebben gevraagd. Wat intussen uit zijn brieven aan deze
laatste niet is gebleken. Hij zegde het ambt uitsluitend met het oog op het geluk van
zijn kinderen te hebben aanvaard. Mocht het blijken dat het hem te weinig vrije tijd
zou laten voor zijn ‘beroep als schrijver’ - zoals hij dat uitdrukte - dan zou hij het
neerleggen en naar een dorp in Brabant verhuizen om er in rustige onafhankelijkheid
nog enige werken te schrijven.
Het ‘postje van commissaris’, zoals hij het weldra geringschattend noemde, kon
hem niet lang voldoening schenken. Aan niemand schreef hij het zo openhartig als
aan zijn jeugdvriend en illustrator E. Dujardin (29 december 1859). Het lijkt ons een
zeer belangrijke verklaring omdat ze rechtstreeks de diepere beweegkracht raakt, die
hem tot aanhoudende produktie heeft gedwongen. Hij had het er over ‘de nood die
hem de zweep op de nek legde’, over de ‘5000 fcs die hij jaarlijks moest bijverdienen
om niet in schulden te geraken’, over zijn rusteloze inspanningen om ‘werk op werk
voort te brengen, altijd zichzelf te blijven en toch te variëren, daarbij de standaard
van de kunst niet in, maar boven de keuken te houden!’ Met ten slotte de wanhopige
uitroep: ‘Geve God dat ik het volhoude!’
In gelijkaardige zin schreef hij o.m. ook aan C. Arenz op 6 mei 1861: ‘Het
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jaarlijkse inkomen is in het geheel niet toereikend en de schrijver moet geld verdienen
om de commissaris voor het maken van schulden te vrijwaren. Ook arbeid ik thans
juist als een slaaf, voor twee die ieder voor zich werk genoeg hebben: namelijk voor
de ambtenaar en voor de schrijver...’
Gunt dergelijke bekentenis, inzonderheid aan E. Dujardin, niet een blik in de
diepere continuïteit van dit auteurschap: een psychische onderstroom van aarzeling
en vertwijfeling naast een tot het uiterste gespannen energie? De benoeming in een
hogere functie, die van Conservator van het Wiertzmuseum niet uitgezonderd - en
nadat hij werkelijk van zijn pen had moeten leven, o.m. na zijn ontslag als griffier
van de Antwerpse Akademie tot zijn aanstelling te Kortrijk - betekende voor
Conscience geen bevrijding van financiële zorgen. Heeft hem niet belet ook in Brussel
in zekere mate schrijver om den brode te blijven.
Op 16 juni 1868 schreef hij opgetogen aan S.J. van den Bergh te 's-Gravenhage:
‘Er gaat in mijn maatschappelijke stand een grote verandering gebeuren: eerstdaags
zal ik benoemd worden tot Conservateur des musées modernes de peinture & de
sculpture, en in deze hoedanigheid mijn woonst naar Brussel overbrengen.’ Maar in
de motivering van zijn verzoek om gedeeltelijke uitbetaling van honoraria bleef in
de hoofdstad, net als in Kortrijk, een vertrouwde grondtoon: ‘dewijl ik geld nodig
heb’. Het was niet zo zeer om te voldoen aan de status van
arrondissementscommissaris of conservator dat hij de financiële bron van zijn
schrijverschap nodig had. Die bron heeft hij zelden zo krachtig moeten aanboren als
toen hij in zijn Brusselse periode door diep familieleed werd getroffen, toen zijn twee
zonen hem ontvielen. Vooral toen hij, in 1870, zijn Kerels van Vlaanderen
samenstelde, waarvan hij het honorarium, dat zijn vrouw en hij zelf geruime tijd
vooraf bij J.P. van Dieren waren gaan bedingen, met het oog op het huwelijk van
zijn dochter dringend nodig had. Volgens de dichter G.T. Antheunis, bewonderaar
van Conscience, lag de oorzaak van die geldnood in het feit dat voor de Consciences
‘leven boven hun middelen en verkwisting vaste regel was.’
Zijn schrijversactiviteit ontwikkelde hij veelal zeer haastig doch niet zonder
vermogen tot buitengewone concentratie. Dat sloot in dat hij niet zelden onzeker en
kritisch stond tegenover eigen werk. Graag bereid was, b.v. op voorstel van goede
vrienden, inzonderheid Dujardin en Van den Peereboom, bepaalde gedeelten uit zijn
verhalen te wijzigen.
Een andere uiting van zijn kritische werkwijze zien we in zijn soms moeizame
pogingen om een passende titel te vinden voor het een of ander boek, titel die
naderhand een vertrouwde, populaire klank kreeg. In 1857 aarzelde hij lang tussen
de kwaal des tijds en de worm der ziel. Later bleek hij
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een roman klaar te hebben over Californië, zoals dat aanvankelijk heette. Wat later
dook hiervoor als titel de Goudzoekers op om tenslotte definitief Het Goudland te
worden. Zijn bekende werk Levenslust noemde hij oorspronkelijk Een kwijnende
bloem in Zwitserland. Na enige tijd verving hij die titel door De bleke juffer. Schetsen
uit Zwitserland. Ofschoon die niet korter was, liet hij Van Dieren weten dat hij
bondiger en helderder was, en, voegde hij er nog aan toe: ‘zo verdwijnt de kwijnende
bloem die te kwijnend is.’ Spoedig vond hij blijkbaar De bleke juffer te bleek en koos
hij plots de uitbundiger titel Levenslust. De Viseters in de Panne werden ten slotte:
Bella Stock. Hij verklaarde op 23 januari 1875 aan zijn Westvlaamse vriend A.C.
van der Cruyssen: ‘ik heb wel 50 titels door de zeef laten lopen en ik heb er dan nog
een overgehouden die zeer oneigen is en mij tegen de borst stoot.’ Hij bedoelde
Schandevlees, een titel die hij, evenals die van zijn ander boek, Mensenbloed, niet
fijn genoeg vond.
Bij het aanbieden van een nieuw werk aan zijn uitgever luidde zijn oordeel daarover
in het algemeen vrij oppervlakkig, als een vluchtige aanbeveling met het oog op een
ononderbroken verkoop. Aldus voor Simon Turchi: ‘een werk à effet dat de lezers
wel zal bevallen.’ Over Het ijzeren graf: ‘wel het beste en het meest treffende van
al wat ik sedert lange tijd heb gemaakt.’ Over De Burgers van Darlingen: ‘Bedrieg
ik mij niet, dan is dit boek een der schoonste welke ik nog heb gemaakt.’ Over Bella
Stock: ‘Bedrieg ik mij niet dan zal het een mijner goede zijn.’ Over De jonge doctor:
‘Ik meen dat dit werk een mijner best geschikten zal zijn.’ In de aankondiging van
een ‘romantisch verhaal’, dat later de titel Het Goudland zou krijgen, kwam de
veelzeggende overweging voor: ‘Over de verdienste als kunst kan ik moeilijk
oordelen, maar dat het gretig en veel zal gelezen worden, dit dunkt mij ontwijfelbaar.’
Vlotte leesbaarheid in een zo ruim mogelijke kring was zijn doel. Wat voor zijn
uitgevers en hem zelf het zo gewenste ‘debiet’ waarborgde.
Verhalen en gedichten die hem geregeld ter beoordeling door andere auteurs
werden toegezonden, onderwierp hij ook niet aan een veelzijdig en grondig onderzoek.
Hij die voortdurend door nieuwe projecten voor eigen vertellingen werd verontrust,
had daarvoor trouwens niet de tijd. Zijn kritische termen waren eerder aan de
gevoelige kant en getuigden van zijn lichte ontroerbaarheid: niet zelden waren hem
bij het lezen ‘de tranen in de ogen geschoten’ ofwel hanteerde hij deze variante: ‘die
schone bladzijden haalden mij de tranen uit de ogen.’ Hij had daarbij ook een voorkeur
voor de uitdrukking: ‘schilderachtige natuuropvatting’ en ‘fijn gevoel’. Soms ontdekte
hij in bepaalde werken wat eigenlijk ook één van zijn gebreken was, met name: ‘te
veel Franse wendingen in stijl en gedachten’. Strenger beoordeelde

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

728
hij o.a. het werk van L. Buyst, hoewel hij erop wees te weinig tijd te hebben om er
dieper op in te gaan. Vrij scherp wees hij echter de talrijke Westvlaamse ‘idiotismen’
af in Eug. van Oyes Morgenschemer, zoals hij trouwens ook niet akkoord kon gaan
met het taalparticularisme van G.-H. Flamen en G. Gezelle.
Waar hij enkele op- en aanmerkingen waagde op het metrum en de taal van het
gedicht Lied der Minne van G.Th. Antheunis verontschuldigde hij dadelijk zijn
strengheid en legde een artistieke bekentenis af, die in opvallende tegenstelling stond
tot zijn opvatting over eigen werk: ‘Gij aanziet mij zeker voor een felle haarkliever;
maar ik kan het niet verhelpen. De kunst is voor mij een maagd zo zuiver en zo rein,
dat elk vlekje op haar tooisel mij de ogen uitsteekt en mij bedroeft.’
Hij die er zich op beroemde door zijn geschriften nooit een maagd te hebben doen
blozen, die met het oog op de onverminderde verspreiding van zijn werk angstvallig
lette op fatsoen en eerbaarheid, gaf ook G. Antheunis vingerwijzingen in die richting.
Dit naar aanleiding van zijn bespreking van het zoëven vermelde gedicht Lied der
Minne. Hij vond het als geheel zeer schoon en de laatste strofe noemde hij ‘bovenal
magnifiek’ maar ‘op de 3de strofe’ had hij ‘een ernstige aanmerking te maken’, met
name: ‘In een gedicht, bestemd aan in de echt tredenden, en in zulke vorm, van vader
en kind doen spreken, doet het denkbeeld ontstaan, dat zij zich te veel gehaast hebben.
In de mond ener maagd is het tevens wat al te realistisch.’
Aan dezelfde dichter gaf hij op 19 februari 1875 alweer raad betreffende een ander
gedicht met als titel: Ik zal u geven zoveel kussen, dat hij ‘allerschoonst’ noemde,
doch onmiddellijk het lichte voorbehoud formuleerde: ‘maar gij moet het heten
moederlied, wiegelied of zo iets, opdat de lezer bij de aanvang geen verkeerde indruk
ontvange.’ Had hij zelf immers ook in de tweede versie van In 't Wonderjaar, in een
refreintje uit het Loze Vissertje dat aan het slot van het boeg voorkwam, het woord
kussen niet door groeten (moeten?) vervangen, met name in:
Gij moet mij driemaal kussen
Eer gij van hier moogt gaan.

Wat de kritiek op eigen werk betrof: Conscience was zeer gevoelig voor wat er in
zijn omgeving over zijn werk werd verteld. Dat liet hij dikwijls blijken tegenover
familieleden en vrienden. Met de suggesties van zijn intieme medewerker E. Dujardin
bij de voorbereiding van de een of andere roman, hield hij echter graag rekening,
zoals we reeds schreven.
Treffend is wat hij aan zijn dochter, Mevrouw G. Antheunis, in dit opzicht op 23
januari 1871 schreef: ‘Ik ben drie dagen te Antwerpen geweest en heb daar en hier
te Brussel veel goeds van mijn werk de Kerels horen zeg-
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gen. Het schijnt dat die roman oneindig meer bijval vindt dan ik ervan verwachtte.
Antheunis is laatst schier acht dagen hier geweest; hij had het werk gelezen. Evenwel
heeft hij zich voor mij gehouden alsof hij het niet kende. Dit doet mij besluiten dat
hij er veel op afkeurt en liever er niet van spreekt dan mij onaangename aanmerkingen
te doen. Zeg hem dat hij zich bedriegt. Ik ben sterk genoeg van gemoed om
terechtwijzingen te aanhoren en er desnoods zeer bedaard over te redeneren.’
Over besprekingen in de pers oordeelde Conscience met een voor hem ongewone
scherpte, blijkens een brief aan A.C. van der Cruyssen op 30 november 1875: ‘Wat
aangaat de recensieën of aanbevelingen in de dagbladen, daarmede ziet het er zeer
zonderling uit. Zij prijzen geen anderen meer dan hun vrienden, elk in zijn kring.
Over de anderen zwijgen ze. Ik ben er sedert lang aan gewend. Ware kritiek ontbreekt
in ons land.’
Het begrip ‘keuken’ in de hierboven vermelde brief aan E. Dujardin en de
toespelingen op zijn zoon in bepaalde stukken doen ons denken aan zijn gezin, waarin
hij veel tegenslag, last en kommer heeft gekend. We bedoelen daarmee niet alleen
het smartelijke feit dat hij vier kinderen verloren heeft. Hij blijkt er bovendien dikwijls
in spanningen te hebben geleefd, die niet altijd nader toegelicht werden, maar hem
in elk geval niet zelden buiten de huiskring dreven. August Snieders, die hem nochtans
gunstig gezind was, liet tegen hem het verwijt gelden, dat Hendrik ‘in zijn gezin
Gods water over Gods akker liet lopen en dat hij de Kempen introk, wekenlang,
zodra hij zich diets maakte dat er weer zwarte beesten zaten in zijn hoofd.’
In brieven aan vrienden ging het herhaaldelijk over ‘huiselijk verdriet’, over
‘huiselijke zorgen’ die hem belet hadden te werken. In de reeds vermelde brief aan
de schilder Bertou handelde hij over zijn zoon Hildevert en over zijn gezin. ‘Hild...
is in de slechte jaren, loopt in de vermaken, verkwist veel geld, denkt op niets ernstigs
meer en geeft mij oneindig veel verdriet. Maar... laat ons verder het huishouden daar
laten. Bovenal daarvan kan men zeggen: geen nieuws, goed nieuws.’ Later kwam
de uitdrukking onder zijn pen: ‘Verre van huis alleen vind ik wat verlichting...’
Vrij vele echo's van zijn familieleed, zijn niet zeer gelukkig leven, zijn in de brieven
op te vangen. Weer andere vallen op door een vage klaagtoon over verdriet, dat uit
zijn gezondheidstoestand voortspruit. Zijn intense activiteit was immers niet zonder
schade voor zijn gezondheid gebleven. Hij had vaak een prikkel nodig om het vol te
houden en vond die o.a. in reizen in binnen- en buitenland, in een verblijf in de
Kempen, de Ardennen of aan zee. Zo vernemen we dat hij zich uiterst vermoeid
voelde in het hoofd, aan hartkloppingen leed. Zijn ogen waren zo zwak geworden
dat hij niet meer in staat was een drukproef met de passende nauwkeurigheid
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te verbeteren. En waar hij zo vervuld was van zijn taak, overviel hem dikwijls een
grote moedeloosheid. Zo schreef hij aan Dujardin op 27 februari 1867: ‘Ik heb nu
sedert een jaar veel verdriet gehad, weinig gewerkt en ziek geweest, in het gemoed
wel te verstaan. Veel moed blijft mij niet.’
Eigenaardig mag het heten dat Conscience, die zelf niet zelden ‘ziek in het gemoed’
was, ook door levensmoede jongelieden - een drietal Parijzenaars - geraadpleegd
werd. Telkens dankte hij voor het vertrouwen op deze wijze: ‘Vous vous adressez à
moi comme à un médecin moral; je vous remercie de cet hommage rendu aux
intentions qui animent mes modestes écrits.’ De kern van zijn daaropvolgende
raadgevingen bestond uit opwekkingen tot concentratie op arbeid, tot ontspanning
in de natuur, tot liefde voor een vrouw, bloemen, wetenschap en kunst om
mistroostigheid en gemis aan levensenergie te overwinnen. Ten slotte stelde hij
zichzelf, blijkbaar niet zonder welgevallen, tot voorbeeld: ‘Plus d'une fois dans ma
vie, j'ai passé par des situations pareilles à la vôtre. J'ai été soldat volontaire, commis
de bureau, garçon-jardinier; j'ai souffert de la misère matérielle et morale; et ce n'est
que par une lutte incessante contre le sort et contre l'envie, que je suis parvenu à me
bien caser dans le monde.’
Deze brieven bewijzen eveneens zijn internationale beroemdheid. Het was
inderdaad zó dat hij reeds van rond de jaren 1850 in het centrum stond van een drukke
internationale briefwisseling. Hiervoor typerend was wel wat hij op 21 juni 1850 aan
F.A. Snellaert meedeelde, echter niet zonder enige bitterheid: ‘Tussen de menigte
brieven, die mij uit vele streken van Europa toekomen, lopen degenen der Vlaamse
taalbroeders zo zelden, dat het mij verwondert een Vlaams adres op een brief te zien
(...). Ik leve zeer eenzaam en bemoeie mij met niets meer. Mijn stand als Letterkundige
is niet meer in België.’ Mij wees op zijn grote bekendheid in het buitenland en hoe
de ‘beloning’ in het eigen land alleen ‘afgunst en verdrukking’ was. Hij vergeleek
zijn lot met dat van beroemde auteurs als Tasso, Milton, Byron, die in hun tijd ook
met dergelijke afgunst hadden af te rekenen, en besloot als volgt: ‘die gedachte brengt
mij moed, waar de kracht mij anders ontbreken zou.’
Met het vorderen der jaren verminderde het klagen niet over onbegrip en
tegenkanting, over allerlei ongesteldheden en innerlijk leed. Enige psychische
verwantschap met bepaalde figuren uit zijn romanwereld, dat hij het leven als een
zwaarmoedige onderging, viel bij hem niet te ontkennen. Het zich ongelukkig voelen
behoorde ongetwijfeld tot zijn diepere wezenstrekken.
De tere, onzekere gevoelsmens die Conscience was, had een ware behoefte aan
begrip en genegenheid. In zijn vriendschap was hij aldus niet oppervlakkig: wie
eenmaal zijn geest of hart geboeid had, bleef hij genegen.
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Denken we aan die velen die met hem in trouwe vriendschap verbonden waren, of
die hij, na enige verwijdering terugwon: J.A. de Laet en G. Wappers, P. de Decker
en F.A. Snellaert, Jan van Beers en Em. Hiel, J. Hoste en J.P. van Dieren, E. Dujardin,
Pol de Mont e.a.
Bijzonder bekoorlijk is het beeld van de vriendschap tussen de oudere Conscience
en de jonge, veelbelovende Pol de Mont, die ook een van zijn eerste biografen werd.
Niet alleen in artistiek opzicht was hij mentor. Ook in het praktische leven en met
het oog op de toekomst was hij voor De Mont een vaderlijke en levenswijze leidsman.
De jeugdige dichter, schrandere geest als A. Rodenbach, verwaarloosde als deze zijn
universitaire studie. Conscience richtte tot hem op 12 januari 1830 zacht-vermanende
woorden: ‘Docteur en droit is zulk een schone titel en hij geeft zoveel voorrechten
in de wereld! Zoudt gij het niet op u zelven kunnen verkrijgen, een paar maanden
nog, al wat ideaal is ter zijde te zetten en u uitsluitend met studie bezig te houden?
(...) Denk aan uw ouders, en aan de toekomst van u en van degenen die u duurbaar
zijn. In alle geval, mij dunkt het uw plicht is niet voor het examen terug te deinzen...’
Maar De Mont scheen toen maar een verlangen te kennen: schrijver en leraar te
worden. Hij mocht, ook wat dit laatste betreft, op de steun van Conscience rekenen.
We denken hierbij aan zijn tussenkomst bij Eug. van Oye voor een aanstelling van
zijn beschermeling als ‘professeur de 3e latine’ bij het ‘stadscollege’ te Oostende,
blijkbaar echter zonder gunstig gevolg.
In hetzelfde verband kunnen we in de brieven aan P. de Mont lezen, dat hij hem
ervan op de hoogte bracht dat de inspecteur-generaal van het secundair onderwijs
hem wenste te ontvangen. Conscience trachtte De Mont wijselijk op dat onderhoud
voor te bereiden: ‘Mr. Dumont [de inspecteur-generaal] is een rondborstig Vlaming,
ernstig en goed, zonder complimenten. Toon u in zijn tegenwoordigheid ingetogen
en kalm. Te veel dichterlijk enthousiasmus mochte u jonger doen schijnen dan gij
zijt, en voor het onderwijs vraagt men koele koppen...’ Het onderhoud, ongetwijfeld
een element in een eventuele aanstelling, moet een gunstige indruk op de ambtenaar
gemaakt hebben. Niet lang daarna werd De Mont tot leraar aan het Koninklijk
Atheneum te Doornik benoemd.
Hendrik Conscience getuigde zelf dat hij zich te gemakkelijk liet overreden, zelfs
als hij dacht er zeker van te zijn dat zijn mening de juiste was. Achter veel uiterlijke
goedmoedigheid en nonchalance van de romantische artiest leefde in hem echter, en
dat kan niet genoeg beklemtoond, een sterke drang naar vrijheid en zelfstandigheid.
Zo kon hij fier van zich afbijten, zoals bleek uit deze brief aan zijn dochter, Maria,
op 16 juli 1872: ‘Ik heb ruzie met Hiel en [we] zijn gebrouilleerd. Hiel heeft mij uit
mijn vel doen sprin-
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gen. Ik heb hem onderanderen gezeid: dat ik wel wist, hoe Benoit en Hiel als stelsel
hadden, geen vrienden nevens zich te dulden, en niets te willen dan dienaars,
aanbidders en slaven; maar dat ik niet gemaakt ben van de deeg waaruit zulke
gebakken worden, en ik, die gewetensdwang moede zijnde, mij liefst van hen
verwijderde. Daarop ben ik heengegaan...’
In het Frans drukte hij zich zeer dikwijls op een niet minder kordate toon uit. Na
het ontslag van zijn weldoener G. Wappers als directeur van de Antwerpse Akademie
voor Schone Kunsten beschreef hij de moeilijkheden die hem, als griffier, vanwege
de nieuwe directeur-beheerder te wachten stonden: ‘un homme qui aura à coeur de
me faire avaler des couleuvres autant que possible (...). Le pauvre greffier qui est
l'exécuteur des inventions de tout le monde, perdra son temps et son repos.’ Hij
deelde zijn besluit mee zelf ook ontslag te nemen: ‘Après une carrière laborieuse
dans la littérature et 14 années de stage à l'académie je finirais donc par être valet de
bureau; et l'âge venant, ce serait là mon bâton de maréchal! Je le dois à moi-même,
à ma famille, à la Littérature de quitter ce cul-de-sac qui m'effraie comme un
tombeau.’
Zijn drang naar onafhankelijkheid uitte zich ook in zijn streven naar het los-staan
van kringen en politieke partijen. Op 25 juli 1876 klaagde hij in een brief aan A.C.
van der Cruyssen: ‘Hier in Brussel vind ik weinig gezelschap en weinig vermaak.
Alles is hier zo absoluut afgetekend liberaal of katholiek en zo strijdzuchtig, dat een
vredezoekend en onpartijdig man, als ik, nergens meer op zijn plaats is.’
In 1881 wou hij, naar aanleiding van het verschijnen van zijn honderdste boekdeel,
nadat hij een afzonderlijke viering door het Davidsfonds had afgewezen, op een
werkelijk nationale wijze gehuldigd worden door Vlamingen van elke opinie. Speelde
bij die weigering wellicht ook de herinnering aan J. David, die zijn eerste werken
scherp had beoordeeld? Ook ‘onze Waalse broeders’ wenste hij erbij te betrekken.
Hij motiveerde dat aldus: ‘In de Waalse provinciën zijn mijn werken bekend door
de Franse vertalingen. Indien nu de Walen de Vlaamse schrijver willen vereren,
brengen zij dan niet te zelfder tijd een hoogstvleiende hulde aan de Vlaamse taal en
Letterkunde in het algemeen? Is dit niet een nieuw verschijnsel, dat wij als een belofte
tot meer rechtvaardigheid jegens onze vaderlandse zaak mogen aanschouwen?’
Het scheppen van afstand tussen hem en kringen en partijen riep op merkwaardige
wijze de vrijzinnige, hiermee contrasterende figuur op van die jeugdige Hendrik
Conscience, ‘een driftig agitator met een kleine knevel en fonkelende ogen’, zoals
hij werd gekarakteriseerd, die overigens vrij spoedig onder de invloed van het
liberalisme en van H.F.R. de Lamennais

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

733
was gekomen.
Na de herwerking van zijn vrijzinnig In 't Wonderjaar in katholieke geest kenmerkte
hem een lichte schroom zich uiterlijk al te zeer aan de een of andere partij te binden.
Hij behield een inwendige voorkeur voor het vrijzinnig-liberaliserende. Het
Volksbelang schreef in zijn nummer van 21 februari 1885 onder de titel: Hendrik
Conscience en de klerikalen dat hij als arrondissementscommissaris te Kortrijk ‘in
't geheim zeer liberaal was’ en als conservator van het Wiertz-museum te Brussel
steeds ‘zeer vrijzinnig sprak, onder vrienden’. Innerlijk heeft hij vermoedelijk nooit
‘verraad gepleegd’, althans niet aan de fundamentele neiging van zijn wezen naar
vrijheid en onafhankelijkheid. Precies die tweede editie van In 't Wonderjaar lokte
scherpe reacties uit. Ze werd niet minder dan een ‘omgekeerde frak’ genoemd en
Hendrik zelf een windhaan, een lintjesjager, een geldwolf. Men beschuldigde hem
ervan de Vlaamse Beweging aan zijn persoonlijke hoogmoed op te offeren. Nog op
3 oktober 1881 schreef zijn trouwe bewonderaarster Vrouwe Courtmans aan K.
Bogaerd over hem: ‘Ja zelfs de grootste ontweek niet alleen de strijd, maar hij verliet
het vaandel dat hij geestdriftig had opgestoken.’ Met het oog op een zo ruim mogelijke
verkoop van zijn boeken waarvan de opbrengst hem in vele omstandigheden de zo
nodige hulp heert geboden, wou hij immers voor zovelen mogelijk aanvaardbaar
blijven. Dat nam niet weg dat hij in de Vlaamse cultuurstrijd positief wou bijdragen
tot volksverheffing en tot de vestiging van een volksliteratuur in Vlaams-België.
Hij zelf heeft dit uiterlijk prijsgeven van zijn vrijzinnigheid, grotendeels uit tactische
overwegingen, een paar maal op merkwaardige wijze toegelicht. Aan A.C. van der
Cruyssen verklaarde hij onomwonden dat hij door armoede en gebrek aan
bestaansmiddelen tot die stap was gedwongen: ‘Zonder betrekking, zonder middelen
van bestaan, door edelmoedige zielen moeten ondersteund worden! (...) Ik liep gekleed
als een arme duivel, met broek en jas tot op de draad versleten, en voorzien van door
ouderdom blinkende knoppen - met schoenen vol kerven.’ De zelfverdediging die
hij, na een terugblik over de vele voorbije jaren, in een vrij onbekend gebleven brief
van 24 november 1881 aan zijn biograaf Edmond Mertens stuurde, was ruimer
geschakeerd. Het is zulk een belangrijk epistolair getuigenis dat we het hier in de
fragmentarische vorm, waarin het is bewaard, weergeven: ‘... in 1838 las men, om
zo te zeggen, geen Vlaams meer in België; de hogere klassen, zelfs de middelbare
burgerij, waren verfranst. Een gedeelte der werkende burgers was, ten gevolge der
omwenteling, ingenomen tegen zijn eigen moedertaal. Diensvolgens, buiten een
gering gedeelte dezer laatsten, bleven ons tot het vormen van een lezend publiek

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

734
geen andere elementen over, dan het mindere volk, de buitenlieden en de
schoolkinderen.
Wat was er te hopen van schriften, die rechtstreeks zouden aandruisen tegen de
overtuiging en het gevoel der enige klassen op welke men inwerken kon? Niets. Het
was een plicht en een wet, hun zeden en hun geloof te eerbiedigen, wilde men ingang
tot hen vinden. Anders, geen Vlaamse volksletterkunde mogelijk en, zonder deze,
geen middel tot behoud en verspreiding der moedertaal.
Tengevolge dezer erkende voorwaarden, heb ik mij, na de tweede uitgaaf van het
Wonderjaar, beijverd om de strekking mijner werken zo te richten, dat lieden van
alle gezindheid en van allen ouderdom ze konden lezen en genieten, zonder zich
gekwetst te voelen. Het is mij wel zeker een moeilijke taak geweest, uit zo nauw
beperkte bouwstoffen een honderdtal boekdelen samen te stellen, zonder in een al
te grote eentonigheid te vervallen; maar dat ik mij in mijn vooruitzichten, ten goede
der moedertaal, niet had bedrogen, getuigen de vruchten van mijn vijfenveertigjarig
streven...’
De tweede uitgave van In 't Wonderjaar, het wegwerken uit De Leeuw van
Vlaanderen van ruwe termen en zijn verder ontzaglijk oeuvre, kwamen minder voort
uit een spontane en eigen christelijke overtuiging. Het is echter vanzelfsprekend, dat
hij vele figuren uit zijn romanwereld niet zou geschapen hebben zonder de hem eigen
gaven van warme humaniteit en goedheid en zonder een in hem diep-gewortelde zin
voor religiositeit. Het heeft ongetwijfeld, na zijn gepassioneerd begin in vrijzinnige
richting, een niet-geringe zelfbeheersing gevergd bijna een halve eeuw in brave
onderworpenheid aan het zichzelf opgelegde beginsel ‘plicht en wet’ de pen te
hanteren.
Een scherpe contrastspeling bleef zijn figuur beheersen. De twee zwenkingen die
voor zijn letterkundige loopbaan beslissend waren, heeft hij niet in volle overgave
uitgevoerd. Schakelde hij over van het Frans, zijn moedertaal, op het Nederlands,
toch bewezen na al die jaren, intieme getuigenissen als brieven en persoonlijke
notities, hoe hij, en dit hoeft eigenlijk niet te verbazen, veelal nog in het Frans was
blijven denken. Gaf hij de explosieve vrijzinnigheid van zijn bewogen jeugd prijs,
toch liet hij niet na deze ‘ingekeerder’ te cultiveren, voor zover de verspreiding van
zijn boeken en zijn maatschappelijke welstand niet in het gedrang gebracht werden.
Het optreden van de temperamentvolle ‘agitator’, die hij eenmaal was, werd later
vergeten door de patriarchale beminnelijkheid, die hem als een der hoofdfiguren van
de Vlaamse Beweging kenmerkte. Door zijn ongeëvenaarde populariteit als schrijver
en zijn internationale roem. Toen de grootse feestelijkheid te zijner ere in 1881 plaats
vond, was hij een nationaal sym-
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bool geworden ‘au-dessus de la mêlée’, boven standen, levensbeschouwing en politiek,
waaraan én de liberale vriendenkring van Julius Hoste én de katholieke universiteit
te Leuven (met een eredoctoraat) hulde brachten. Wegens de ruime schakering was
de hulde zelf een unieke gebeurtenis in een tijd waar het geestelijk klimaat zo vaak
vergiftigd werd door bekrompen fanatisme, schoolstrijd en scherpe politieke
tegenstellingen. Waar een ontmoetingscentrum op hoger niveau zo moeilijk gevonden
kon worden.
In psychisch opzicht leek een aantal, soms ook tegengestelde karaktertrekken en
gaven in H. Conscience verstrengeld. Een grote gevoeligheid, die hem zo kwetsbaar
maakte en meebracht dat hij op sommige ogenblikken niet tegen het leven scheen
opgewassen te zijn. Het bewustzijn van allerhande moeiten, verdrietelijkheden en
innerlijke onvoldaanheid. Dat deed hem echter niet voortdurend egocentrisch over
eigen leed of innerlijke ervaringen buigen. Het verhinderde niet zijn aangeboren
goedheid in daden van warme vriendschap, sociale hulpvaardigheid om te zetten en
de volksontwikkeling te bevorderen. Een sterke drang naar evasie en het leven der
verbeelding, die wellicht verband hield met de ‘esprit d'aventure’, die volgens G.
Antheunis, zo karakteristiek was voor de familie Conscience, zonder dat de praktische
realiteit door Hendrik uit het oog verloren werd. Een taaie, zelfs gepassioneerde
ambitie, het werkvermogen van een natuurkracht, de diepe ontvankelijkheid voor de
inwerking van het romantische sentiment van de tijd. Voor de taalstrijd, die zelfs in
1851 tot een voor hem zware politieke nederlaag leidde. Voor de groeikrampen van
de jonge Belgische staat, die hem ten slotte, na pijnlijke spanningen tussen zijn
artistieke droom en zijn verlangen naar de politieke daad, op het eenzame eiland van
literaire schepping terugdreven. Nog op 8 november 1857 liet hij, in een brief aan J.
de St. Genois, blijken hoe zeer de politiek hem ontgoocheld had: ‘Het is, voor
letterkundigen en dichters niet goed in het politiek geharrewar (...). Convictié betekent
in de politieke taal tot alles gereed zijn en blindelings gehoorzamen wanneer er
verkondigd is dat het belang der partij het eist. Wij begrijpen die afstand onzer eigene
overweging niet.’
In 1872 aanvaardde hij evenmin het voorstel der Brusselse Vlamingen van De
Veldbloem die hem als hun vertegenwoordiger naar het parlement wilden afvaardigen.
Motivering: ‘Ik ben kunstenaar vooral... en - het moge hoogmoedig schijnen - ik acht
mij jegens vaderland en volk gehouden de kunst te blijven beoefenen zo lang mijn
geestesvermogen niet te veel verzwakt.’ Promoties in de nationale orden en hoge
ambten mogen, zoals tegenstanders in zijn tijd en sommige auteurs later van hem
getuigden, de houding van Conscience, die voor officiële eerbewijzen niet ongevoelig
was,
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mede hebben bepaald. Ze konden een rem betekenen die verhinderde dat de in 1872
overigens voorzichtige staatsambtenaar nog een politiek leiderschap zou aanvaard
hebben. Hier speelde zeker ook het verleden met zijn schaduwen en bittere
herinneringen. Het was echter niet minder waar - een belangrijke nuance waarvoor
A. Jacob in zijn Gidsartikel over Conscience en de Belgische politiek weinig aandacht
had - dat de onverpoosde arbeid aan zijn letterkundige taak inniger met zijn psychische
essentie strookte dan het energisch en tactisch ageren van een politiek leider.
Deze schets van enkele, naar het ons voorkomt, fundamentele krachtlijnen van
een profiel zoals het zich op de achtergrond van brieven en documenten aftekent,
kan niet besloten worden zonder even naar het uitgangspunt terug te keren. In vele
opzichten bestaat er een groot verschil tussen het meestal ongecompliceerde
mensentype, dat Conscience in zijn romans en verhalen heeft geschapen, en zijn
diepere psychologie van mens en schrijver, onze stelling sedert onze eerste publikatie
over Conscience in 1953. Deze benadering van de grondtrekken van zijn wezen doet
geen afbreuk aan zijn uitzonderlijke betekenis: de groei van het sociaal en geestelijk
‘Arm Vlaanderen’ naar volwaardiger bewustzijn aanzienlijk bevordert te hebben.
Internationale roem en oprechte blijken van liefde en waardering in eigen land
bekroonden zijn inspanning en arbeid. Het bekende hoogtepunt was de vorstelijke
onthulling van zijn standbeeld te Antwerpen op 13 augustus 1883, die hij niet meer
kon bijwonen. Enkele dagen later, op 19 augustus, zond de zwaar zieke Conscience
uit Brussel aan zijn vriend P. Génard een briefje, het laatste dat we van zijn hand
bezitten. Hij zegde dat hij nog niets gezien had van de medaille der onthulling, van
de portretten en foto's van het monument bij de bibliotheek. Hij vroeg dat alles voor
hem mee te brengen: ‘gij zoudt mij veel plezier doen, want tot nu toe bezit ik daarvan
niets.’
Achter de ontroerend-schone eenvoud van dit briefje verstrengelen zich tot één
beeld: de volksjongen Hendrik Conscience, die zich in 1834, na zijn bezoek aan J.A.
de Laet tegen het leven niet opgewassen voelde, in een somber perspectief een
naamloos vergeten zwoegen voor het dagelijks brood zag... en de Conscience, die
zich over dat minderwaardigheidsgevoel op schitterende wijze had gewroken.

Eindnoten:
* Dit is de enigszins uitgebreide tekst van een lezing, gehouden op 21 december 1962 in het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, ter gelegenheid van de
herdenking van de honderdvijftigste verjaardag van Hendrik Consciences geboorte.
De citaten uit Consciences brieven en werk werden aan de hedendaagse spelling aangepast. De
brieven, waaraan de aanhalingen zijn ontleend, evenals de andere bronvermeldingen, zijn te
vinden in G. Degroote en J. de Schuyter, Hendrik Conscience en zijn uitgevers, Antwerpen,
Brussel, Amsterdam (1953); G. Degroote, Wat een schrijver lijden kan, Amsterdam-Antwerpen,
1957 en in zijn uitgave Brieven van H. Conscience, verschenen in Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederl. Mij voor Taal- en Letterk. en Geschiedenis, 1966, blz. 99-126; 1967,
blz. 109-233; 1971, blz. 5-91. Ook nog niet gepubliceerde brieven van H. Conscience, waarvan
de uitgave voorbereid wordt, werden gebruikt.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Paul Hardy als recensent
Paul Hardy heeft sinds vele jaren - hoeveel zijn het er: dertig of veertig? boekbesprekingen geschreven over romans in Boekengids, orgaan van het
bisschoppelijk gepatroneerde verbond der katholieke boekerijen, en bovendien hoogst
verdienstelijk beulenwerk verricht bij het samenstellen van het onmisbaar
Lectuur-Repertorium. Bovendien was hij tot voor kort leraar in het normaalonderwijs
en schrijft hij geregeld literaire kronieken in de Gazet van Antwerpen. Ik ken de heer
Hardy persoonlijk amper, maar het is toch voor iedereen duidelijk dat hij moet behoren
tot het mensentype dat een mijner vrienden, die er ook toe behoort, het ‘leesbeest’
noemt.
Sinds het laatste Vaticaans Concilie heeft zich in het katholieke A.S.K.B. en in
zijn tijdschrift Boekengids een zeer verheugende koerswending voorgedaan naar een
meer tolerante en zowel in menselijk als in cultureel opzicht verruimde benadering
van de literatuur. Dit is geschied na een lange periode van dogmatisch klerikalisme
en integralisme, dat zijn wanhopig heil zocht in verdoemenis en ketterjagerij. De
nieuwere evolutie van Boekengids heeft zeker in grote mate bijgedragen tot het
mogelijk maken en scheppen van een klimaat van ideologische cultuurvrede in ons
land en het is de grote verdienste van Paul Hardy dat hij dit door zijn jarenlange
kritische en bibliografisch-informatieve arbeid wààr heeft gemaakt.
In een tijdschrift als het onze, dat reeds lang vóór Vaticanum II door oude traditie
een tolerant standpunt innam en voor een ruim begrip van cultuur en wereld bij de
christenen heeft geijverd, komt de waardering voor dit aspect van Hardy's werk van
zeer diep.
Door die nieuwe oriëntatie zal het tijdschrift Boekengids overigens veel
belangstelling hebben gewonnen, ook in vrijzinnige milieus. Het feit bijvoorbeeld
dat Hubert Lampo, een bekend vrijzinnig auteur, de twee bundels kritische opstellen
die Hardy uit zijn recensies heeft samengesteld, met een buitengewoon lovende
inleiding voorziet, is symptomatisch voor deze gewijzigde situatie. Laten wij ons
daarover verheugen.
Bij benadering. Dagwerk van een recensent (Uitg. De Roerdomp,
Brecht-Antwerpen), zo luidt de bescheiden titel (mij herinnerend aan de
Approximations van de grote Charles Du Bos), die Hardy zijn tweedelige, meer dan
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700 blz. tellende verzameling boekbesprekingen meegeeft. Hij overziet en beoordeelt
daarin het romanwerk van 56 Vlaamse romanschrijvers, in alfabetische volgorde
gerangschikt. In het eerste deel figureren de schrijvers van A tot K, in het tweede
die van L tot W.
De keuze lijkt een beetje arbitrair. De schrijver beweert zich te hebben beperkt tot
jongere auteurs en tot enkele ouderen over wie geen ‘overzichtelijke documentatie’
voorhanden is (bijv. Gronon, Mets, Vandeloo, Carlier). Hij heeft vanzelfsprekend
het recht een boek te maken zoals hij het wenst, maar hierdoor wordt een hele reeks
van onze romanschrijvers uitgesloten: Walschap, Gijsen, Gilliams, Demedts,
Duribreux, Daisne, Van Aken, Lampo, Boon, Ruyslinck, Michiels, Claus, Raes,
enzovoort. Men zou geneigd zijn te besluiten dat Hardy het groot wild liet lopen en
zich met het najagen van het kleine grut tevreden stelde. Toch is dit niet helemaal
juist: enkele belangrijke schrijvers, in zijn verzameling van 56, zijn er toch wel.
Het zou trouwens onbillijk zijn Hardy te verwijten dat hij het fruit van derde en
vierde keuze niet uit zijn mand heeft gesmeten, want in zijn inleidende
‘Verantwoording’ wijst hij er met nadruk op dat hij in zijn beoordelingen niet
uitsluitend en vooral de literaire kwaliteit viseert, doch levenslang in dienst van
bibliotheken, scholen, jeugdleiders en vele duizenden anderen ‘informatie over
lectuur’ heeft verstrekt. Waarachtige lezers, zegt hij, zijn niet per se ‘literaire’ lezers,
al kunnen sommigen het worden.
Als zeer heldere en uitvoerige informatie over de Vlaamse romanproduktie der
laatste twintig à dertig jaar is zijn publikatie buitengewoon nuttig. Men zou ze,
ondanks de bovenvermelde lacunes (die ik betreur), een soort ‘Romanführer’ van
het moderne proza kunnen noemen, waarin inhoud, aard, gerichtheid van elk werk
zeer gemakkelijk te zoeken is. Zulk explicatief lexicon kan niet enkel de bibliograaf
en de literair-historicus maar ook de gewone boekenvriend veel dienst bewijzen.
En wat denkt de literaire criticus of de literatuurliefhebber met een veeleisende
smaak van dit alles? Hij ontdekt in de disparate produktie van Hardy's 56
uitverkorenen een paar grote talenten, een 5 à 6-tal treffelijke schrijvers, die af en
toe een zeer goede roman schreven. Dat is in ons landje al een goede vangst, rekening
houdend met de talrijke talenten die buiten schot zijn gebleven. En voor de rest liggen
de honderden romans die in dit boek worden besproken bedolven in de mist van een
grijze middelmatigheid. Hoevele onder deze romans léven nog? Hoevele zijn zelfs
pas uit de moederschoot der drukpers gestoten, onmiddellijk gestorven? Hoevele
enkele weken, enkele maanden nadien op het slagveld van De Slegte of in de
papiermolen? In het tijdperk van het Vlaams analfabetisme waren wij een volk van
schilders, in elk dorp een stuk of tien - en vandaag zijn ze nog
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even talrijk. In de huidige tijd van het alfabetisme zijn wij ook een volk van
romanciers en poëten geworden, die ons met de stortvloed van hun voortbrengselen
overvallen als de duizenden meeuwen van Hitchcock. Het is natuurlijk voor iemand
die in de democratie leeft en er veel van houdt, ondoenbaar deze papieren stortvloed
in te dammen, te beletten dat deze overvloedige literaire logorhee van derde- en
vierderangsromans de lezer bereikt. En toch kan men van mening zijn dat de lezer,
zoals hij het recht heeft in zijn kort leven er zoveel mogelijk van te genieten, het
recht heeft geïnformeerd te worden over de beste boeken die hij lezen kan, met
waarschuwing tegen de mindere kwaliteit.
Deze beschouwing betreft niet Paul Hardy, die als bibliograaf zijn bibliothecarissen
en lezers over alle romaneske drukwerken moet inlichten, doch pleit in ons literair
alfabetentijdperk voor een strenge literaire kritiek, die het betere en beste boek dient,
die vooral de nivellering van onze cultuur door uitbanning van de middelmatige en
vulgaire literatuur bestrijdt. Een goede propaganda voor het boek kan bij ons volk
slechts geschieden door aanbeveling van de beste boeken. Alleen deze werkwijze is
esthetisch en menskundig opvoedend. De rest is nodig ter informatie.
De stijl en de wijze van boek-bespreken verdienen bij Paul Hardy de meeste lof.
Hij beschrijft eerst en vooral duidelijk de inhoud, het verloop der intrige, schetst de
hoofdkarakters en evoceert de sfeer. Hoeveel besprekingen leest men niet in dag-,
week- en maandbladen, waarna men feitelijk nog steeds niet weet waarover het gaat?
Verder is hij steeds zakelijk, streeft naar substantie en beknoptheid. Hij zit niet te
lanterfanten, te zeuren over details of over zichzelf, maar handelt kernachtig en rustig
over de zaak, zonder zichzelf ooit tussen zijn lezer en het boek op te stellen (er zijn
van die vervelende narcisten!) en zonder de lezer door langdradigheid te vervelen.
Een andere voorname eigenschap van zijn werk is dat het in een helder, voor een
ieder begrijpelijk, niet door pedantisme verbasterd en gepolueerd Nederlands is
geschreven. Men zou daar tegenwoordig veel geld voor geven. Ten slotte, zijn visie
op het kunstwerk verwaarloost de aspecten van de vorm (stijl, structuur en dgl.)
geenszins, al brengt de ethische verantwoordelijkheid van zijn informatieve taak
uiteraard mee dat de psychologische en wereldbeschouwende aspecten in zijn
beoordeling overheersen. Met dié waarde-schatting zou Paul Hardy nu weten - indien
ik het hem vroeger niet méér dan eens had gevraagd! - hoe welkom hij als medewerker
aan ons tijdschrift zou zijn, indien hij daarvoor de tijd zou vinden.
Zijn twee delen Benadering zijn een kostbaar boek voor bibliotheken, leraars,
studenten en een onmisbaar naslagwerk voor professionele en andere ernstige
literatuurliefhebbers.
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Boekbesprekingen
Ontaard journaal
Indien het zo is, dat poëzie in intens georganiseerde en geconcentreerde vormen
informatie overdraagt, dan ligt het voor de hand, dat een lezer die dosis taalconcentraat
niet te lang tot zich kan nemen zonder vermoeienis of verzadiging. Hetzelfde moge
gelden voor het zogenaamde ‘poëtische proza’, waarvan de dichter Ignaas Veys een
overdosis aanbiedt in zijn Ontaard journaal. In de ondertitel noemt hij de tekst - Een
collage, een autobiografie soms -. Ik beken veel moeite te hebben gehad om een
interne logica te vinden tussen de vele tekstfragmenten die hij hier lijmt. Ik kan
zeggen, dat de karig bedrukte bladzijden veel metaforisch taalgebruik en nog meer
elliptische zinnen bevatten, naast tussen-haakjes- en infinitiefzinnen. ‘Ik puzzel de
ogenblikken in elkaar’, zegt het schrijvende ik (54). Puzzelen, knippen, lijmen,
inderdaad, tot er een suite van woorden ontstaat in de gedaante van een ‘ontaard
journaal’. Er drijven een aantal persoonsnamen voorbij in de woordenstroom, een
zeker ik (houd me niet voor een playboy, beste lezer, zegt hij) driegt de fragmenten
aan elkaar. Door een gemis aan structuur en finaliteit blijft het geheel schimmig en
chaotisch. (Ontaard journaal is een uitgave van Sonneville, Brugge, 1973, 107 blz.)
Marcel Janssens

Schrijven voor de zon
De bundel Jacht op de zon (Baarn, Bosch & Keuning) van Wilna Burger is iets
bijzonders. Het is mooie poëzie. Het zijn optimistische verzen, vol levensvreugde,
verrukking om het bestaan, om de zon. Wij lezen verwonderd verzen, die zonder
ironische distantie, maar evengoed zonder storende sentimenten de blijheid om de
lente, de schepping, de natuur vertolken:
‘De eerste zonnestraal heeft zich
meester gemaakt van de dag
het gordijn is ondoordringbaar maar
het heeft een kier
een mes snijdt de bast doormidden:
zo ziet de vrucht er uit
rijk aan sap, door niets aangetast
wormvrij, klein maar fijn de goddelijke
pit
de zon staat vijf minuten op het balkon
de dag staat in het teken van de zon.’
(8)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

742
Niet alleen de dag, maar deze hele bundel en het leven dat erin beschreven wordt,
staan in het teken van de zon. Het euforisch natuurvitalisme zoekt uitdrukking in
altijd nieuwe beelden, nieuwe combinaties. De dichteres ziet een boom als ‘de grote
dirigent van het landschap’ (7), een berkeblad ‘komt zo uit de oven / het is met gouden
spinnetjes bestoven’ (9) of de voorjaarswei is, in een allegorisch beeld, een
‘rijkeluismeisje’, voortdurend begaan met haar opschik:
‘altijd was je bezig de wilgen opnieuw te schikken
het kikkerdril in dikke
trossen tegen het licht te houden’
(30).

Deze bundel is dan ook een werkelijke ‘jacht op de zon’, een volgehouden en in elk
opzicht hernomen poging om de taal dezelfde lichtintensiteit en levenskracht te geven
als de zon heeft Dat kan niet verlopen zonder hinderpissen en tegenkanting. Het
landschap immers wijkt met de dag:
‘Het besmette water
het besmette licht
de zon, dat zeil
dat blinkende levensmiddelenschip
verdwenen uit het gezicht’ (12).

Dan maakt jubel plaats voor verontwaardigde zorg, wat aanleiding kan geven tot een
gedicht als ‘Ode aan de merel’ (15), met zijn boeiende mengeling van deernis,
bewondering en moederlijke bezorgdheid.
Maar we zouden deze poëzie onrecht aandoen door ze enkel voor te stellen als
natuurlyriek. Onopvallend, en niet meer dan in enkele gedichten, krijgen de
natuurbeelden een diepere lading. Het duidelijkst in het gedicht ‘Bij de dood van de
zon’ (22):
‘Op een nacht heeft iemand aangebeld
de zon is dood zei hij pardoes
hij heeft zijn rug gebroken.
Op dat moment dacht ik te sterven
van kortademigheid.
Maar ik stierf niet
de verse lucht sloeg twee ijzeren hekken open
waardoor ik binnenwandelde
waardoor ik het rijk van de zon betrad
voor het eerst.’

De verbinding met de dood van de man van de dichteres (bij een auto-ongeval, zoals
we vernemen op de kaft) ligt hier voor de hand. Vandaaruit moet men wel ook de
andere zongedichten anders gaan lezen. Dan vallen ook de verborgen woorden, die
wanhoop en verscheurdheid als ondertoon van de levensvreugde uitdrukken, meer
op. Het licht van de zon is een ‘hartverscheurend omarmende medicijn’ (24), de
bijen, met de lente, ‘herstellen het gat in het gras’ (25), en de seizoenen herstellen
‘tulpen uit brokken ijs’ en ‘een vrouw uit een weduwe’ (34).
Wanneer we deze dimensie erbij lezen, krijgt het vitalisme een veel grotere kracht
en verliest het optimisme zijn gemakkelijke naïveteit. Dat de dichteres deze zonder
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meer waardige en bewonderenswaardige levenshouding zo zuiver kan verwoorden,
is meer dan gewone poëtische verdienste:
‘Leven is een merel die zijn fluit pakt.
Dood is een oranje rups
die door de merel wordt opgegeten.’
(41)

Hugo Brems
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Tijdschriftenrevue
De Gids
147ste jrg., nr. 6-7, 1974
Een themanummer over romantiek, meer bepaald de hedendaagse neoromantiek.
A.J. Constandse analyseert het romantische beeld van Christus, o.m. de
(pseudo-)religieuze revival rond fenomenen als Jesus Christ Superstar. Hij ziet hoe
daarin de tegenstrijdigheid van de christelijke civilisatie tot uiting komt: afkeer van
geweld en macht, en anderzijds commerciële uitbuiting van die onlust. In ‘Van
windsels bevrijd’ bespreekt Cornets de Groot het beeld van het kind bij de romantische
dichters, voornamelijk Van Alphen. Hij trekt verbindingslijnen naar de hedendaagse
neoromantische dichters. ‘De verbeelding aan de macht’ is de titel voor ‘Enkele
aantekeningen over de relatie tussen surrealisme, romantiek en marxisme’, door
Laurens Vancrevel. Over neoromantische films schrijft Anton Haakman. Interessant
om zijn analyse van een even belangrijk als wetenschappelijk verwaarloosd fenomeen
is het artikel van Jan Stroop: ‘Popmuziek als romantisch fenomeen’. N.a.v. de
heruitgave van J.I. de Haans roman Pijpelijntjes karakteriseert Leo Ross de auteur
als een decadent romanticus. Zijn betoog is in hoofdzaak een analyse van de andere
roman van De Haan: Pathologieën (1908). Dan zijn er nog Hans Plomp en Gerben
Hellinga, die een stukje afzwetsen over neoromantiek, en een bijdrage van A. Sivirsky
over de Hongaarse romanticus Petöfi (1823-1849). Verder moeten nog vermeld
worden: een knap verhaal van de Braziliaan Francisco Marinho: ‘De nazarener’, en
een kroniek van R. Geel over de Nederlandse nederlaag in de voetbalbeker: ‘Een
droom, in bier verdronken’.

De Vlaamse Gids
58ste jrg., nr. 7, juli en 8-9, aug.-sept. 1974
Gust Gils werd 50 jaar. Het grootste gedeelte van het julinummer is aan zijn werk
gewijd. Willem M. Roggeman heeft een interessant gesprek met Gils, waarin diens
evolutie van Gard Sivikdichter tot chansonschrijver, via allerhande poëtische,
muzikale en verbosonische experimenten samenhangend wordt belicht. Enkele
gedichten (songs, gedichten, haikoes) en een paar korte paraproza's illustreren dat
gesprek. Willy Spillebeen schrijft over de poëzie van Gils, inzonderheid ‘de
problematiek van de depersonalisatie’, de zeer indirecte, gedesubjectiveerde manier
waarop Gils de werkelijkheid benadert. ‘Wat gebeurt er in “De roerloze vechter”?’
vraagt Han Foppe zich af. Om daarin tot klaarheid te komen vergelijkt hij het verhaal
uit ‘Verbanningen’ met een gelijkaardige groteske van Paul van Ostaijen: ‘Tus-
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sen vuur en water’. Een bijdrage van Leo Geerts heeft als titel: ‘Gust Gils: Paranoia
of Bevrijding?’. Hierin stelt hij zich vooral de vraag of dit werk ons bevrijdt van of
ons bevestigt in ‘ons besef, opgejaagde, tot skeletten herleide zenuwstelsels te zijn
in een waanzinnige wereld van treinen en schrijfmachines’.
Het nr. 8-9 is opgevat als een overzicht van ‘Tien jaar artistiek leven in Vlaanderen’.
De pessimistische toon die de afzonderlijke bijdragen stuk voor stuk kenmerkt, wordt
al aangekondigd in de inleiding van Dr. L. Broeckx. Hij betreurt vooral dat een zo
ingrijpende gebeurtenis als de revolte van '68 geen blijvende weerslag heeft gehad
op ons kunstleven. Willem M. Roggeman noemt zijn nogal haastig overzicht van de
Vlaamse literatuur: ‘De leugenachtigheid van de fictie’. Hij onderscheidt de
formaliserende richting van het experimentele proza, het autobiografisch schrijven,
en de terugkeer tot de realiteit. Meer dan een inventaris wordt het nochtans niet. W.
Pelemans schrijft over het muziekleven en Fernand Papon heeft het in zijn ‘Elegie
voor een afgetakelde schone’ over het lyrisch toneel in Vlaanderen. Hij klaagt
voornamelijk de afgang van de Antwerpse KVO aan en ziet als enig lichtpunt de
oprichting van het Ballet van Vlaanderen. R. Braem filosofeert wat over architectuur
en A. Merckx overschouwt het nogal chaotische en weinig agressieve ‘Plastisch
puzzlement in Vlaanderen’. Het meest optimistisch is nog I. Nelissen met zijn 10
jaar filmgeschiedenis. Maar hij kon dan ook van nul vertrekken. Bert Verhoye
daarentegen ziet weinig of geen positieve punten in het Vlaams theater. Hetzelfde
geldt voor R. Gyles en de kleinkunst: ‘Veel gelul en weinig lol’. Verder zijn er nog
gedichten van Jan Elburg en enkele verhalen. Van M. Mok: ‘Een tevreden vrijgezel’.
‘Tomaten halen’ is een oorlogsjeugdherinnering van Kees Simhoffer. Marcel Wauters
laat nog eens van zich horen met een grotesk surreëel proza: ‘Post’. Hij mocht er
blijkbaar niet mee in de inhoudstafel.

Hagelslag
3de jrg., nr. 2, juni 1974
Na meer dan een jaar stilte, gevuld met interne geluiden en discussies binnen de
redactie, duikt Hagelslag terug op met een gewijzigde ploeg: Carlos Callaert, J.M.
Decorte, Jan de Smet, Luk Heyvaert, Mark Maes, Willem Persoon, Guy Vanheule
en Hans Verstraeten. Hoofdredacteur: Jan Uyttendaele.
Adres: Zeelsebaan 21, 9150 Grembergen.
Van de hoofdredacteur is er een aanklacht tegen het geschiedenisonderwijs: ‘Hoe
kritisch is ons geschiedenisboekje?’ Hij zegt ook enkele dingen over ‘De funktie van
de poëzie’, die er volgens hem in bestaat het creatieve taalbewustzijn te activeren.
Van Hugo Uyttendaele is er een stukje over ‘De spellingshervorming: sluipmoord
of remedie?’. Een gesprek van Carlos Callaert met Patrick Conrad verscheen ook al
in Heibel. Hans Verstraeten doet nogal erg over ‘Pieter Daens’ van L.P. Boon. Over
verzen van W. Persoon, R. Mees en W. Nimmegeers valt weinig meer te zeggen dan
dat ze niet onverdienstelijk zijn.
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Impuls
5de jrg., nr. 1, 1974
Met ingang van deze vijfde jaargang wordt het blad uitgegeven door uitgeverij De
Sikkel te Antwerpen.
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Het minste wat wel van Impuls kan gezegd worden is dat het in zijn redactie een
opmerkelijke hoeveelheid jong talent herbergt, met mensen als Wilfried Adams, Jef
Barthels, Michel Bartosik, Dirk Christiaens, Mark Dangin, Roger M.J. de Neef,
Lucienne Stassaert e.a. Een welkome tegenhanger van die andere talentrijke en
dynamische groepering rond Yang en Kreatief. Hier staan taalexploratie en experiment
meer in het centrum van de aandacht; bijv. in gedichten van M. Bartosik, D.
Christiaens, W. Adams. Lichtend voorbeeld is hier vooral de latere poëzie van Hugues
C. Pernath. Ook geslaagd zijn verzen van Toon Brouwers. Minder daarentegen vind
ik werk van Rudi Vanrijkel, die ook een poëtisch-beschouwend stukje pleegt over
‘waarheid en De Waarheid’: ‘Het andere van die met is die zonder’. Lucienne Stassaert
publiceert een interessant fragment uit ‘Een kleine zeeanemoon’. Poëzierecensies
van zeer degelijk niveau door M. Bartosik en R.M.J. de Neef, over werk van Van
Vliet, L.M. van den Brande en W.M. Roggeman besluiten dit nummer.

Kentering
14de jrg., nr. 2, oktober 1974
Wim Hazeu bespreekt ‘De muggen’ van Jos Vandeloo en schetst daarbij als context
de thematische krachtlijnen van Vandeloos werk. De al wat oudere maar tamelijk
weinig bekende dichter Jozef Eyckmans wordt n.a.v. enkele recente bundels
voorgesteld door Jan van der Vegt. Dezelfde schrijft over ‘De vogels’ van Mulisch:
‘Ieder woord in dit boekje ademt de weeë lucht van zouteloosheid en pretentie uit.’
In de ‘Kroniek van het theater’ heeft J.W. Overeem het o.m. over de nivellerende
invloed van t.v.-series, de Chinese bewegingsleer T'ai chi, de toneelgroep Proloog
en het Nederlandse repertoire '74-'75. Nog enkele berichten over censuur in Polen
(J.W. Overeem) en literatuur in Ierland (J. van der Vegt). Enkele bijdragen gaan over
de schilder-dichter Willem Hussem. O.m. de tekst van een radiolezing, waarin hij
het ontstaan beschrijft van zijn zeer gecondenseerde en gereduceerde verzen. Gerrit
Borgers noemt hem in een opstel ‘De dichter van het zuivere beeld’. Anekdotisch is
een stukje van Harry Scholten: ‘Willem Hussem en Kentering’. Dan is er een hele
reeks verzen: van Arnold de Vos, Heinz Schneeweiss, Patricia Lasoen, Martin Leopold
en de Turkse dichter Birdal Özunan, die wordt ingeleid door Hans van de
Waarsenburg. ‘De dochter van moeder de gans’ ten slotte, is een knap, fragmentarisch
gecomponeerd verhaal-essay van Kees Simhoffer.

Koebel
3de jrg., nr. 9, 1974
Er komen nogal wat dichters aan het woord, maar meestal zonder veel succes. Poëzie
van I. Veys, W. van Craen, R.R. van Londersele, M. Bruynseraede, K.H. Osten e.a.
is inderdaad niet overtuigend. Alleen een cyclus van zeven liederen, ‘grotendeels
over het land, te Wachtebeke in ongehoorde zwaarmoedigheid en ten dele aan de
drank’ door Eriek Verpale geschreven, is de moeite waard. Alleen moet hij er zich
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voor hoeden geen afgekookte Van het Reve te worden. Jan Biezen schrijft over een
vluchtige liefde voor een Indonesisch meisje. Een romanfragment van Leo van der
Linden schijnt kop noch staart te hebben. Romain John van de Maele schrijft over
de Deense auteur
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H.C. Branner en daarna over ‘De moderne Deense poëzie in vogelvlucht’.

Kreatief
8ste jrg., nr. 1, 1974
‘Omtrent de werkelijkheid’ noemt Jan Vanriet het rijkelijke ‘fotoalbum over de
nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen’, dat als speciaal nummer het licht ziet. Een
uitgave, te vergelijken met de ‘Schrijversprentenboeken’ van het Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum in Den Haag, bijv. over de vijftigers. Alleen is
dit minstens drie keer zo omvangrijk; speelser ook, o.m. door een voorkeur voor
illustraties die buiten de zgn. strikt literaire werkelijkheid van de dichters vallen. Na
een overzicht van de bronnen, tijdschriften waarin het nieuw-realisme ontstond
(Ruimte, Yang, Revolver en natuurlijk Kreatief) worden achtereenvolgens de dichters
voorgesteld in foto's, documenten, gereproduceerde teksten enz...: Ludo Abicht,
Herman de Coninck, Lionel Deflo, Hubert de Vogelaere, Roland Jooris, Patricia
Lasoen, Gerd Segers, Stefaan van den Bremt, Jan Vanriet, Daniël van Ryssel, Hedwig
Verlinde en Luk Wenseleers.
Zoals in een woord vooraf gezegd: ‘Aldus is het ook een handige illustratieve
aanvulling van de documentaire bloemlezing die Lionel Deflo in 1972 bij uitgeverij
Orion (Brugge) publiceerde.’

Kruispunt-Sumier
nr. 51, sept. 1974
Het is waarschijnlijk niet rechtvaardig, maar dikwijls, wanneer ik dit blad met zijn
allersympathiekste toon en bedoeling, zijn openheid en zijn overvloed aan (meestal
onbekende en dikwijls stuntelige) dichters, onder ogen krijg, overvalt mij acute
poëziemoeheid. Het is allemaal met zoveel overtuiging en zo weinig talent geschreven.
Enkele goede gedichten, als nu bijv. van Eldert Willems, zitten hopeloos onder de
rijstebrij verborgen. Romain John van de Maele confronteert enkele Chinese
protestgedichten van vóór zowat 1000 jaar met hedendaagse verzen van Mao: ‘Er is
niets nieuws onder de Chinese zon’. Niet kwaad is een toekomstverhaaltje over een
geval van ‘sociosynchronisatie’, verwisselbaarheid van flatbewoners.

Kultuurleven
41ste jrg., nr. 7, sept. 1974
Een dossier ‘Kunst in de samenleving’, waarin verschillende vragen, die met dat
probleem verband houden, gesteld worden. Is kunst een spiegel van de samenleving
of een factor van verandering? Heeft zij een functie in en voor de samenleving? Of
staat zij er los van?, enz. R.H. Marijnissen stelt de vraag voor de beeldende kunst.
Door confrontatie van historisch inzicht met actuele tendensen, komt hij tot de slotsom
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dat alle kunstwerken één punt van overeenkomst hebben: ‘het zijn pogingen om
plaats en bestemming voor de mens in de kosmos te bepalen - pogingen ook om niet
helemaal te sterven.’ Bij zijn artikel, dat heel wat interessante, dikwijls maar half
uitgewerkte gedachten en suggesties bevat, sluit een bibliografie aan over ‘kunst en
maatschappij’. Dichter bij de grond blijft G. Adé, die in de commercialisering van
de kunst een zodanige aantasting van elke andere waarde van het kunstwerk ziet, dat
de echte kunstenaar er maar beter mee zou ophouden. Zeer knap - al blijven heel wat
vragen open - is het pleidooi van J. de Visscher voor een juist begrepen on-
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afhankelijkheid van de kunst. C. Tindemans onderzoekt wat de rol kan zijn van
theater in de maatschappij. Daarbij sluit, in ‘Kultuurleven beknopt’ een artikel aan
van B. Verminnen, dat meer in concreto de situatie van het Vlaamse theater vanuit
die hoek bekijkt, met weinig optimisme. ‘Platenconsumptie, muziekcultuur’, een
artikel van M. Santens, loopt grotendeels parallel met dat van G. Adé. Ook hier
worden commercialisering en het imperialisme van platenfirma's op de korrel
genomen. Over ‘film en maatschappij’ heeft het I. Nelissen. Hij ziet de chaotische
kwantiteit films als oorzaak voor een vervaging tussen realiteit en fictie, authentiek
en vals. In plaats van bevrijdend wordt film dan een element van brood en spelen.
E. van Itterbeek besluit met een beschouwing over ‘Het scheppen van kunst en de
culturele vrijheid’.

Maatstaf
22ste jrg., nr. 8-9, aug.-sept. 1974
A.D. Belinfante schrijft een zeer redelijk opstel over ‘De inkomensnivellering als
politieke utopie’. Leo Ross heeft geen goed woord over voor Walter van der Kamps
t.v.-bewerking van ‘De Stille Kracht’. Hij vindt dat de bewerking ‘over de gehele
linie, tot in de kleinste details, een miskleun genoemd moet worden.’ Andere opstellen
handelen over buitenlandse literatuur. Tarmo Kunnas schrijft over ‘Ezra Pound and
Politics’, waaraan Henk Romijn Meijer nog wat kritische bedenkingen toevoegt.
‘Anatole France en mevrouw Arman de Caillavet’ is een fragment uit een studie van
Theo Kars. Over de Engelse auteur Thomas Hardy schrijft Martin Hart, n.a.v. een
bezoek aan de geboortestreek van de auteur. In ‘Portfolio’ wordt de schilder Boldini
voorgesteld. ‘Belofte maakt schuld’ is een geestig verhaal, tegelijk satire op het
literaire wereldje, van C. Buddingh'. Een verhaal van Sal Santen, ‘Kinderdief’, is
fragmentair gestructureerd en fragmentair zeer sterk. Ander proza, van Bea Viaenen
en Jan Siebelink, is minder overtuigend. De gedichten zijn helemaal onopvallend.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
27ste jrg., nr. 5, mei-juni 1974
Een nogal lullig en gemakkelijk toekomstverhaaltje over een soort Belgisch
kolonelsregime, van Jef Geeraerts, heet ‘Klein dagboek uit de verschrikking’. Een
ander proza, soms wel treffend in zijn oprechte, relativerende toon, maar alles bij
mekaar nogal vlak, is van Clem Schouwenaars: ‘Bezoek aan de dodengang’. Heel
wat boeiender is dan de briljante en zeer leesbare manier waarop Freddy de Vree de
‘componist’ John Cage voorstelt. Academischer en stroever is een essay van Luc
Lamberechts over Bölls roman ‘Gruppenbild mit Dame’. Hij stelt zich vooral de
vraag of de ‘epische totaliteit aan een historische objektiviteit beantwoordt en op
welke wijze de specifieke struktuur van deze roman hierbij een rol speelt.’ Roger
M.J. de Neef schrijft weelderige gedichten. Die van Marcel Coole zijn nogal
vrijblijvende taalspelletjes. Bijdragen van Valère Dekens en Ingrid Weverbergh zijn
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het slachtoffer van een inconsequentie in de betiteling en inhoudstafel. Belangrijk is
geen van beide. ‘In klaarheid van bewustzijn’ is een nostalgisch erotisch
prozafragment van Car Flanders.
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Ons Erfdeel
17de jrg., nr. 3, mei-juni 1974
Weinig literair georiënteerde bijdragen in dit nummer. Prof. J.M. Peters onderzoekt
populaire t.v.-feuilletons op hun ‘informatief gehalte’; hij beschouwt ze als
boodschappen, die op een zeer speciale manier geformuleerd zijn. Roland Patteeuw
stelt de kunstschilder Yvan Theys voor. Over het Nederlands in Indonesië schrijft
S.C. van der Ree, terwijl Hugo J.J. Uyttenhove een experiment toelicht waarbij aan
een Amerikaanse universiteit Nederlands wordt gedoceerd met behulp van een
computer. In de ‘Kulturele kroniek’ wordt het M. Gilliams-nummer van DWB
besproken, en werk van Roger van de Velde en Anna Blaman.

Raam
nr. 103, juli 1974
Dit nummer is mede een ‘Hommage aan Leo Herberghs 50 jaar’. Herberghs is een
minder bekend Limburgs dichter. Hij wordt als mens voorgesteld in een ‘Portret van
Leo Herberghs’, en als dichter door Wiel Kusters. Vooraf gaat een reeks korte, zeer
subtiele, bijna onuitgesproken verzen van de dichter: ‘De heerlijkheid en de windlust’;
heel wat beter dan de andere gedichten in dit nummer: ‘Vier sonnetten van het
medelijden’ van Nico Verhoeven en werk van Michaël Tophoff. Jacques Hamelink
is wel goed maar niet best in een reeks prozaschetsen: ‘Het andere ik’. ‘Motieven
voor tijdschrijvers’ noemt Cornets de Groot een opstel over Albertus Cockange,
hoofdfiguur uit Vestdijks novelle ‘De verdwenen horlogemaker’. Hij trekt
astrologische e.a. parallellen met ‘Het zwarte licht’ van Mulisch en met de ‘Beatrijs’.
In het ‘Journaal’ o.m. bedenkingen van F.A. Janssen over Sötemanns Havelaarstudie
en J. Vandenberghs Ulyssesvertaling.

Restant
3de jrg., nr. 5-6
Hans van Weely schrijft twee goede gedichten over een grootmoeder. Andere goede
verzen zijn van Frans Vandegoor en J.M.C. van Slembrouck. Minder maar zeker
nog draaglijk is werk van Wilfried van Craen, Ton Luiting en Dries Munnik. Luk
de Vos publiceert zeer vaardige, te uitsluitend virtuoze verzen en een essay over ‘Het
logiese absurdum: Dorian Gray en William Wilson zijn dood; of: het grote gat der
dekadenten’. Een stuk dat vooral opvalt door de ietwat groteske samenloop van
progressieve spelling en literair-kritisch jargon. Lucien Bollaert onderzoekt in ‘Exit’
van Ivo Michiels de verhouding tussen taal en denken ‘vanuit materialistisch
standpunt’. Izabó Kathalin is een jonge Hongaarse dichteres. Zij wordt met twee
cerebrale maar zeer goede gedichten voorgesteld door Hedwig Speliers. Nu hij in
De Revisor toch in hetzelfde hoekje geduwd is als Cornets de Groot met zijn ‘intieme
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optiek’, noemt Speliers zijn bespreking van enkele dichtbundels die hem nauw aan
het hart liggen, ook maar ‘Intieme kritiek’. Dan kan namelijk alles door de beugel.

Schuim
nr. 5, 1974
Dit nummer staat in het teken van ‘Projectieve totaalkunst’, een ambitieus project
van de Tongerse cultuurgroep ‘Schuim’. Wat bedoeld wordt is moeilijk in enkele
woorden samen te vatten. De initiatiefnemers zelf omschrij-
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ven het als ‘een kunst waardoor een utopische toestand zichtbaar gemaakt wordt, die
het totale leven omvat’. Zij wensen daartoe een prijs in te richten voor
interdisciplinaire teams met specialisten uit zowat alle maatschappelijke,
wetenschappelijke, culturele, artistieke en religieuze domeinen. Een brochure daarover
is in dit nummer ingesloten. De andere bijdragen in dit nummer zijn niet zo denderend.
Meestal zijn het gedichten, waarvan de bedoeling verdienstelijker is dan het resultaat.
Een verhaal van L. Bastiaens, ‘Het jaarlijks dansfeest ten bate van de kinderen’, lijdt
aan een nogal potsierlijke cultus van het kunstenaarschap.

SF-Magazine
nr. 37, juni 1974
In dit nummer heel wat over ‘Sfancon-5’, de bijeenkomst van S.F.-fans, die
ondertussen ook al weer voorbij is. Zij werd eind augustus-begin september in Gent
gehouden. Daarbij sluit een artikeltje aan van Bob Tucker, ‘Het boekje van de groene
SF-fan’, waarin heel wat gebruiken, gekheden en termen uit het jargon van de
‘esseffans’ worden uitgelegd. ‘Radiohoofd’ is een verhaal door Katinka Lannoy,
over een man wiens hoofd na een ongeval radiogolven ging opvangen. Wel voordelig.
Verder heel wat bibliografische informatie, o.m. een overzicht van ‘recente Franse
SF-werken’.

Tirade
18de jrg., nr. 199, sept. 1974
J. de Kadt schrijft enkele zeer persoonlijke, soms erg krasse dingen over ‘Nixon en
de toekomst van de democratie’. In ‘Het gewichtloze ringetje’ vertelt R.J. Peskens
op de hem eigen, bijzonder suggestief-gevoelige manier over de dood van zijn moeder.
Hij is een meester in het emotioneel laden van details in de beschrijving. Ook goed,
ietwat magisch-realistisch van atmosfeer, is het verhaal ‘Grootmoeders kastje’ van
Esteban López. A. Roland Holst schrijft over Lodewijk van Deyssel: een portret uit
de herinnering. Daarnaast vier nostalgische gedichten van Josefien H.M. Rooymans
en ‘Een keuze uit de gedichten 1924-1974’ van Gerard van Klinkenberg.

Vlaanderen
23ste jrg., nr. 140, mei-juni, en nr. 141, juli-aug. 1974
Een zeer boeiende uitgave is het nr. 140, dat verschijnt onder de titel ‘De invloed
van wetenschap en technologie op de moderne kunst’ en samengesteld werd door
A. Smeets. In een inleidend essay ‘Kreativiteit en humanisme in het technologisch
tijdvak’ bezint E. van Itterbeek zich op de kunstenaarsarbeid als een unieke,
niet-vervreemdende manier van omgaan met de wereld. Ook zeer humanistisch van
inspiratie is het opstel van A. Smeets: ‘Wetenschap en kunst’. Hij analyseert de
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evolutie van de verhouding tussen beide, vooral de desparate pogingen van de kunst
om zich met of tegen de technologische obsessie als bastion van de menselijke
persoonlijkheid te handhaven. De andere bijdragen zijn meer informatief en
inventariserend, maar daarom niet minder interessant. In ‘Kunst en technologie’
schrijft F. Bonneure zowel over visuele poëzie als optische en kinetische kunst,
conceptuele kunst en computergrafieken. Herman Sabbe geeft veel moeilijke woorden
ten beste in zijn tekst over ‘computer en muziek’. Joris
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de Laet informeert over de enigszins verwante richting van ‘experimenten met de
bandrecorder’. Wat verrassend in deze reeks duiken bijdragen op van J. van
Remoortere over science-fiction en van D. de Laet over S.F. in plastische kunst en
film. Wetenschap en technologie zijn hier immers louter thematische
aangelegenheden, grijpen niet in op het vormgevingsproces. Niet in de laatste plaats
verdient dit nummer aandacht door het rijke illustratiemateriaal.
Het nr. 141, ‘Levende Vlaamse kunst in het buitenland’, brengt een 19-tal korte
portretten van in het buitenland levende Vlaamse kunstenaars.

Yang
10de jrg., nr. 55, juni 1974
Yang viert zijn tienjarig bestaan: een boeiend stuk Vlaamse literatuurgeschiedenis.
Jan E. Daele, medestichter, schrijft over ‘Ontstaan van Yang en celdeling’, met o.m.
de destijds ophefmakende concurrentie van gele en zwarte Yang-nummers. Daniël
van Ryssel schrijft een schematische kroniek ‘Yang van jaar tot jaar’. In ‘10 jaar
Yang’ heeft Hedwig Verlinde het vooral over de jongste vier, neorealistische
Yang-jaren, terwijl Helmut Gaus, die mee ten grondslag lag aan de heroriëntering
van het blad, uit de keuken vertelt (periode 1966-70). Een tweede thema in deze 180
blz. dikke aflevering is Clem Schouwenaars, laureaat van de Yang-prijs 1973, met
zijn roman ‘De Seizoenen’. Van Schouwenaars zelf is er het verhaal ‘Het kind der
goden’, over inspiratie en schrijverschap, en de cyclus liefdesgedichten
‘Königstein-sonnetten’. Het paneelgesprek met de auteur n.a.v. de toekenning van
de prijs is minder interessant dan de ‘fragmenten uit een interview met Clem
Schouwenaars voor Moritoen-Brugge’, door Luc Decorte. Willy Spillebeen overloopt
het poëtisch oeuvre van de dichter en L. Deflo schrijft over ‘De mens Clem
Schouwenaars’, een boeiend portret, voorpublikatie uit een monografie in de reeks
‘Ontmoetingen’. Daarbij sluit een niet al te volledige bio-bibliografie van en over
de auteur, door Luc Decorte en Gerd de Ley aan. De rest van deze aflevering, nog
een volledig nummer op zichzelf, kent weinig of geen uitschieters. R. Jooris schrijft
een informatieve biografie van de schilder Roger Raveel. Twee goede gedichtjes van
D. van Ryssel, geïllustreerd door R. Wittevrongel, gaan onder de titel ‘Een vierkante
meter paradijs’. De tekenaar Karel Dierickx wordt voorgesteld door Eric Standaert
en Jan Burssens. Enkele van zijn recente tekeningen worden poëtisch begeleid door
Pjeroo Roobjee. Verder nog te vermelden een artikel van Jules Welling: ‘Bob Dylan
of we zijn allemaal ouder geworden’.
Hugo Brems
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nummer 10 december 1974
Gery Helderenberg / Antiquariaat
Misericordia
Uit eik gesneden glansden de koorbanken
met hoge ruggen en de armen tot steun
voor de kanunnik die buikzwaar geleund
de antifoon intoneerde met diepe neumenklanken.
Misericordia noemde men 't gestel,
de kleine zitting waar hij griffioenen zag, draak, serpent,
aartsduivelen dansend uit ketel en hel,
de grijze cantor vertrouwd als een prent.
Man en vrouw vluchtten in de struik,
't zeemeerminnetje spartelde aan de fuik.
Bij 't gestoelte bleven de domheren talmen.
Het avondrood brandde op de zilveren pruik.
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Ad feretrum
De monumentale katafalken voor
baronnen en markiezinnen, honderd pond was,
de wapenschilden ten toon op het hoge koor
staan lang gestapeld uit eeuwen toen men las
zeventienhonderd, vergaan tot schimmel, zwart en bloot
in ziltige sacristieën. Straks dekt ons de paarse pelder
allen gelijk in 't laatste bedrijf: de eenzame dood.
Vier gele kolommen de lijkbaar rond. En helder
door gotieke ramen straalt zomers licht.
De rekwisieten geruimd gaan de kerkdeuren dicht.
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Breviarium
De seizoenen, klaverblad van vier,
geurden in gemsleer naar de tijd
die ik devoot aftelde in dit brevier,
teken voor mijn bestendigheid.
Nu is de wisselende toverkleur
vergaan, verleden, een vertaand tapijt.
Wat baat het dat ik er om treur?
Ik berg het boek als rariteit.
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Dies irae
De vervaarlijke sequens, definitief geborgen
in de missalen met zilvren doodskop belegd
gedrukt bij Verdussen en Plantijn, is gezegd.
Uitgezongen. De Requiemmis in de vroege morgen
blijft herinnering. Maar als de engelen niet meer blazen
de hoge bazuinen en verstomt het orkest
der cherubijnen, hoe worden wij gewekt
de laatste dag, lijk wij bij Matteus lazen?
Misschien worden de bokken de woestijn ingejaagd
en helpt een tedere hand ons uit kist en graf.
Ter wille van de heiligen verkortte Jahweh de straf
en Lacrymosa heeft alle tranen uitgeklaagd.
De appelaar bloeit in de boomgaard van God.
Men zingt het bruiloftslied en de deur gaat op slot.
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Luc Vanhaecke / Ik kwam eens naar de vogeltjes kijken
‘Vader en moeder zijn niet thuis’, zei het oudste meisje dat opengedaan had, ‘maar
ze zullen niet lang wegzitten. Kom binnen.’
Ik durfde, omdat er niemand anders thuis was en zij dus eigenlijk de vrouw des
huizes was, niet weigeren, maar besloot, zogauw ik de hall door was en de
openstaande tuindeur zag, door te lopen, zodat ik tenminste in de buitenlucht niet
het idee zou hebben in andermans huis te zijn binnengedrongen.
Buiten zat nog een meisje samen met een broertje dat een beetje vuil was in de
zandbak te spelen.
‘Ik kom eens naar de vogeltjes kijken’, zei ik, enerzijds om een excuus te hebben
voor het feit dat ik zo snel doorgelopen was, en anderzijds om tegen het andere, het
jongere meisje, een aanknopingspunt voor een gesprek te hebben.
Het jongere meisje begon direct enthousiast te praten over de vogels die hier in
de bomen zaten, merels en lijsters, zoals overal natuurlijk, alhoewel er hier, zo zei
ze, niet veel waren (het huis was omringd door dennebomen), iets verderop waar een
pad was zaten er meer.
Langs dat pad durfde ze 's avonds als het donker was eigenlijk nooit goed gaan,
naar de kruidenier of de bakker, zij wel, maar het andere meisje dat bij haar was
nooit, dan floot ze in het donker en dan zag je de konijnen wegrennen maar dan
kwamen ze meestal toch goed thuis. Eenmaal waren ze aangesprokenHierop nam het oudste meisje, het meisje dat opengedaan had, het woord en vroeg
iets over de school waar ik net zoals haar vader (hij was leraar geschiedenis) les gaf
en welke les ik daar wel gaf.
Ik antwoordde ontwijkend, omdat ik daar nu liever niet op wou ingaan en vroeg
iets over de zandbak, waar meer zand naast dan in lag.
‘Vader zou er eerst een visputje van maken’, zei het oudere meisje autoritair. Ze
sneed hierbij haar jongere zusje, die eerst wilde antwoorden, brutaal de pas af. ‘...Maar
hij was bang voor het jongste kindje - als dat zou verdrinken...’, zei ze.
Ze kende een leraar die een kindje had dat in de visput verdronken was,
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‘en als dat zou gebeuren, dan zou je daar toch wel je hele verdere leven ongelukkig
om zou zijn hè’, zei ze.
Ze keek met een zeer ernstig gezicht, wat wonderbaar bij het grote hoofd en de
zeer groot gevormde oogschellen paste, zodat ze daarbij iets van een vis had, maar
ook iets van het brute, het volkse, zodat men daarbij aan een zeer oud archetype
moest denken.
Het effect van deze met zoveel ernst gezegde woorden was onder meer dat hierdoor
bij de toeschouwer een gevoel van travestie geschapen werd, alsof men daar een
door het leven gerijpte oudere vrouw voor zich zag zitten die inderdààd een kind
verdronken had in een vijvertje waar het maar met zijn voetjes in mocht lopen en
waar het, in een onbewaakt ogenblik, het hoofdje vooruit, toch nog ingevallen was.
Wat kon men bij het horen van zoveel ongeluk anders doen dan voor zich uit naar
een punt op de vloer kijken en een paar keer zeer verveeld ‘ja, ja’ knikken?
Eigenlijk in de lijn van het gesprek liggend, en in de lijn van haar ernst (die ik in
de grond niet graag had, want veel liever maakte ik een ongecompliceerd praatje
over de vogeltjes en bang-zijn in het donker met het andere meisje) stelde ze voor
naar het gebouw achter in de tuin te lopen.
Dat gebouw, slechts door een zeer gemakkelijk opzij te schuiven schuifraam van
het groen van de tuin gescheiden, bestond uit een grote ruimte, enkel gebroken door
de aanwezigheid van een massieve antieke Vlaamse schouw, daar in het midden van
de ruimte opgetrokken. Het was het derde huis van de familie en fungeerde, in
afwachting dat de kinderen groot en getrouwd waren, als expositieruimte en als
werkruimte voor meneer, waar deze, de momenten dat hij geen les had, wegkroop,
‘om rustig en ongestoord aan zijn geschiedenis te kunnen werken’.
Dat laatste bestond dan uit het leveren van een aantal historische bijdragen in
allerlei vaag gesubsidieerde folkloristische blaadjes en kringetjes, deels in eigen
beheer, echter onbegrepen door de heren professoren die aan zijn geschriften - die
aaneenhingen van de cijfertjes en de voetnoten - blijkbaar geen boodschap hadden.
De trots van de vader (en dus ook van de dochter, zoals bleek) waren echter de
kunstschatten, uitgestald in de ruimte achter de tuin. Men zag er onder andere:
wierookvaten op een zwarte stok als meegedragen in begrafenissen, incunabelen
waarvan de accolades in de rand door een subtiel aanbrengen van twee puntjes (in
elke krul één) omgetoverd waren tot borsten, zwarte madonna's waarvan de verf
afgebladderd was en het hout gerot zodat ze moesten gesteund worden met stangen
als in een museum, potscherven en terracotta's, allemaal gejat en meegebracht uit
Spanje lang
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voordat iemand eraan gedacht had dit soort dingen te jatten en te verzamelen, echter
allemaal zonder veel smaak bijeengebracht en daar ietwat willekeurig en lukraak
neergezet.
Er was ook modern werk: geen belegger weet zijn eieren veilig in één en hetzelfde
mandje.
Er was een Luc Peire, een wit bakje waarin vier gelijkvormige schotjes pasten en
waarbij men - zocht men hardnekkig naar een bestemming voor het ding - hooguit
aan een vogelkooi denken kon, waarin schotten geplaatst worden om de poppen van
de mannen te scheiden, maar waar - daartoe was de afstand tussen de schotten te
klein, enkel een duim dikte - geen vogel, hoe klein ook, tussenging.
Het principe was, zo had de vader mij nog verteld, afkomstig van een Zweed die
er 500.000 fr. of misschien wel 5.000.000 fr. voor gevraagd had, maar Luc Peire had
het, omdat het een vriend was, voor 5.000 fr. in elkaar kunnen timmeren.
Ik kom nu, zonder over de andere kunstschatten noch over de structuur van het
gebouw zelf uit te weiden (dat door een zeer bekend architect ontworpen was, die
er elke keer dat hij was komen kijken 50.000 fr. voor gevraagd - en gekregen - had
en waarbij ze eigenlijk nooit goed geweten hadden of dat nu de prijs was of dat hij
vergeten was dat hij het al de vorige keer gevraagd had) snel tot de aanleiding van
dit stukje.
We bleven in de loop van de rondgang, die de dochter op dezelfde gehaaste manier
als de vader met mij maakte, een ogenblik staan voor een schilderij waarop ook zij,
als kind, afgebeeld stond, en wat ik vroeg eens beter te kunnen bekijken.
Het leek me (ze stond tussen een mij onbekend ouder broertje en het veel jongere
zusje van daarstraks) op het schilderij een aardig en aanhankelijk kind, en ook de
schilderes moest door haar spontaniteit getroffen geweest zijn, want ik lette erop dat
de twee andere kinderen op het schilderij met veel minder betrokkenheid, met veel
minder directheid weergegeven waren. Ik zei het haar, dat ik haar tekening de mooiste
vond, en ik lette erop dat ze er eigenlijk al te oud voor was om mijn opmerking zonder
enige inzet van trots (ik wist niet of ze zo'n opmerking nu aardig of vervelend vond)
te kunnen verwerken.
De andere schilderijen van de dame vond ik niet zo goed, zei ik, ik vond ze wat
krampachtig.
Toen dan de vader en de moeder thuiskwamen, stapte ze meteen op haar vader
toe, waar ze blijkbaar een gemoedelijke en kameraadschappelijke verstandhouding
mee had, dat merkte ik aan de vertrouwelijke fluistertoon waarin ze zich licht en
vlug met hem onderhield, en die in duidelijke tegen-
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stelling stond tot de merkbare gespannenheid waarin de echtgenoten zich ten opzichte
van elkaar gedroegen.
De vader zou wel, zo dacht ik, zo gauw hij met zijn dochter klaar was, een woord
of opmerkingetje voor mij gereed hebben, zodat ik mij zou kunnen verontschuldigen
voor mijn komst, die niet met een bepaald doel geweest was, alleen maar even
langskomen terwijl ik (zo nam ik mij voor te zeggen) toch in de buurt geweest was.
Hij begroette mij echter, nadat de moeder met de kinderen in de keuken verdwenen
was, heel anders dan ik mij voorgesteld had. Hij klopte mij niet enthousiast op de
schouder zoals hij gewoonlijk deed als hij maar het zicht van mij kreeg, praatte niet
over het onderwijs en de professoren die hem van de roem afhielden, maar hij
probeerde mij - onder voorwendsel dat ik ongelegen kwam of dat ze bezoek
verwachtten - zo gauw mogelijk naar de deur te loodsen.
Ik liep, zo gauw ik dat eenmaal begrepen had, snel tussen de twee stenen engelen
die bij de deur opgesteld stonden door, dankte en stapte gehaast het tuinpad af,
besloten mij daar niet meer te laten zien.
Volledigheidshalve - en dit in tegenstelling tot het voornemen dat ik gemaakt had
- moet ik de lezer hier echter van mijn volgende bezoek, veertien dagen later gemaakt,
en dat in zijn huis in de stad plaatsvond, berichten.
‘Was het waar’, zo vroeg de man mij, zo gauw ik zijn woonkamer betreden had
en moeder en kinderen opnieuw in een zijkamer verdwenen waren, ‘dat ik zijn dochter
tijdens onze rondgang gezegd had, dat ik de tekeningen van de dame krampachtig
gevonden had?’
Ik antwoordde bevestigend, een beetje verbaasd dat ik over een zo gratuïte gedane
uitspraak tegen een kind over daarbij nog zoiets vrijblijvends als een schilderij
rekenschap moest geven.
‘Waar haalde ik dat toch uit’, zo vroeg hij mij, iets onder zijn woede pratend, en
het leek wel of zijn stem daardoor iets vertrouwelijks had: wist ik dan niet dat de
vrouw die dat schilderij gemaakt had een Italiaanse was, een kunstenares, dat de man
en de vrouw vriènden van hem waren?
Het zou iets anders geweest zijn, zo voegde hij daar nog aan toe, als ik dat nog
tegen hem gezegd had, maar tegen zijn dochter. Zij was het die het choquant gevonden
had, niet hij.
Ter illustratie van zijn woorden en ten bewijze van mijn ongelijk wees hij naar
een schilderij dat voor ons in de kamer hing, van dezelfde dame: een naakt van de
rug gezien, twee armen, de schouderbladen dicht bij elkaar gedrukt.
‘Krampachtig,’ zei hij, ‘dat is toch niet krampachtig.’
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Ik volgde de uitvallen van zijn pijp die zoals een miniatuur haasje elke keer van een
valse start teruggeroepen werd.
Omdat er zich eigenlijk geen ander woord in me wilde vormen, en ook omdat ik
nog steeds niet de vergaande perversie van het woord krampachtig wilde inzien,
antwoordde ik: ‘Het is misschien gek, maar ik vind het nog steeds krampachtig.’
Het leek wel of de vrankheid van mijn antwoord hem het rood naar de kop deed
stijgen, maar hij bedwong zich en liet mij gekalmeerd uit.
In de momenten van het heel langzaam naar mijn fiets toelopen zag ik nu heel
duidelijk de dikke lippen en de iets gewrongen trek om de mond van het meisje voor
me. Dat had hij me dus verboden uit te spreken, en ik dacht met iets van weemoed
aan het beeld op het schilderij wat hij ondanks kunst, geld en relaties toch niet had
kunnen bewaren.
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Marijke van der Hallen / Spiegel der zachte waanzin
Een puzzel waarvan teveel is zoekgeraakt
Een zwakke,
bange schim
Ik ben het blad waarop niets geschreven staat
Milde moeë regen op een vergeten boek in 't gras
Ik zal Dicht zijn en toch onleesbaar
Twijfelrimpels in de beek achter een vervallen wensdroomhuis
Hier heb ik eens gewoond, gisteren nog of verleden
eeuw misschien?
En als ik sterf word ik een stukje van God
Een trieste drenkeling
Een oude vrouw
Een gebarsten hoofd
Ik ben de regenworm, die vertrapt, toch nog
verderkronkelt
Aanvaarde despoot die niets te zeggen heeft
En scherven glinsteren omdat het sterren zijn
Werd ik geboren toen ik stierf of later?
Vandaag ben ik verdwaald in de miezerige,
lieve
onbeholpenheid
Grillig zijn
Ik wil weer weg
en onbegrijpelijk
Jij bent weerom weerloos en vreemd ver
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Kameleon zijn
Steeds weer zal ik woorden zoeken
Steeds weer zal ik in stilte vluchten
Ik ben een onvolmaakte zoeker
en een vervreemde vriend
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R.F. Lissens / De nieuwe Knuvelder
Ieder die zich aan de hachelijke beoefening van de literatuurwetenschap
waagt, moet het wel opvallen, dat in deze wetenschap over vrijwel elke
kwestie de meest uiteenlopende meningen worden verkondigd. Als hij
voldoende over zijn vak gelezen heeft, kan hij vrijwel nooit meer kennis
nemen van een bewering, zonder dat de herinnering aan een elders gelezen
of gehoorde bewering, die daarmee in contrast staat, in zijn geest opduikt.
C.F.P. STUTTERHEIM
Deze voor zichzelf sprekende woorden van een op het gebied van taal en letteren
ervaren en bedreven man indachtig, heb ik de sinds 1970 verschijnende vijfde, geheel
herziene druk van het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde,
door Dr. G.P.M. Knuvelder* doorkruist, geraadpleegd en ten slotte in zijn geheel
vergeleken met de vierde druk (1967). Desondanks heb ik mij er niet van kunnen
weerhouden, aantekeningen te maken op losse papiertjes en, onzalige hebbelijkheid,
in ieder boekdeel. Zij zijn van lovende, vragende of terechtwijzende aard. Het ligt
niet in mijn bedoeling ze de lezer van dit tijdschrift voor te leggen. Waarschijnlijk
immers schenkt hij dit werk, dat hij uit een van de vorige drukken kent, het vertrouwen
dat het ten volle verdient. Dit vertrouwen zal niet beschaamd worden, als hij de
nieuwe druk ter hand neemt. Er bestaat op dit ogenblik geen uitgebreid overzicht
van de Nederlandse letterkunde dat, over het algemeen genomen, met zoveel kennis
en inzicht de huidige stand van zaken weergeeft. Sinds jaren grijpt iedereen die als
docent of student of op informatie gestelde lezer met de Nederlandse letterkunde te
maken heeft, geregeld naar het handboek van Knuvelder. Men weet wat men eraan
heeft. Het is een op ruime schaal uitgewerkte behandeling van de primaire en
grotendeels van de secundaire literatuur. Men weet ook dat de opzet didactisch is en
dat het werk een overwegend compilatorisch karakter vertoont.

*

's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, I (1970), 534 blz.; II (1971), 630 blz.; III (1973), 636
blz.
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Deze twee kenmerken, hoegenaamd niet pejoratief op te vatten, houden met elkaar
verband. In een tijd waarin, in tegenstelling tot die van Te Winkel en Kalff, de stof
haast onoverzienbaar is geworden, heeft één man, laten wij dit geen moment vergeten,
één man het in onze landen bestaan niet een schets (dat heeft hij nog apart gedaan)
maar een veeldelig handboek te schrijven, dat de wisselvalligheden van de
Nederlandse letterkunde vanaf de twaalfde eeuw tot heden op de voet volgt en daarbij
een berg van informatie, commentaar en interpretatie verwerkt. Natuurlijk kan één
man, zelfs met bijstand en voorlichting van anderen, dat niet tot ieders tevredenheid.
Er zal altijd een naam ontbreken, een datum verkeerd zijn, een accent minder gelukkig
gelegd, een commentaar niet juist begrepen zijn. Knuvelder die in de presentatie van
het geheel van de stof weinig of niet en in die van figuren en werken slechts sporadisch
innoveert, heeft één groot risico op zich genomen, en dat is zijn onderneming zelf.
Wat één man niet kan, heeft hij, blijkens de herdrukken en de bewezen bruikbaarheid
van zijn handboek, verwezenlijkt. Mogelijk was dit slechts, weer in tegenstelling tot
zijn grote voorgangers, door zijn rol te beperken tot die van een goed geïnformeerde
gids die een opvatting van de literatuur heeft (gesteund op de bijbel van Roman
Ingarden), maar deze niet doorlopend en geëngageerd confronteert met zijn stof; hij
geeft de voorkeur aan een didactische uiteenzetting en een in zijn geheel
noodgedwongen compilatorische werkwijze.
Binnen het raam van deze opvatting en deze opzet had een herbewerking op
verschillende wijzen kunnen geschieden. Een eerste mogelijkheid vermeldt de auteur
zelf kort in het ‘Woord Vooraf’ tot het eerste deel: een ordening naar genres, die hij
juister acht dan die naar personen, was hem liever geweest, maar dit bleek in de
praktijk onuitvoerbaar wegens gebrek aan voorstudies. Als andere, niet vermelde,
mogelijkheid zie ik het her- en bijlezen van de primaire literatuur, dus van de werken
zelf - daar komt het immers ten slotte op aan - en het verslaan van de lectuur- en
studie-ervaring met een minimale verwijzing naar de belangrijkste door anderen
ingenomen standpunten. Deze werkwijze zou als onmiddellijk gevolg hebben gehad
het drastisch inkorten, zo niet het gewoon overboord gooien van een heleboel
toelichtingen bij en discussie van secundaire literatuur, dus van de werken óver de
werken. Deze weg heeft Knuvelder niet gevolgd. Hij heeft zich aan het patroon van
zijn vroegere uitgaven gehouden, overtuigd dat zulk een herbewerking de grootste
kans op uitvoerbaarheid op korte of vrij korte termijn had. De auteur blijft bij een
eenmaal gekozen optie. In het geval van Knuvelder brengt dat met zich mee dat de
verschuivingen in de tekst van de voorlaatste naar de laatste druk vaak op het terrein
van de
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discussie van secundaire literatuur plaatshebben. Ongetwijfeld kan zulks ten langen
laatste verhelderend werken en draagt dit ertoe bij de gebruiker op de hoogte te
houden van de jongste stand van de literatuurstudie. Het gevaar is echter niet
denkbeeldig dat daardoor de te bespreken werken, figuren en verschijnselen met een
geleerd struikgewas worden omgeven. Immers, waar de zaken enigszins uitvoerig
worden behandeld, staan we voor de bekende ‘meest uiteenlopende meningen’. Ik
voeg daar onmiddellijk en uitdrukkelijk aan toe dat Knuvelder niet zelden een eigen
mening te kennen geeft.
Eén man kan vandaag de dag de gehele Nederlandse letterkunde niet uit de eerste
hand kennen, al behoort zij tot de kleine literaturen. Eén man kan evenmin een op
zulk een ruime schaal opgevat overzicht als Knuvelders Handboek bespreken. Laat
ik mij beperken tot een presentatie van het werk en enkele persoonlijke reacties,
ingegeven door een vergelijking met de vierde druk.
Dat de vermelding ‘geheel herziene’ druk op de titelbladzijde geen ijdele woorden
zijn, blijkt zelfs uit retouches aan de vorm, die op sommige plaatsen minder literair,
nuchterder, meer op mededeling afgestemd is. Wat de auteur niet belet zich nog altijd
graag eens aan actualisering te wagen, - met minder succes, meen ik, waar een
fragmentje uit het middeleeuws verhaal ‘Huge van Bordeuus’ (een inlas) hem doet
denken aan de beste versregels van Van Ostaijens ‘Music-hall’ (hij handhaaft ook
de uitspraak uit de vroegere druk dat de rederijker Mathys de Casteleyn de Van
Ostaijen van de 16de eeuw is); met meer succes, waar hij schrijft dat het toneel van
de 16de eeuw de rol lijkt te vervullen die vandaag forums en gesprekscentra innemen.
Terecht weggelaten zijn het zinnetje over film en predikatie (I4, 81) en de uitlating
dat Focquenbroch en Nicolaes Heinsius samen een eind-zeventiende-eeuws ‘Forum’
zouden hebben kunnen redigeren (II4, 414). Terloops zij genoteerd dat uit de lange
tijd veronachtzaamde Focquenbroch reeds in 1911 een bloemlezing werd samengesteld
door Lode Baekelmans, vóór de door Knuvelder vermelde bloemlezing van W.F.
Hermans (1946).
Het is hier niet de plaats om de grondige en doorgaans geslaagde hergroeperingen
van de stof, vooral in de eerste twee delen, te bespreken. Laat ik liever in wat volgt
aandacht besteden aan een drietal punten: uitbreidingen, weglatingen en wat ik de
tweeledigheid van de Nederlandse letterkunde pleeg te noemen. Zonder al te zeer in
bijzonderheden te treden en zonder enig streven naar volledigheid. Het zij vooraf
gezegd dat ik, evenals Knuvelder, de literatuurgeschiedenis niet bij de
bèta-wetenschappen onderbreng
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en ze evenmin in de bèta-richting wil oriënteren. Als onderdeel van de
literatuurwetenschap en als dusdanig participerend aan de geesteswetenschappen,
kan zij uiteraard niet exact zijn van het ogenblik dat zij eenmaal het veld van de realia
moet verlaten, en staat zij bloot aan de meest uiteenlopende meningen. Gelijkhebberij
is in het vak uit den boze. De letterkundige geschiedschrijving is net als de
geschiedschrijving tout court een altijd herbeginnen.

1. Uitbreidingen
Aan de Middelnederlandse letteren gaat in de nieuwe druk een schets van het cultureel
milieu vooraf, die ruim veertig bladzijden beslaat. Aan de orde komen de renaissance
van de 12de eeuw, het karakter van de 13de eeuw en, afzonderlijk besproken, twee
belangrijke aspecten: de hoofse liefde en de allegorie. Een waagstuk voor een
mediëvist, en dat is Knuvelder niet. Wij krijgen derhalve meningen en tegenmeningen
ter zake met discussie in de tekst en in de noten en met het altijd wat unheimliche
gevoel dat dit alles tweedehands is. Geheel onveilig voel ik mij bijv. bij een
uiteenzetting als die over allegorie en symbool, waarvan de door Goethe gemaakte
onderscheiding wordt gevolgd. Naar de bron bij Goethe wordt niet verwezen. Eerst
valt de naam Goethe, dan wordt even gezegd dat sommigen er een andere opvatting
op nahouden, gerefereerd wordt daarvoor aan het boek van A.D. Nutall, dat niet
gebruikt blijkt te zijn, maar waarvan Knuvelder een bespreking in ‘Levende Talen’
heeft gelezen. Daarna worden Goethes omschrijvingen van symbool en allegorie in
het Duits meegedeeld: ze zijn gelicht uit ‘Stoff-, Motiv- und Symbolforschung’, een
werkje van Elisabeth Frenzel, van wie dan weer het laatste Duits citaat (I, 49)
afkomstig is. Vervolgens komt een Franse opvatting aan de beurt, die uitloopt op de
bedenking: ‘Of deze opvatting houdbaar is, is een andere zaak’ (I, 50). - Hoeft dat
allemaal met voor en tegen in een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde?
Ongetwijfeld heeft het Knuvelder allemaal geboeid en misschien steekt menig
studerende er wat bij op, maar ad quid? Wat te denken, aan het eind van de uitvoerige
karakteriseringen van de 12de en de 13de eeuw, hoofdzakelijk in Frankrijk, bij de
mededeling dat de tegenstellingen tussen die eeuwen niet zo duidelijk zichtbaar zijn
in de Nederlandse letterkunde, omdat ons uit de 12de eeuw slechts een beperkt aantal
teksten is overgeleverd? (I, 33). Elders wordt gezegd dat het comparatisme op zijn
plaats is bij de studie van Middelnederlands werk - de opmerking gaat op voor de
gehele Nederlandse letterkunde, die meer gekregen dan gegeven heeft - en wordt als
een zucht eraan toegevoegd: ‘Een tijdrovende studie’ (I, 64). Dààr niet van. Maar
‘mate es tallen spele goet’.
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Zo moet het m.i. toch mogelijk zijn een duidelijk begrip van de Arthurroman bij te
brengen in minder dan de hiervoor door Knuvelder uitgetrokken elf bladzijden.
De Reinaert krijgt het dubbele van het aantal pagina's van dat van de vorige uitgave.
De vossenjacht is druk geweest. De uitbreiding gebeurt aan de hand van vooral twee
publikaties, die van Arendt en die van Gysseling. Laatstgenoemde heeft te maken
met de datering en overtuigt Knuvelder niet helemaal. Anders is het gesteld met de
studie van G.H. Arendt, Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos
‘Van den vos Reynaerde’. In de vorige druk kwam het woord satire niet onder de
pen van Knuvelder. Het duikt thans herhaalde malen op: de Reinaert is wezenlijk
satirisch, is één grote satire, steunt op een satirisch beginsel. Aandacht wordt ook
geschonken aan de door Arendt ontlede tijd- en vooral ruimtestructuren. Nu wil het
dat de stellingen van Arendt onder de kenners zeer omstreden zijn. Wat, indien Flinn
en Jauss, die slechts de voetnoten halen, nu eens, zoals Rombauts op het internationaal
Reinaert-colloquium (Leuven, 1972) betoogde, de nieuwe wegen aanduiden die de
Reinaertstudie kan bewandelen? Flinn, die comparatistisch te werk gaat, doet mij er
bovendien aan denken dat de verhouding van de Reinaert tot de Franse branche ‘Li
plaid’ - een toch zeer belangrijk punt van bespreking - niet in het Handboek uit de
doeken gedaan wordt en dat ‘Li plaid’ zelfs niet in de tekst, slechts in een noot naar
aanleiding van het auteurschap van het Vlaams dierdicht vermeld wordt: meteen
wordt een van de structuurbeginselen, een voor de hand liggend en, als men wil,
extern maar helemaal niet te verwaarlozen structuurelement, nl. de Reinaert als
rechtsgeding, uit het oog verloren.
De wijze van uitbreiden van de bespreking van de Reinaert aan de hand van Arendt
- met voorbijgaan van het rechtsgeding en anderzijds met de grote belangstelling
voor ruimtestructuren - toont een gevaar aan waar Knuvelder niet altijd aan ontsnapt:
het ‘in’ willen zijn. Het schuilt minder in het willen meedelen van recente bevindingen
en stellingen (binnen de opzet van de verdeelde aandacht voor primaire en secundaire
literatuur lijkt mij dit te billijken) dan in het feit dat de spots op één bepaald
interpretatief werk worden gericht. Een frappant voorbeeld bieden de bladzijden over
de hoofse minne. De vorige drukken van het Hankboek ruimden bij de vraag naar
het ontstaan van de hoofse mentaliteit verscheidene bladzijden in aan het beruchte
boek van Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident (1939), dat inderdaad destijds
grote opgang maakte, maar waarvan de stelling reeds verworpen was door Van
Mierlo, voor de middeleeuwen een van de belangrijkste zegslieden, zo niet dé gids
van Knuvelder, toen
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deze zijn eerste editie voorbereidde. Wat nog een bewijs was dat de auteur niet zo
maar compileerde. Knuvelder hield een achterpoortje open: ‘Het zal zaak zijn de
theorieën van De Rougemont nader te bestuderen.’ Het gewicht dat hij aan het boek
van De Rougemont hechtte, gaf sterk de indruk dat het naar zijn mening een
sleutelpositie bekleedde in de verklaring van het ontstaan van de hoofse mentaliteit
in het algemeen en de troubadourspoëzie in het bijzonder en dat het nieuwe
gezichtspunten opende voor de hoofse roman. (Vandaar, meen ik, het misverstand
Gerritsen-Knuvelder, cf. I, noot blz. 37.) In de nieuwe druk verhuist De Rougemont
naar de voetnoten. De voornaamste zegslieden worden voor dit gedeelte nu J. Frappier
en N. de Paepe, bij wie nog enkele anderen als H. Davenson en R. Bezzola zich
vervoegen. De uiteenzetting is weer vrij uitvoerig en ditmaal, door de vergelijking
van sommige aspecten van de literatuur in het gebied van de langue d'oc met die in
het gebied van de langue d'oïl, werkelijk niet verhelderend. Ik vrees dat menig
aankomend neerlandicus hier de tel zal kwijtraken. Wat de bespreking van de hoofse
lyriek in de Nederlanden betreft, deze blijft zwak ondanks de uitgebreide analyse
van Veldekes liederen (een 6-tal blz. tegen voorheen ongeveer 1 blz.). De zgn. Lundse
liederen (in de vorige druk niet aanwezig), die een accent bezitten dat m.i. de diepe
toon van Hadewijch bereikt, komen niet tot hun recht. De korte paragraaf over hertog
Jan I van Brabant is onvoldoende genuanceerd. In aansluiting aan de hoofse lyriek
noteer ik graag de stevige bladzijden over Hadewijch, waarin nu ook de visie van
De Paepe verwerkt is. Toch heeft het mij verrast dat Knuvelder de op eigen onderzoek
berustende leerrijke bladzijden niet citeert die Th. Weevers aan Hadewijchs ‘fabulous
technique’ gewijd heeft in zijn Poetry of the Netherlands in its European context
(1960). Hij had in genoemd werk stof tot discussie kunnen vinden in verband met
Veldeke, van wie Weevers verklaart: ‘His great historical interest lies in the special
attitude which he adopts to the prevailing courtly code. His independance is equally
marked on the technical plane.’ (26)
Ongetwijfeld is het geval De Rougemont een uiterste. Verre van mij te suggereren
dat Knuvelder in ruime materies, zoals ik er hier bespreek, zonder oordeel des
onderscheids kiest of zich door briljante essayistiek of gedurfde constructies
gemakkelijk laat verleiden. Zo houdt hij zich voorzichtig op de vlakte ten opzichte
van de stelling van Heeroma dat het hele liedboek van Gruuthuse het werk van Jan
Moritoen zou zijn. Zo bepaalt hij zich ertoe Hunningers stelling over het ontstaan
van het middeleeuws toneel in een noot te vermelden. Dat lijkt mij de goede werkwijze
te zijn, als men de lezer op de hoogte wenst te houden van nieuwe en/of afwijkende
meningen in de secundaire literatuur. Daarentegen ben ik weer niet zo gelukkig
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met de uitvoerigheid waarmee in verband met de structuur van het middeleeuws
toneel het begrip episch theater bedacht wordt van Brecht uit. Hier voelt men weer
de neiging om ‘in’ te willen zijn. Is het omdat het begrip reeds toegepast werd op
het Middelnederlandse liturgisch drama dat de schrijver het door Marianne Kesting
opgesteld dubbel schema aristotelisch/niet-aristotelisch, n.b. op Brecht geïnspireerd,
moet meedelen en daarna nog eens een schema van Brecht zelf, waarvan het nochtans
heet: ‘het is meer tijdgebonden, kan niet geldig geacht worden voor “het” episch
theater, veeleer voor dat van Brecht’ (I, 289)? Afgezien van de m.i. niet-gemotiveerde
uitvoerigheid bij het belichten van het begrip, bevreemdt het mij dat Knuvelder in
het overzicht van het rederijkerstoneel (I, 377, 474), volstaat met een verwijzing naar
zijn bladzijden over het episch theater zonder, en dat is jammer, een concrete
toepassing van het begrip te demonstreren aan een van de belangrijke
verwezenlijkingen van de rederijkers, bijv. ‘Elckerlijc’. Hoezeer de gedetailleerde
(en geactualiseerde) omschrijving van het episch theater eigenlijk een in de economie
van het Handboek verder niet geexploiteerde inlas (op het randje af een aardigheid)
is, blijkt voorts uit het feit dat het niet aan de orde komt in Deel II, waar schrijver de
vraag stelt ‘Hoe onderscheidt zich dit klassiek renaissancetoneel van het
rederijkerstoneel?’ (II, 62) noch waar het klassiek en het vrij of open renaissancetoneel
besproken worden.
Zoals bekend, bevatte Deel I van de vierde druk een hoofdstuk over de renaissance
in het algemeen en een ander over de kunst van de renaissance. Deze hoofdstukken
zijn met goed gevolg herwerkt. Deel II van de vijfde uitgave, trouwens weer grondig
herzien en aangevuld, opent met opnieuw een inleiding tot de renaissance. Uiteraard
wordt aangeknoopt bij ideeën die reeds in Deel I zijn vooruitgezet, maar thans hangt
Knuvelder een beeld van een in de tijd ruimer geziene renaissance op. Dit gebeurt
voornamelijk aan de hand van W. Sypher, Four stages of renaissance style, een keuze
die Knuvelder rechtvaardigt. Wij bevinden ons nu meer op het gebied van de
stijlstudie. Sypher onderscheidt voor de periode 1400-1700 globaal vier stijlen: de
renaissance, het maniërisme, de barok en de late barok of het neoclassicisme. De
daarop volgende herwerking van de stof, in concreto van Coornhert via de Gouden
Eeuw tot en met het zgn. Derde Geslacht, vindt evenwel niet volgens deze stijlen
plaats, ofschoon zij wel op de achtergrond bij geval meespelen. Aan het eind van de
vijfentwintig bladzijden over de renaissance, die de hoofdzakelijk op Sypher steunende
uiteenzetting omvatten, had Knuvelder gewaarschuwd dat hij ze veeleer als een
uitgangspunt van het herdenken van de Nederlandse praktijk en een oriëntering over
terminologische kwesties beschouwt. Een prikkel dus voor
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anderen, vast geen aanzet voor hem. De reden: ‘Het ligt niet binnen het bereik van
een handboekschrijver te onderzoeken, in hoeverre deze Europese stromingen
reflecteren in de Néderlandse letterkunde. Dit te doen is een werk voor velen
gedurende vele jaren. Het aantal voorstudies op dit terrein is betrekkelijk gering.’
(II, 27-28). Bij zoveel eerlijkheid, bescheidenheid en goede wil, die men niet anders
dan waarderen kan, vraagt men zich toch af, 1o of die op zichzelf interessante
uiteenzetting, resp. samenvatting en commentaar, wel echt op haar plaats is, 2o of
Syphers visie zal standhouden, want het gaat tegenwoordig allemaal snel, vooral
buiten de grenzen van ons taalgebied. - Deze laatste constatering brengt mij ertoe,
de aandacht erop te vestigen dat in dit Deel II het rococo, elders al in de literatuur
aanvaard, zijn intrede in het Handboek doet via de bespreking van een artikel van
C.M. Geeraers, ‘Rococo in de Nederlandse letterkunde?’ (1962). Men lette op het
vraagteken. En men bedenke dat R. Antonissen reeds in 1953 een deeltje van zijn
bloemlezing Lyriek der Nederlanden heeft gepubliceerd onder de titel ‘Van rokoko
naar romantiek’. De eerste daarin opgenomen auteur is Elisabeth Koolaart-Hoofman,
die bij Knuvelder niet voorkomt, hoewel ook Van Vriesland deze weinig fortuinlijke
dame kent. Antonissen had voor zichzelf de kwestie van het literair rococo blijkbaar
al opgelost. Overigens wil ik erop wijzen dat Knuvelder zijn hoofdstuk over de
achttiende eeuw flink heeft bijgewerkt.
Van het jongstverschenen Deel III zegt Knuvelder dat het op zijn Vondels gegroeid
is in tal en last. Een boekdeel van 636 bladzijden. En een inleiding tot de romantiek,
die van tweeënveertig bladzijden in de vorige druk uitgedijd is tot niet minder dan
honderdachtendertig: een boek op zichzelf! Het vreemde van zijn onderneming ziet
de auteur zelf in. Hij waarschuwt dat deze inleiding, die ‘nogal uitvoerig’ uitgevallen
is, zowel voor dit als voor de nog volgende delen moet dienen. Ter aanmoediging
voegt hij eraan toe dat een inleiding van deze omvang de lezer in de toekomst
‘bespaard’ wordt. De tekst groeit ver buiten de tijd en de grenzen van de eigenlijke
romantiek uit. De courante titel boven de bladzijden links luidt dan ook telkens niet
‘Romantiek’ maar ‘Inleiding moderne letterkunde 1766-1916’. Benevens en in het
verlengde van de belangrijke innovaties van de romantiek wandelt de lezer op een
aantal paden in de doolhof van de huidige literaire theorie, w.o. groteske, magie,
symbool, mythe, maar ook trivial-literatuur en vertelvormen. Ik excuseer me, maar
ik kan het moeilijk van me afzetten dat de auteur hier met de hoed in de hand trekt
door het ganse land van de beoefenaren van de hedendaagse literaire theorie, een
ruim, tot in de mist reikend gebied van zoveel hoofden zoveel zinnen. Uiteraard
treden heel wat gidsen op en komen tal van namen - zelfs de meest on-
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verwachte, als een paar maal Van het Reve en Hermans - aan de beurt. Ik beken dat
ik er geen touw aan vast kan binden, als ik merk dat Macpherson en het ossionisme,
Rousseau, Byron noch Heine een afzonderlijke paragraaf krijgen, dat Mme de Staël
slechts enkele keren vernoemd wordt en dat Sade daarentegen ruim drie bladzijden
krijgt toegemeten, kennelijk omdat zijn invloed ‘uitzonderlijk groot’ is, - ‘tot op
vandaag, of liever: vooral vandaag’ (III, 53). Ik kan daarin slechts een toegeving aan
‘den geest der Eeuw’ zien.

2. Weglatingen
Het spreekt vanzelf dat het bijgewerkte Handboek meer opgenomen dan weggelaten
heeft. Te signaleren is het vervallen van de Inleiding tot Deel I en meteen tot het hele
Handboek: de opvattingen die aan het werk ten grondslag liggen heeft schrijver elders
uiteengezet, maar naar zijn wens niet voldoende samenhangend en uitgediept. Hij
droomt blijkbaar van een credo in de sfeer en de geest van Ingarden.
Over de ongenade waarin Denis de Rougemont gevallen is, hoef ik niets meer te
zeggen, tenzij dat zij ernstiger is dan op het eerste gezicht zou blijken uit de voetnoot
4 op blz. 36-37 van Deel I. Uit de beschouwingen over ‘Walewein’, waar De
Rougemont tweemaal bij betrokken werd, is de auteur van L'amour et l'Occident nu
immers ook spoorloos verdwenen.
Wat mij intrigeert en waar ik een ogenblik aandacht voor vraag, is het geval
Huygens-Marino-Donne. Destijds werd Huygens beschouwd als een
vertegenwoordiger van het marinisme in Nederland. De versie luidde toen dat Marino
een groot navolger had in Engeland in de persoon van Donne, die Huygens te Londen
had leren kennen en wiens invloed hij had ondergaan; Vondel echter vond geen
genoegen in de poëzie van de ‘De Britsche Donn’, die duistre zon. Dat staat nog zo
in de vierde druk van het Handboek; er wordt echter geen melding gemaakt van het
feit dat Huygens een negentiental gedichten van Donne (soms zeer vrij) vertaalde.
Ik had verwacht dat Knuvelder bij de bespreking van Huygens aangeknoopt zou
hebben bij de bladzijden over Syphers vier stijlen van de renaissance. Deze kans
heeft hij niet waargenomen. De kwestie wordt gewoon niet gesteld, of liever, zij
wordt onder de tafel geveegd bij de voetnoten (II, 304). Weliswaar wordt het
marinisme van Huygens en de invloed van Donne vandaag niet meer voetstoots
geaccepteerd, maar gaat men nu niet in het tegenovergestelde euvel vervallen? Het
heeft mij verbaasd dat Knuvelder de zaak niet aanhangig heeft gemaakt in de tekst
en zich ervan afmaakt in een voetnoot. Hoewel geen voorstander van
niet-noodzakelijke of betwistbare uitbreidingen, zoals hierboven voldoende gebleken
zal zijn, meen ik
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dat Donne noch Vondel uit de tekst hadden mogen verdwijnen, al was het maar omdat
de houding ten aanzien van Donne een schril licht werpt op de figuur én van Huygens
én van Vondel, voorts dat de vermelding van de vertaling (en de speciale aard van
deze vertaling) van een aantal van Donnes gedichten niet mocht ontbreken. Met
belangstelling zou ik eveneens een parallel tussen het antipetrarkisme van Donne en
van Huygens tegemoet gezien hebben.
Weggelaten is ook de voor de Vlaamse gebruikers van het Handboek belangrijke
voetnoot (III4, 456-458), waarin schrijver de redenen vermeldt die hem ertoe aangezet
hebben de Vlaamse letterkunde afzonderlijk te behandelen. Die noot staat daar bij
het begin van het overzicht van de Vlaamse letterkunde sinds ongeveer 1780. Eigenlijk
hadden wij ze reeds in het vorige deel verwacht, waar de zeventiende eeuw immers
afgesloten wordt met een apart hoofdstukje ‘Letterkunde der Zuidelijke Nederlanden’:
het neemt de tweede helft van genoemde eeuw even in het vizier en heeft het over
Poirters, Bellemans, De Swaen, Ogier, Zeebots en De Bie. De auteurs die daaraan
voorafgaan, zoals De Harduyn, en hogerop iemand als Van der Noot, zijn wat men
noemt geïntegreerd. In de plaats van bewuste noot uit de vorige editie is geen
verklaring hoegenaamd gekomen. Voor een praktische oplossing heeft Knuvelder
wél moeten zorgen. Hierover een en ander in het volgend, derde, punt van onze
bespreking.

3. De tweeledigheid van de Nederlandse letterkunde
Het is hier niet de plaats om uit te weiden over het ‘permanent onderwerp van
discussie’ (III4, 456) aangaande de vraag of de literatuur van Nederland en die van
Vlaanderen in een algemeen historisch overzicht van de in het Nederlands geschreven
literatuur afzonderlijk of geïntegreerd dienen behandeld te worden. Het is mij slechts
erom te doen, na te gaan hoe de nieuwe druk van het Handboek een moeilijk, zeer
omstreden en niet zelden verkeerd gesteld probleem van de geschiedschrijving van
de Nederlandse letterkunde heeft opgelost.
Behalve het onvoltooide standaardwerk Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, waarvan de titel alleen reeds een programma is, zijn alle grote
handboeken éénmanswerk, geschreven door Nederlanders vanuit een Nederlands
gezichtspunt. Om ze maar gauw op te noemen: Jonckbloet, Ten Brink, Te Winkel,
Kalff, Prinsen en Walch. Knuvelder sluit voorlopig het rijtje af. Wij weten dat hij
het grootste deel van zijn leven - niet met ongenoegen, te oordelen naar zijn schriften
en zijn activiteit - heeft doorgebracht in Zuid-Nederland, waarmee ik bedoel het
gebied van Nederland bezuiden de grote rivieren of ‘Bezuiden de Moerdijk’, zoals
een van zijn
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geschriften heet. Bekend zijn zijn Groot-Nederlandse opvattingen en zijn Vlaamse
sympathieën. Niettemin zet hij de Nederlandse traditie voort, die slechts een gedeelte
van de Vlaamse letteren afzonderlijk behandelt. Dat gedeelte valt wat ruimer uit, en
er is de kennelijke bedoeling er wat meer reliëf aan te geven. Maar de auteur blijft
een Nederlander. Als hij het over de achttiende eeuw heeft, schrijft hij bijv.: ‘Er
treedt in ons land, zonder twijfel, geleidelijk een achteruitgang op...’ (III, 146).
Eigenaardig dat dezelfde zin in de vierde druk luidde: ‘Er treedt, zonder twijfel,
geleidelijk een achteruitgang op...’ (III4, 47). Een kluifje voor de interpretatoren. Ik
wil daar niet te veel belang aan hechten, maar mij lijkt zo een zinnetje symptomatisch:
ons land, dat is Nederland. Hoe zouden wij dat kwalijk nemen? De liefde tot zijn
land is ieder aangeboren.
Boven sprak ik van een Nederlandse traditie die slechts een gedeelte van de
Vlaamse letterkunde afzonderlijk behandelt. Een gedeelte: de middeleeuwen - een
periode van literaire hoogconjunctuur met de Reinaert, Hadewijch, ‘Walewein’, de
abele spelen, Ruusbroec, ‘Elckerlijc’ en noem maar op - zijn sterk overwegend
Vlaams. Wat er aan Nederlands goed in zit, is pover. Welnu, voor die periode maakt
de genoemde Nederlandse traditie géén onderscheid. Zij behandelt haar gewoon als
Nederlands. Zij zorgt wel voor een doekje voor het bloeden door te verklaren dat de
Nederlandse literatuur in de zuidelijke Nederlanden begint en daar haar eerste
bloeiperiode kent. Mooi voorbeeld van integratie (of annexatie?). Het systeem is
echter niet consequent en het moet onze Nederlandse collega's niet verwonderen dat
volwassen Vlaamse literatuurwetenschapsmensen en critici zich schromelijk te kort
voelen gedaan en al eens wrevelig reageren, ook en niet het minst als zij hetzelfde
systeem in buitenlandse publikaties terugvinden.
Naar gelang van de auteurs kan het afzonderlijk behandelen van de Vlaamse
letterkunde vanaf de 16de of de 19de eeuw beginnen. Hoe gaat Knuvelder te werk?
Op de keerzijde van de titelbladzijde van elk deel wordt de inhoud summier
opgegeven. In de vierde uitgave is in de korte formule de benaming onveranderlijk:
Nederlandse letterkunde. In de nieuwe uitgave is er variatie. Deel I: ‘Dit eerste deel
omvat de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde van de aanvang tot de vroege
renaissance’. Deel II: ‘Dit tweede deel omvat de geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde van 1567 tot 1766 / van de Zuidnederlandse van 1598-1780’. Deel III:
‘Dit derde deel omvat de geschiedenis van de Noordnederlandse letterkunde van
1766-1875 en van de Zuidnederlandse letterkunde van 1780 tot 1880’. Er moet daar
een systeem in zitten dat nergens toegelicht wordt. Maar er staat wat er staat. En het
klopt met de werkmethode. De Harduyn wordt namelijk
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gedesintegreerd, d.w.z. uit de ‘Nederlandse’ literatuur in strikte en enge betekenis,
waar hij in de vorige druk zijn man stond, weggehaald en besproken in een
afzonderlijk gedeelte, ‘Zuidnederlandse letterkunde. 1598-1780’, dat het boekdeel
afsluit, dus aan de beurt komt als alles over Nederland tot een stuk in de 18de eeuw,
nl. tot 1766, gezegd is. Dit gedeelte geeft nog altijd, zelfs nog méér de indruk van
een aanhangsel, net als het hoofdstukje in de vierde uitgave. Alleen is het wat beter
gestoffeerd. Helaas, behalve wat de belangrijkste figuren betreft, is het een dun
aftreksel van de bijdrage van Rombauts tot de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, deel 5, dat van 1952 dagtekent. Het stelt teleur dat Knuvelder, die sinds
zijn vorige druk zoveel gelezen heeft, niet bij is op dit terrein van de Nederlandse
letterkunde. Men bespeurt de achterstand reeds vanaf de vroege renaissance. À propos
van laatstgenoemde periode vraagt men zich trouwens af, waarom Houwaert, De
Heere, Van der Noot, Lawet, wier werk ontstaan is en zich ontwikkeld heeft in de
Vlaamse context, niet zoals De Harduyn uit de literatuur van Nederland zijn
losgemaakt.
Ook in Deel III van de nieuwe uitgave staat de Vlaamse literatuur achterop. Vrijwel
geheel opnieuw geschreven en uitvoeriger behandeld dan in de vierde druk, omvat
zij ruim tweeënzeventig bladzijden (het dubbele van voorheen), waarvan vierentwintig
over Gezelle (voorheen twintig). Van enige zinnige verhouding tot het forse overzicht
van de letterkunde in Nederland gedurende dezelfde periode kan geen sprake zijn.
Het goede dat ervan te zeggen valt is dat Gezelle op peil staat en dat de auteur met
recht in De Laet en Van Kerckhoven wat ziet.
Laat deze kritiek op de naar mijn gevoelen zwakste hoofdstukken van het Handboek
voor Knuvelder niet te hard aankomen. Toch is het geen kwestie van uiteenlopende
meningen meer, vrees ik. Het Handboek blijft hier onder zijn maat. Ik kan in volle
eerlijkheid niet anders dan dit betreuren. Het gaat wel degelijk om kwalitatieve en
kwantitatieve ontoereikendheid van het aangebodene. Niet om de methode, niet om
het al of niet afzonderlijk presenteren van de literatuur zoals zij zich in Nederland
en Vlaanderen ontwikkeld heeft. Over déze kwestie zullen de meningen verdeeld
blijven zolang er een staatsgrens en wederzijds daarvan - ik aarzel niet het woord
neer te schrijven - een andersoortig volksbewustzijn zullen bestaan.
Onder ernstig voorbehoud van de behandeling van de Vlaamse literatuur in de
laatste twee van de op dit ogenblik verschenen drie delen kan ik niet anders dan mijn
grote waardering uitspreken voor de vijfde druk van Knuvelders Handboek. Ik doe
het graag. Als ik lang stilgehouden heb bij een aantal uitbreidingen en enkele
weglatingen, dan gebeurde dit eerder om opvallende aspecten van de herziening in
het licht, zij het soms in een schril
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licht te stellen. Er kan aan toegevoegd worden dat de auteur het zich met sommige
uitbreidingen niet gemakkelijk gemaakt heeft. Hoe men ze ook beoordeelt, er bestaat
geen twijfel over dat het Handboek aanzienlijk heeft gewonnen bij de grondige
bewerking binnen het eenmaal vastgelegde patroon. De enorme som van arbeid,
eruditie en ervaring blijft ontzag afdwingen. Van de methodische kwaliteiten wil ik
er tot slot speciaal drie vernoemen: de volstrekte eerlijkheid in de vermelding van
de bronnen waar het om compilatie gaat, het niet wegglijden in andere wetenschappen
dat het vak voortdurend bedreigt en de evenwichtig schikkende en rustige betoogtrant
die het jargon tot een minimum beperkt en de literaire mandarijnentaal vermijdt. De
nieuwe Knuvelder - de naam is een begrip geworden voor een stoute onderneming
- zal het meer dan ooit doén.
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Roger Devriendt / De stemmer
Stem mij met uw vingren, trage
scheuten die mij ontbladeren
stem mij, wat wij niet wagen
wij zullen 't nooit benaderen.
Stem mij, o stem de stem,
de tere zeeschelp help
vul de korven barstenstoe
tril, stem, tril de bel.
Duw open uw stuwdam
verleg de verre boorden
woorden weten 't al:
stemmen zijn akkoorden.
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Roger van Gaever / Kindergeluk
‘Gooi dat biggetje maar buiten, het is dood’, zei vader zonder opzien, terwijl hij met
de rechterhand de uier van de zeug masseerde, en met de linker de biggetjes, rozig
en broos als porseleinen spaarvarkentjes, een tepel in het muiltje duwde. De zeug
lag rustig en languit op haar rechterzij, met de rug tegen de houten balk die vader
daags te voren op vijftig centimeter van de muur had aangebracht om te voorkomen
dat ze haar kleintjes tussen haar rug en de muur zou verpletteren. Vader wist altijd
precies, op een dag nauwkeurig, wanneer de biggetjes zouden geboren worden. Hoe
dàt mogelijk was, kon ik toen nog niet begrijpen, en ik had ook niet de behoefte om
dat te weten, vader wist het, vader wist alles en zo was het goed ook. Wèl had ik al
gezien dat moeder soms iets op de almanak schreef die in huis aan de muur hing en
die we met nieuwjaar gekregen hadden van de Boerenbond, en ik had haar al vaker
horen zeggen tegen vader ‘de zeug haar tijd is uit’ of ‘Nelly rekent morgen’, en vader
scheen dat allemaal te verstaan, want dezelfde dag begon hij de stal uit te mesten,
gooide er een hoop vers stro in, monteerde de balk en zette een grote waskuip gereed,
want zodra de biggetjes er allemaal waren, werden ze in de kuip gezet en in huis
gedragen, waar moeder ze één voor één op de schoot nam, het kleine muiltje
openspalkte door haar vinger er van opzij in te steken, en vader neep de naaldscherpe
tandjes af met een tangetje, want als hij dat niet deed zouden ze hun moeder de
knopen van haar frak bijten, zei vader lachend, en dan kan de zeug zelfs heel woest
doen van de pijn en soms gebeurt het dat ze zo kwaad wordt dat ze haar eigen
biggetjes opeet, en dat was waar ook, want bij oom Albert had ik eens nog juist de
achterpootjes van een biggetje met veel gekraak zien verdwijnen in de enorme muil
van het moedervarken. Ik vond dat vreselijk, een moeder haar eigen kinderen zien
opeten!
Met de rechterhand droeg ik het dode varkentje naar buiten bij zijn achterpootje,
en voorzichtig, als om het geen pijn te doen, legde ik het op zijn rugje naast de muur
in het koele gras. Gehurkt ging ik erbij zitten en ik kon mijn ogen niet weghouden
van het weerloze wezentje dat daar onbeweeglijk lag, teer, bijna doorschijnend. Ik
kon niet geloven dat het dood
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was, zoals vader beweerd had, omdat ik niet begreep wat dood zijn was. Dood! Vaak
had ik me proberen voor te stellen hoe ik me zou voelen als ik eens dood zou zijn,
terwijl ik languit in het stro lag in de hangar, en telkens hield ik dan mijn adem in,
om me ècht dood te voelen, want een dode ademt niet, en ook het biggetje ademde
niet, want zijn buikje ging niet op en neer zoals dat bij levende biggetjes zeer snel
op en neer gaat. En toch kon ik niet aanvaarden dat het beestje écht dood was, dat
kón toch niet, het was pas geboren en nog niet eens helemaal droog, en het lijfje was
nog warm. Misschien zaten er alleen maar slijmen in het muiltje zodat het niet ademen
kón, maar wel wilde. Lang bleef ik zonder pinken gehurkt bij het biggetje waken,
mijn rechterbeen begon te slapen, maar ik bleef maar wachten of er geen beweging
in wilde komen, of het beestje eens zijn oogjes wilde opendoen. Ik vergat zélf bijna
te ademen. Plots kreeg ik echt medelijden met het diertje dat hier in de kou lag, terwijl
de andere aan de warme uier lagen en warme melk mochten drinken. Dat vond ik
erg en om mijn medelijden te tonen aaide ik met de linkerhand over het rugje, en
plots, het was bijna een wonder, zag ik dat het biggetje heel eventjes slikte, een klein
smakgeluidje maar en een lichte rilling voer door gans het zachte, satijnen lijfje.
‘Pa, kom vlug, het biggetje leeft nog, want het heeft geslikt’, riep ik heel blij, en
werktuigelijk sprong ik recht en liep 't varkenskot in, en ik dacht niet meer aan mijn
rechterbeen dat sliep.
‘Pa, haast u, want het leeft nog, 'k heb het gezien, het slikte’, drong ik aan.
Aanvankelijk scheen vader me niet te geloven, doch om me niet teleur te stellen ging
hij mee, nadat hij het tiende biggetje de navelstreng had afgenepen en drooggewreven
met zacht haverstro. Opeens voelde ik mijn dolle vreugde opnieuw wegglijden en
plaats ruimen voor onzekerheid en twijfel. Misschien was het terwijl ik om vader
riep nu echt dood gegaan, voorgoed; misschien was het zijn laatste slikje geweest.
Maar waarom had ik het voorlaatste zwelgje dan niet gezien of gehoord, of konden
biggetjes hun adem dan zolang inhouden? Zélf had ik ondertussen al zo dikwijls
geademd! Ik was echt bang dat vader zeggen zou dat er geen leven meer in te
bespeuren viel en dat ik het bij de hond zou moeten gooien, want dààr kwamen alle
dode biggetjes terecht, bij Tony, die altijd eerst de oortjes afbeet, en daarna het snuitje
afkloof, en ik had al dikwijls het weke schedeltje van zo'n boorlingske horen kraken
tussen Tony's krachtige tanden. Maar dit mocht hij niet hebben, ik wilde niet dat
Tony het zou opeten, want ik had er bij gewaakt tot mijn been sliep en het had geslikt!
Met zijn ruige rechterhand greep vader het diertje vast. Het kopje hing slap naar
beneden en de ribbetjes waren duidelijk zichtbaar als de verf-
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strepen op de achterkant van een matglas.
‘D'er zal niet veel van komen’, zei vader gevoelloos en hij legde het vrij ruw neer.
‘Maar we zullen eens proberen met de kunstmatige ademhaling’, voegde hij eraan
toe toen hij mijn gezicht zag betrekken van verdriet. Ik begreep niet wat dat was,
maar toch was ik ervan overtuigd dat het daarmee zou gaan, want vader kon immers
àlles!
Hij had het beestje op zijn rugje gelegd en bewoog de voorpootjes heen en weer,
omhoog omlaag, en hij drukte ze goed tegen de ribbetjes aan en af en toe blies hij in
het muiltje. Plots hoestte het beestje met een bang, kneuterig kuchje als van een
slapende baby die zijn fopspeen niet meer voelt.
‘Het komt er door’, juichte ik, en op dat ogenblik had ik vader kunnen omhelzen
van vreugde en dankbaarheid, hoewel ik 's morgens nog een flink pak slaag had
gekregen omdat ik per ongeluk een ruit van de paardestal had ingegooid.
Langzaam pompte vader verder aan de tere pootjes, en het biggetje, dat daarstraks
nog opaalkleurig en bijna doorschijnend was, rozigde helemaal op.
‘Peuter eens met een strootje in de neusgaten, dan zal het niezen en zijn al de
slijmen weg’, beval pa op een veel mildere toon als toen hij zei dat ik het moest
weggooien. Het varkentje niesde zoals vader voorspeld had. Ik vond pa een échte
dokter.
‘En nijp nu het navelpeesje dicht’, commandeerde de dokter, terwijl hij wat
langzamer met de pootjes zwengelde.
Zonder mij af te vragen waarvoor dàt nodig was (vader wist het, dat was voldoende)
greep ik het blauwrode, glibberige darmpje vast dat zo uit het buikje scheen gezakt
te zijn, en neep eraan, niet te hard want het zou pijn doen. Ik was blij dat ik de dokter
helpen mocht, en als het beestje erdoor zou komen, zou het dat toch ook gedeeltelijk
aan mij te danken hebben, want ik had geduldig gewacht op het slikje, toen het nog
dood was.
Na een poosje liet vader de pootjes los, het biggetje ademde nu langzaam, maar
weldra vlugger en vlugger, op eigen krachten, en het knipperde eens heel even met
zijn diepliggende piepkleine oogjes, en het probeerde zelfs al op eigen pootjes te
gaan staan, maar het viel telkens om.
‘Het is erdoor’, zei vader ook blij, hoewel hij er niet zo vrolijk uitzag als ik, maar
och, grote mensen laten dat zo niet zien dat ze blij zijn, maar toch hoorde ik zijn
vreugde in het timbre van zijn stem. Hij droeg het varkentje in de stal en scharrelde
een ander biggetje weg om een kraantje vrij te maken voor het beestje dat wij opnieuw
hadden doen leven, en weldra dronk het met korte, smakkende teugjes.
Wat een spektakel, zo tien kleine, levende speelgoedvarkentjes die aan de buik
van de zeug door elkaar wriemelden, tunneltjes groeven in het warme,
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zachte stro, en altijd weer hun zelfde kraantje vonden. Een echt wonder, vond ik.
‘Pa, zouden er nog biggetjes komen? En hoe weet ge wanneer er weer eentje gaat
komen?’ vroeg ik sterk geïnteresseerd, want ik wilde later ook dokter worden en
dode biggetjes weer doen leven.
‘Als de zeug met haar staart in 't stro kwispelt, betekent dit dat er eentje op komst
is’, zei hij, terwijl hij de buik van de zeug betastte, even boven de uier.
‘Een stuk of vijf verwacht ik er toch nog’, voorspelde hij.
Ik vroeg me af hoe al die biggetjes daar wel samen konden zitten in die grote buik,
of ze het niet benauwd hadden, want het moest wel erg donker en warm zijn binnen
in de zeug, en hoe de biggetjes wisten wanneer het hun beurt was om naar buiten te
komen. Maar ik stelde nu geen vragen, want ik moest goed toekijken of de staart nog
zou kwispelen.
Het moederbeest knorde zacht, en heel gelijkmatig, het was net gorgelen.
‘Hoe is het?’ vroeg moeder, die de kippeëieren gegaard had, en in 't voorbijgaan
even haar hoofd in 't varkenskot stak.
‘Ze ligt rustig’, antwoordde vader, ‘veel zog.’ Dat gorgelen van de zeug was dus
de melk die ik naar de kraantjes hoorde lopen.
Ik was vlak achter het beest gaan zitten en mijn ogen lieten de harige krulstaart
geen ogenblik los. Af en toe reuzelde hij in het stro, maar dat was waarschijnlijk om
een vlieg te verjagen, want het was telkens maar een kort, droog slagje.
Plots knorde ze onregelmatiger, en het leek of zij een inspanning moest doen en
de vingerdikke staart klapte luid in het stro en bleef ineens rechtop staan als een
slagboom aan de spoorweg om de auto's door te laten, en meteen gleed een slijmerig
wezentje naar buiten, gevolgd door een gulpje bloed. Het leefde, en het was alsof er
een heel dun plastic zakje omheen zat dat het biggetje probeerde stuk te bijten om
eruit te komen.
Heel handig puurde vader het uit zijn verpakking en uit het navelstrengetje neep
hij een straaltje heel donkerrood bloed. Dan wreef hij het droog en liet het aanliggen
om te eten.
‘Hoe wonder is dat toch allemaal’, mijmerde ik, zonder een verklaring voor het
wonder trachten te vinden. Dat was ook niet nodig, want ik was gelukkig.
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Fernand Florizoone / Zevenenveertigste lente
De aarde van het brood
ligt gereed als een zondagmorgen.
Wordt welzijn dit jaar
mijn bloesem?
De dagen vloeien doorzichtig ineen:
waterverf en vlinders;
in het dorp
bloeit een speelplaats kinderen,
straks gaan zij uiteen
om gras te zaaien op de zeven dagen van de aarde.
Hopen is mijn lente.
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Kroniek
Marcel Janssens / Een enquête over de malaise onder Vlaamse
schrijvers
Uit een werkgroep van licentiestudenten in de Germaanse Filologie aan de Université
Catholique de Louvain is een sociologische enquête naar de positie van de Vlaamse
schrijver gegroeid. Sonja Vanderlinden, die samen met Prof. R. Henrard het onderzoek
leidde, publiceerde er de resultaten van, onder de titel De malaise in de letterkundige
wereld. Sociologische enquête naar de positie van de Vlaamse schrijver. (Louvain,
Bibliothèque de l'Université; Leiden, E.J. Brill, 1974, 116 blz.). Men voelt wel dat
er een malaise is in de literaire sector, inzonderheid wat betreft de
uitgeversproblematiek en de communicatie auteur-lezer, en men spreekt er veel over
bij ons en elders. S. Vanderlinden trachtte vaster greep te krijgen op de aspecten en
oorzaken van de malaise met behulp van een enquête, die ons gekwantificeerde
gegevens ter hand moet stellen om zo iets kwalitatiefs en vaags als ‘malaise’
objectiever te omschrijven. Haar enquête kende een bemoedigens responsiesucces:
432 bruikbare antwoorden op een totaal van 885 auteurs (48,8%) kwamen binnen.
Men kijkt een beetje verrast op bij dat hoge aantal auteurs in Vlaanderen (995!) op
het ogenblik dat de vragenlijsten werden rondgestuurd (december 1971). De
auteurslijst werd bezorgd door de administratie van het Ministerie voor Nederlandse
Cultuur (blz. 15). Anderzijds vermeldt de studie, dat de VVL in 1973 maar 346 leden
telde (blz. 81). Er hebben dus meer Vlaamse schrijvers op ‘bruikbare’ wijze aan deze
enquête meegewerkt dan er lid zijn van de VVL.
De auteur heeft er angstvallig over gewaakt de antwoorden globaal te behandelen
(zie blz. 102). Dat was een geruststellende troef t.o.v. haar 432 bruikbare
medewerkers. Toch zou de lezer wat meer willen vernemen over hun identiteit. Zuiver
kwantitatief gezien zal het onderzochte staal wel statistisch representatief zijn naar
geslacht, leeftijd en woonplaats t.o.v. de globale adressenlijst van het Ministerie,
zoals S. Vanderlinden bij het begin met tabellen becijfert (blz. 21-22). Verder blijkt
het staal van 432 schrijvers op zichzelf adequaat genoeg te zijn om er een
‘röntgenfoto’ van de hedendaagse Vlaamse schrijver mee samen te stellen. Achteraf
gezien blijkt het allemaal nogal mee te vallen, hoewel de ‘radiografie’ mijns inziens
te weinig nieuwe belangrijke sociologische gegevens laat zien. De beschrijving
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van de bestudeerde groep (Hoofdstuk I), het onderzoek van specifieke facetten van
het schrijversberoep (Hoofdstuk II) en de summiere analyse van wat wordt genoemd
‘deelneming van de schrijvers aan het maatschappelijk leven’ (Hoofdstuk III) brengen
informatie aan die men over het algemeen wel kon verwachten. De ‘robotfoto's’ van
S. Vanderlinden hoefde de insider echt niet met haar tabellen samen te stellen, op
enkele detailpunten na. Dus levert deze enquête naar alle waarschijnlijkheid toch
wel een representatieve beschrijving op van de huidige Vlaamse schrijversverzameling
(ik verkies vooralsnog ‘verzameling’ boven ‘groep’), al blijft de lezer wegens de
globalisering van de resultaten achter met de vraag: wie antwoordde nu eigenlijk?
Hebben een paar gerenommeerde Vlaamse schrijvers, die hun neus ophalen voor
een Vlaamse schrijversvereniging die (in 1973) 346 leden telde - om nog te zwijgen
over de zoveel vrijgeviger lijst van het Ministerie -, meegewerkt? Hebben de
enkelingen, die werkelijk van hun pen trachten te leven en wier namen van kapitaal
belang zijn voor de tabel 8 (met o.m. de schrijvers die géén ander beroep uitoefenen),
geantwoord? Dat mag alleen Sonja Vanderlinden weten. Zij zal antwoorden dat het
geglobaliseerde antwoordenpakket statistisch representatief is. En gelijk heeft ze.
Ook ware de lezer gediend geweest met een integrale reproduktie van alle 29 vragen.
Nu moet men de vragen uit de trefwoorden van de tabellen wedersamenstellen. Ik
had in elk geval graag beschikt over de exacte formulering van alle vragen.
Er zit in deze studie duidelijk informatie van tweeërlei aard: inventariserende
sociografische informatie over de bestudeerde verzameling Vlaamse schrijvers,
daarnaast een extrapolerend commentaar bij de ‘malaise’. Ik wou vooral een paar
kanttekeningen maken bij de eerste soort informatie. Sonja Vanderlinden ziet de
Vlaamse schrijvers als een ‘sociale groep’ (blz. 22, 52, 53, 79, 104). (Ik mag gerust
zeggen dat zij over de Vlaamse schrijvers spreekt, vermits zij het bestudeerde aantal
statistisch voldoende representabel acht.) Die personen gedragen zich zelfs ‘een
beetje zoals een kaste’ (blz. 104). Welnu, ik meen te mogen betwijfelen of men hier
wel in de sociologische zin van een ‘sociale groep’ kan gewagen. In het begin van
de jaren 1970 heeft de verzameling Vlaamse schrijvers die de enquêteformulieren
retourneerden, zich nog geenszins als sociale groep geprofileerd op grond van
socioprofessionele belangen binnen bepaalde produktieverhoudingen. Ik vind dat
zelfs de Noordnederlandse VvL daar nog niet aan toe is, laat staan de Zuidnederlandse
VVL. De Vlaamse schrijvers zijn voor mij meer een vrij losse verzameling individu's
waarvan er een paar honderd aangesloten zijn bij de VVL, die één keer per jaar stoom
af komen blazen in het Pershuis, desgevallend wat aan de bestuursfuncties morrelen
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en zich dan weer over het Vlaamse land verspreiden, op zoek naar een uitgever. Ik
vind het voorbarig deze ‘Einmannsfraktionen’, zoals Günther Grass zegde, een sociale
groep te noemen. Sonja Vanderlinden constateerde overigens ‘dat de schrijvers zelf
hun schrijfwerk niet als een beroep, althans hun hoofdberoep, beschouwen.’ (35).
Dat klopt inderdaad, op enkele uitzonderingen na. Of er onder de onderzochte 432
schrijvers nog 77 van hun pen leven, betwijfel ik ten zeerste, al voegt de auteur eraan
toe, dat sommigen daarvan aangewezen zijn op de inkomsten van hun partner, op
een pensioen of rente (blz. 31). Van die 77 moeten in feite 23 vrouwen zonder beroep
en pakweg 40 gepensioneerden, plus nog een aantal studenten worden afgetrokken.
Dit geeft een heel ander resultaat dan de 77 van tabel 8, met hoeveel voorbehoud die
77 ook naar voren worden geschoven. (Inmiddels komt het me zeer vreemd voor dat
in tabel 9, waar over het eerste beroep gehandeld wordt, een categorie voorkomt
onder de benaming ‘Gepensioneerden en zonder beroep’.) Wanneer dan Hoofdstuk
II als titel krijgt Specifieke facetten van het schrijversberoep, moet het zuiver
professionele karakter van deze bezigheid toch maar voor zeer weinigen onder de
432 respondenten gelden. En nog eens: hebben de échte beroepsschrijvers in
Vlaanderen wel op de enquête geantwoord?
Verder leert de enquête ons dat de faculteit Wijsbegeerte en Letteren de grootste
aantrekkingskracht uitoefende op de Vlaamse schrijvers, zowel mannelijke als
vrouwelijke (blz. 33). Het vermelden waard is verder de constatering, dat debuterende
Vlamingen in de Nederlandse pers het slachtoffer blijken te zijn van een
onbegrijpelijke segregatie (blz. 62), terwijl Vlaamse dagbladen met regionale radius
schrijvers uit de streek het eerst en het meest aan bod laten komen (blz. 61). Sommige
bedenkingen bij het cijfermateriaal van de schrijfster lijken mij minder ad rem. Zij
blijkt nogal voorbarig een teken van literaire genialiteit te zien in het feit dat iemand
vóór zijn twintigste jaar begint te schrijven (blz. 58). Gelukkig komen er maar 28
van de 432 auteurs in dat vakje terecht. (Waarschijnlijk wordt bedoeld: auteurs die
vóór hun twintigste jaar publiceerden.) Dat 52,5% van onze auteurs zich waagden
aan essays, is voor mij nog geen bevestiging van het intellectuele peil van onze
letterkunde (63). Wij kunnen er immers mee volstaan, de lijst te overlopen van de
essays die door de Commissie ter Bevordering van de Letteren geen aankoop waard
werden bevonden, om een groot vraagteken te plaatsen achter dat ‘intellectuele peil’
van onze 52,5% essayisten. Verder springt de schrijfster nogal lichtvaardig (en
contradictorisch) om met de politieke geëngageerdheid van de Vlaamse schrijver als
toegangsticket tot de studio's van radio en t.v.: op blz. 90 stelt zij dat de o.m. politiek
geëngageerde auteur ‘dan ook’ toegang krijgt tot
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radio en televisie, terwijl zij op blz. 96 moet noteren dat slechts ¼ van de politiek
geëngageerde schrijvers hun medewerking verlenen aan de BRT. Overigens: wat is
een politiek geëngageerd schrijver? Toch niet iemand die verklaart lid te zijn van
een politieke partij of vereniging, zoals deze studie vrij onbedachtzaam stelt op blz.
102-103?
Wegens de globalisering van de antwoorden is het natuurlijk moeilijk alle tabellen
te doorzien en te interpreteren. Ik heb bij voorbeeld heel wat last met de verwerking
van de gegevens in de tabellen 22 (Uitgeverskeuze en leeftijd) en 22 a (Uitgeverskeuze
en beoefend genre). Tabel 22 registreert de antwoorden op de vraag: Welke (is) (zijn)
uw uitgever(s) (geweest)? In de vraag werd niet nader gepreciseerd, wanneer of wat
een auteur bij een of ander uitgever publiceerde. Tabel 22 relateert bijgevolg enkel
de leeftijd, die de auteurs hadden in 1971/1972, aan de uitgevers, bij wie zij ooit, of
nu en dan, of vaak, of blijvend onderdak vonden. De relatie met hun leeftijd in
1971/1972 is het enige exacte resultaat dat de antwoorden op de veel te
ongespecificeerde vraag kunnen opleveren. De tabel 22 is bijgevolg inexact. Men
zou er de publikatiedata en de titels van (niet langer te globaliseren) werken moeten
kunnen bijhalen om de tabel te toetsen, maar zoals zij er nu staat acht ik ze ten zeerste
misleidend. Hetzelfde geldt voor tabel 22 a. Daar moet inderdaad een en ander
misgelopen zijn. Neem het voorbeeld van De Clauwaert. De tabel vermeldt dat deze
uitgeverij naast een groot aantal romanciers 7 schrijvers van wetenschappelijke
studies aantrekt, 15 auteurs van poëzie, 15 auteurs van essayistisch werk en 10 auteurs
van vertalingen. Nu staat toch vast dat er in het Clauwaertfonds geen
wetenschappelijke studies zitten, noch poëzie, noch toneel, noch vertalingen. (De
Caleidoscoop-serie kan wellicht doorgaan als ‘essay’?) Zou deze verwarring ook
niet te wijten zijn aan een onprecies gestelde en al te veel globaliserende vraag? De
antwoordende auteur kan een dichter geweest zijn, die een nummer van Caleidoscoop
over poëzie bewerkte, of een vertaler, die bij De Clauwaert een roman publiceerde,
of een romanschrijver uit het Clauwaertfonds, die ook (maar elders!) wetenschappelijk
werk op zijn actief heeft, enzovoort. Dit maakt de langste en meest bewerkte tabellen
22 en 22 a op de mooie vouwbladen ten enenmale onbruikbaar. Jammer voor het
vele gecijfer. Het ware natuurlijk een heel karwei geweest om de antwoorden te
confronteren met de uitgeversfondsen, maar een feit blijft, dat de werkgroep verstrikt
is geraakt in haar veel te ongedifferentieerde vraag en de antwoorden goedgelovig
registreerde.
Wat ten slotte de malaise zelf betreft, stelt Sonja Vanderlinden doorgaans een
betrouwbare diagnose op en schrijft zij een paar behartenswaardige medicaties voor.
Misschien overdrijft zij lichtelijk, waar zij het heeft over
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‘duidelijke ziektesymptomen, die het lampje op rood zetten’ (blz. 74, ook blz. 14)
of over de kwaadaardige ‘verborgen microben die de literatuur op het ogenblik
aantasten’ (blz. 110). Een veel breder opgezet onderzoek zou kunnen uitwijzen, dat
de aspecten van de malaise, die zij uit de antwoorden, evenals uit andere secundaire
literatuur afleidt, wel niet nieuw zijn, maar toch de laatste jaren ‘kwaadaardiger’ naar
voren zijn gekomen. Zo bijvoorbeeld het feit dat de schrijver zijn uitgever niet kiest,
maar door de uitgever wordt gekozen (blz. 75). Tegenover een heterogener wordend
potentieel lezerspubliek enerzijds en de onontwijkbare concentratietendensen in het
boekbedrijf anderzijds heeft de auteur van literaire teksten het zeer lastig om zijn
creatieve vrijheid te verdedigen. Zijn werk riskeert meer dan vroeger buiten zijn wil
om ‘geprogrammeerd’ te worden. Sonja Vanderlinden constateert, dat linkse jongeren
het felst deze situatie aanvechten, maar meestal inopportune alternatieven aandragen,
doordat zij ‘onleesbare’ teksten produceren, die toch hun weg naar het grote publiek
niet kunnen vinden. Diezelfde jongeren - zo schrijft zij - contesteren tegelijk het felst
het gezag van de Staat én stellen daaraan de grootste eisen ter bevordering van hun
eigen beroep (of hobby?). Het komt me voor, dat men na grondiger en ruimer
onderzoek, waarvoor heel wat meer vereist zou zijn dan 432 antwoorden van Vlaamse
auteurs, een eind verder zou kunnen gaan bij het ontwerpen van alternatieven dan bijvoorbeeld - het schrijverssyndicaat, het Fonds voor de Letteren, het schrijversloon,
het modelcontract, de inburgering van schrijvers op alle niveaus van het onderwijs,
zoals deze studie voorstelt. Als de malaise werkelijk vastzit aan de algemene
collectiviseringstendens in onze samenleving, aan economische
produktieverhoudingen en aan de mentaliteit van de huidige homo faber, dan zouden
er andere remedies moeten kunnen gevonden worden. De auteur van deze studie
weet zelf best, dat een paardemiddel niet zomaar voor de hand ligt, ook al omdat een
door schrijvers beheerd Fonds voor de Letteren of een aan de vrije markteconomie
onttrokken publikatiekanaal of een gegarandeerd minimum schrijfgeld nog altijd
geconfronteerd zouden moeten worden met primordiale kwalitatieve criteria. Of er
een uitweg is door de schrijvers aan te raden hun (overigens zo vaag omschreven)
‘vormesthetiek’, die dysfunctioneel zou zijn geworden in de samenleving, te verzaken,
zou ik betwijfelen. Ik meen dat nog weinig Vlaamse schrijvers zich tegenwoordig
tegenover de ondankbare maatschappij opstellen ‘door de vormschoonheid te
verabsoluteren’ (blz. 108). Hier lijkt mij de diagnose verkeerd gesteld. Bijgevolg
zou die medicatie ook maar ten dele adequaat zijn.
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Kroniek
Hugo Brems / Schrijven aan het leven
Willy Spillebeen: Gedichten 1959-1973. Een teken van leven. Antwerpen,
Standaard Uitgeverij, 1973 (Gemini Literaire Paperback, 25).
Het gedicht ‘Woorden in de stroom’ (11) dat W. Spillebeen als motto aan zijn
verzamelde verzen meegeeft, is een samenvatting van de hele bundel, een blik van
op afstand over hetgeen hier is gebeurd. Terugblikkend op de onverdeelde onschuld
van het kind, dat ‘keitjes keilde in het water’, en ‘'s avonds weer veilig thuiskwam’,
ziet hij zijn gedichten en zijn leven daarna als een scherp contrast:
‘ziek van liefde en schuld
gooide hij later
grote stenen uit.
Het water wolkte vol modder.
De stenen vormden geen brug.
Hij vond zichzelf
niet terug’ (11)

De obsederende grondtoon, niet alleen van de bundel als geheel, maar ook van zowat
elk gedicht afzonderlijk, is daarmee al aangeslagen. Spillebeen schrijft overigens
geen ‘losse gedichten’. Hij schrijft een oeuvre, of beter nog een ‘levenswerk’. Hij is
bezig aan een sisyfusarbeid: met elk gedicht probeert hij elke keer weer opnieuw
zijn ‘steen des aanstoots’ de berg op te rollen. Hoewel hij geen ogenblik het absurde
van zijn onderneming uit het oog verliest. Men kan zonder moeite een reeks citaten
uit zijn roman Steen des aanstoots (1971) aanhalen om het soort poëzie dat hier
geschreven wordt te karakteriseren.
Bijv.: ‘Dat is dan de zin van jouw absurde daad van het schrijvende leven, je
zwoegt met de steen des aanstoots die je bent en je beseft dat er geen oplossing (of
zin of doel) aan het begin of aan het einde van je tocht hoeft te zijn opdat je toch
altijd weer die tocht zou ondernemen’ (14); of: ‘je pen is een instrument om
samenhangen te verwoorden: verleden en heden schrijf je aan elkaar’ (20); en: ‘aldoor
dat gevoel, die enige innerlijke zekerheid: ik ben een schrijver doem en genade
verdrietige vreugde wanhoop en onmacht, ook ieder boek ieder gedicht is een steen
- en alles zou zo-
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veel eenvoudiger zijn alles zou onnodig zijn als de dood daar niet was. Schrijven
wanhopig verweer tegen de dood. De dood absurd als het leven dat absurd wordt
door de dood.’ (78)
Zowel de grondslag en de functie van zijn poëzie, als de voornaamste motieven
ervan worden hier genoemd: tot absurditeit gedoemde poging om aan het leven een
coherente zin te geven, een afrekening met het verleden, met de tijd als zodanig, de
wil om orde te scheppen in de chaos, maar vooral de altijd aanwezige dood, die op
voorhand alle vaste grond onder de voeten wegneemt.
Elk gedicht is een hernemen, herkauwen en heruitspreken van diezelfde motieven
of van deelaspecten ervan. In die zin is er ook weinig evolutie merkbaar in dit oeuvre,
tenzij dan naar een grotere beheersing en een gedegener poëtisch vakmanschap, een
toon van ouder worden, van toenemende loutering en rustiger inventarisering.
Deze poëzie is het extreme tegendeel van een gemaakte, op de taal gedichte,
retorische dichtkunst, zoals bijv. Van Ostaijen die propageerde, of zoals zeer recent
Harry Mulisch die bedreef in zijn drie balladen ‘De vogels’. Hier gaat het om
levensbegeleiding, om leven in woorden, om het afleggen van verantwoording en
het zoeken naar houvast, inzicht, samenhang, zekerheid.
In de cyclus ‘De hand die schrijft’ (130-135) uit de bundel Groei-pijn (1966) wordt
de existentiële betekenis van dit op het leven klevende schrijven treffend verwoord:
‘Hij dacht ik schrijf met het lichaam
met de vezels en de beenderen
met de cellen en het bloed
het gonzend gebed van mijn hersens
het bronstig gebed van mijn zaad.’ (130)

En verder evoceert hij zijn schrijvende hand als ‘De hand die door de wieren waadde’
(133), of die wrakhout samenzoekt om er een boot mee te bouwen (133). Een
gelijkaardig beeld, waarin de poëzie optreedt als middel om zich een weg te banen
door en uit het ondoorzichtig overgangsstadium van het menselijk bestaan, komt ook
later terug, zij het dan in een minder geïndividualiseerde context:
‘En hij gelooft in het gedicht
de bloem uit zijn rottend vlees
de droom voor wie later komen
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en hakken hun weg door het blinde heelal
met de makete van de eerste taal.’ (155)

En het voorlopig laatste woord uit dit alleszins aangrijpend gevecht met zichzelf, het
leven, de dood en de taal, neemt weer het beeld op van de mens, die wrakhout
samenzoekt en daarmee een woonboot wil bouwen om te overleven. (267)
Symptomatisch daarbij is hoe met dezelfde woorden over het leven en het dichten
geschreven wordt. Er is geen onderscheid. Ze maken deel uit van mekaar. Met de
woorden uit Steen des aanstoots:
‘En ook in de lange tussenpozen waarin je niet schrijft, tijdens je openbaar
leven in de dienst en het gareel van de gemeenschap, ook dan, vooral dan
ben je steensjouwer maar ook dan ben je de schrijver die hoe dan ook aan
het schrijven is.’ (78)
Bij de beschrijving van dit werk dringen zich daardoor ook voortdurend termen op,
die meer met leven, met bestaanservaring, dan met poëzie, met taalschepping te
maken hebben. De vormschepping gaat hier immers zo goed als helemaal op in het
zwoegen aan de eigen complexen, angsten en onzekerheden. Die problematische
houding in het leven zit al helemaal in de eerste bundel De spiraal (1959). De eerste
gedichten introduceren het motief van het heimwee naar een kindertijd waar alles
nog verwachting en mogelijkheid was, waar er nog eenheid in zichzelf en met de
wereld was:
‘... en dit is het vogeljong
met zachthoornen snavel van leven
een wit kinderding een argeloos lam
een wolk japanse kersebloei
een wijdopen bekje kraait naar de dag.’ (17)

Maar tegenover dit geïdealiseerde beeld van de jeugd staat de ‘doodsschreeuw van
de volwassen vogel’ (17). En in de laatste verzen van dit openingsgedicht staan heden
en verleden tegenover elkaar:
‘De schreeuw vogeljong wijdopen bek.
Maar ergens breekt een vogel de snavel.’ (18)

Het beeld van het dier (vogels, paarden, e.d.), samen met andere motief-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

791
woorden als ‘zomer’, ‘jager’ enz... roept een intens, maar in de kiem gesmoord
vitalisme op, een levensdrift, die gebroken wordt voor hij zich kan realiseren. Een
die strandt op levensangst, zondebesef en schuldgevoel. Beelden van leven en vrijheid
treden niet op, dan samen met de dood:
‘De vrouw draagt naar de zomer,
de vrouw draagt naar de dood.
En het kind bloei van haar zomer
woelt ook die droefheid bloot.’ (30)

Het leven is van in de moederschoot getekend met dood, een dood, waarvan de
volwassen man tot het besef komt, en die elke levensgerichte actie in hem verlamt,
op voorhand zinloos maakt. Dat doodsbesef is in deze poëzie nauw verbonden met
christelijke zonde-angst, die als een last op het leven weegt:
‘Toen vogelvrije woorden
aan mijn kamer klopten
wilde ik ze niet horen ik moest ze uit plicht vermoorden.’ (25)

De oorzaak wordt gezocht in de jeugd, de opvoeding. Vandaar ook die voortdurende
terugkeer naar een verleden, dat de ene keer ter wille van de onbewustheid
geïdealiseerd wordt, maar waarmee in andere gedichten afgerekend wordt. Vlucht
in het verleden en poging om er zich van te emanciperen wisselen elkaar af. Dat leidt
tot radeloosheid tegenover de eigen tijdssituatie, tot versplintering en zelfverlies:
‘Maar overal elders ben ik’ (23).
In deze radeloosheid wordt de hele levenssituatie met dood getekend. Het is
opvallend hoe van de 22 gedichten uit deze eerste bundel er vijf in de titel met dood
te maken hebben. Overigens komt de term ‘dood’ hier 36 maal voor, in 15
verschillende gedichten. Betekenisvoller kan het nauwelijks. Dezelfde motieven
komen terug in Naar dieper water (1962). Een nieuwe, nog meer vertroebelde impuls
gaat hier uit van de erotiek, die in een dergelijke levenscontext niet anders dan met
angst en schuld kan beleefd worden. Zij leidt de dichter naar hoogten van verrukking
en stort hem tegelijk in oeverloze wanhoop. Zo tekent hij de vrouw:
‘De vrouw is lichaam van licht,
bewogen schoonheid en hoge zomer,
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duizlende diepte, speels evenwicht,
moedergrond, vlinderend lover.
Haar bloed is schreeuwende honger
in nachten verhoogde menselijkheid.
Overal bloeit dan het lokkend donker:
bloemborsten schokken op uit zwart slijk.’ (47)

En:
‘Nacht gij smaakt wrang. Met gesloten ogen
tast ik naast mij de slapende vrouw.
Donkre demonen bewonen mijn dromen.
Man zijn maakt moe en oud.’ (47)

Scherper contrast met de inderhaast bijna onopgemerkte, terloopse seksualiteit, die
het in de literatuur zo goed schijnt te doen, is bijna niet denkbaar. Spillebeen zet hier
een traditie voort, die in de Vlaamse poëzie teruggaat op Van de Woestijne, en die
heel de generatie van dichters tussen de twee wereldoorlogen getekend heeft. Een
gelijkaardige gekwelde, krampachtige beleving van de seksualiteit vindt men terug,
zowel bij dichters als R. Verbeeck, de vroege K. Jonckheere, als later bij bijv. Van
Herreweghen, om een hoogtepunt te bereiken, zowel existentieel als artistiek, in de
poëzie van Jos de Haes (over wie Spillebeen trouwens een zeer degelijk essay schreef).
Vooral bij dichters met een katholieke opvoeding doet zich dat verschijnsel voor.
Spillebeen wijst trouwens expliciet op een dergelijke oorsprong in zijn cyclus
‘Kleuren’:
‘Het wit was kuis De Grote Wreker
vaardigde later zijn cherubijn
af om de dageraad rood te vegen:
zonde, schuld, pijn. Dan mens te zijn!’ (50)

Die problematische houding heeft hier, samen met de inschakeling in die traditie,
ook op het strikt poëtische vlak belangrijke consequenties. Globaal gezien is het
gevolg een poëtische vervreemding van de werkelijkheid. De concrete, tastbare
realiteit wordt poëtisch omgevormd, a.h.w. bedekt en verborgen, gehuld in allerlei
beelden, die haar maken tot iets geheel anders, iets dat meer te maken heeft met de
innerlijke wereld van de dichter, met zijn strikt persoonlijke beleving, dan met de
wereld van dingen, handelin-
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gen en gebeurtenissen zelf. Doorheen de verschillende gestalten waarin die
omvorming zich manifesteert, blijft de grond ervan constant: onmacht om met de
werkelijkheid te leven op een vanzelfsprekende, ongecomplexeerde manier. Typisch
voor dit soort poëzie is bijv. de idealisering van de vrouw als een wezen dat nog
geheel is, helemaal licht en geest en/of helemaal natuur en aarde.
‘Purperen amfoor, vrouw,
die van vóór eeuwen zijt’,

noemt Jos de Haes haar in zijn bundel Gedaanten. En Spillebeen:
‘De vrouw is lichaam van licht’ (47).

Elders identificeert hij haar met ‘De hoeve in de liesplooi van de heuvel’, en ‘de
grond, mijn goede, goede aarde’ (71). En, helemaal ontdaan van elke concrete
lichamelijkheid:
‘Je weke keel, vanwaar blauwe aders
als paden waden naar je schoot...
In steigering van dubble gratie:
twee warme stenen, glad en broos.

Het al te materiële, zware, vleeslijke van de vrouw en van de liefde wordt
overgeslagen. De erotiek wordt ingeschakeld in het mythische kader van seizoenen,
vruchtbaarheid, de kosmische cyclus:
‘Aarde mijn vrouw. In je voren
viel het zaad, rijpt het graan.
Jouw schoot is de hoeve waarover
de tijd in seizoenen gaat:’ (55)

Die ingreep is zowel een vlucht uit de concrete beleving als een poging om de eigen
ervaring te duiden door inschakeling in een groter geheel. Die tendens tot mythisering,
tot uitbeelding van een in oorsprong strikt individuele problematiek tot een visie op
de plaats van de mens in de kosmos, zet zich in de latere poëzie nog sterker door.
De beschuttende kosmische cyclus blijkt echter geen blijvend houvast te bieden,
wordt integendeel zelf door de absurditeit opgeslorpt en ontaardt in een reeks
concentrische vicieuze cirkels, waarin zowel op het individuele vlak jeugd,
problematisch heden en zekerheid van de dood, als op het algemene vlak ontstaan
en ondergang hopeloos in elkaar verward geraken en altijd terugkeren tot het
‘Dood-punt’. Dat is ook de titel van een afdeling uit de bundel Groei-pijn van 1966.
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Een kwalijker gevolg van dat alles is de erg beeldrijke, nogal overtrokken stijl, die
graag gebruik maakt van overstatements en hyperbolen. Alles wordt zeer extreem
voorgesteld en onmiddellijk in een absolute context van zware symbolen als vuur,
aarde, bloed, licht e.d. geplaatst. Daardoor wordt de belevingsbasis wel eens losgelaten
en gaan de gevoelens een eigen literair bestaan leiden. Hetzelfde deed zich trouwens
voor in het zeer metaforische ‘Steen des aanstoots’.
Groei-pijn (1966) is helemaal ingebed in dat thematische kringloopbewustzijn,
waarvan boven sprake was:
‘De prooi wordt roofdier de jager wild.
De laatste strijd is het verstild
stuiptrekken van een droom.
Wij worden prooi van aarde en water
ons dubbel dierbaar element.
Wij worden kiembaar zaad, ferment
voor nieuwe doodsstrijd. Later.’ (116)

De zeer egocentrische thematiek krijgt hier een ruimere dimensie, een filosofische
diepte, die het menselijk bestaan als zodanig aangaat: de mens die tegenover de
‘donkerte van God’ tegelijk jager is en prooi, die verscheurd wordt tussen zijn
hartstocht voor het aardse leven en zijn verlangen naar transcendentie, die zich bewust
is van zijn nietigheid, en contingentie in het grote levensproces, die zijn bestaan een
‘Sein zum Tode’ weet:
‘Hij sterft. Zijn zaad werd erbarmelijk schroot
voor de gemeenzame eenzame dood.’ (117)

Het is een leidmotief, dat in alle toonaarden herhaald wordt in een poëzie die
voortdurend begaan is met de ‘uitersten’. Deze mythisering levert enkele zeer goede
gedichten op, als bijv. het existentieel-religieuze gedicht ‘Fazant’, waarvan zojuist
de slotverzen werden geciteerd, en dat begint met de symbolisch rijke strofe:
‘De Boergondische vogel een herfstrode vlam
kraait met zijn keel vol as
naar de dageraad van zijn dood.’ (117)

Maar uiteindelijk blijft het gaan om een extrapolatie van een zeer eigen
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persoonlijke psychische problematiek, de uiting van diepgewortelde gevoelens van
eenzaamheid, angst, vervreemding van eigen jeugd, zowel als van het nu te leven
leven: vrouw, kinderen, ouders, van levensonmacht ten slotte.
Precies in die wisselwerking tussen individuele problemen en visie op de historische
en metafysische situatie van de mens zit voor een groot deel de kracht van deze
bundel, en vindt de zware symboliek, die in het vroege werk wat gratuit aandeed,
zijn verantwoording.
Na die drie eerder afzonderlijk gepubliceerde bundels volgt nog een omvangrijke
reeks ‘Ongebundelde gedichten 1966-1973’, meer dan 100 blz. Er zitten weinig
nieuwe elementen in deze verzen, tenzij dan misschien een paar wat verloren gelopen
maatschappijkritische toespelingen (bijv. ‘Is dit een doel?’ (214-215)). Wel is er in
sommige gedichten een grotere afstand merkbaar, een inzicht, dat de plaats inneemt
van de directe beleving en waardoor de verzen winnen aan sobere kracht, zoals het
illusieloze maar indrukwekkende:
‘Gespannen tussen niet en niet een man...’ (168)

of in wrange, intens tragische verzen als:
‘De goden openen hun snavels
en schateren om ons.’ (167)

Het heeft weinig zin hier nog eens alle motieven in hun wisselende gestalten uit de
doeken te doen. Wij kunnen volstaan met te wijzen op de grondtoon van deze verzen.
Nadat er in het voorgaande ‘zoveel strijds gestreden is’, zoveel psychische en
poëtische energie verbruikt aan een ongelijke kamp, is de toon rustiger en serener
geworden, maar ook tragischer en illusielozer, minder onderhevig aan de emotionele
schommelingen van hoop en wanhoop. Er wordt meer geconstateerd, af en toe duikt
zelfs, en dat is nieuw, een vleugje relativerende ironie op.
Maar wat deze gedichten blijvend menselijk interessant maakt en ook de poëtische
spankracht ervan waarborgt, is de blijvende wil om te leven, te zoeken, de steen de
berg op te duwen, de boot varende te houden met zijn ‘woorden in de stroom’.
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J. Brants / Over blinden en blindheid - een bijzondere bloemlezing
De dichter als blinde ziener en de blindheid als doorziend inzicht zijn de thema's die
het uitgangspunt zijn geweest bij de keuze voor een bloemlezing die de dichters Jan
Wit en J.W. Schulte Nordholt hebben gemaakt van poëzie uit de wereldliteratuur.
Jan Wit, wiens verzenbundel In de metalen stier in 1957 werd bekroond met de
Karel-de-Groteprijs van de stad Nijmegen, zèlf een blinde, zal ongetwijfeld het
initiatief hiertoe hebben genomen. Hij deed dit ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de Nederlandse Blindenbond.
De bundel bevat poëzie van talrijke dichters uit binnen- en buitenland, van Homerus
tot Rilke, van Hooft tot Kouwenaar. Van andere Nederlandse poëzie zijn verzen
opgenomen van onder meer Huygens, Cats, Jacob Israël de Haan, Jac. v. Looy,
Anthonie Donker, Harriët Laurey en Jan Wit zèlf.
De samenstellers gaven de bundel de naam Méér dan steen voelen. Deze
merkwaardige titel is het thema van een gedicht van Gerrit Kouwenaar, dat in de
bundel is opgenomen. Het begin daarvan luidt:
Zou een hand als bijvoorbeeld de hand
van een blinde, die tastend door de stad gaat,
niet meer voelen dan steen
als hij steen voelt?

en het gedicht eindigt:
ja, hij zal meer dan steen voelen
als hij steen voelt,
bijvoorbeeld angst
angst bijvoorbeeld voor open deuren
maar de zienden zijn talrijker dan de blinden
blijmoedig en zeker door open deuren in- en uitgaand
betasten zij zelden steen.
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Pas als de nacht is gevallen
begint de werkelijkheid.

Zeer dikwijls, tekent Wit hierbij aan, hebben dichters zich in abstracte zin verwant
gevoeld aan de blinde mens. ‘Kouwenaar trok de vergelijking dichter-blinde, door
te stellen dat blinden, wanneer zij hun handen tastend langs steen laten gaan, méér
dan steen voelen, bijvoorbeeld angst, angst die de werkelijkheid van de mens is.’
Vertaalde gedichten vormen de meerderheid. De vertalingen zijn, op een tweetal
na, van de hand van Schulte Nordholt, de dichter die ook de meeste der vertalingen
voor het Nederlandse Nieuwe Liedboek der Kerken voor zijn rekening heeft genomen,
en wiens verzenbundel Levend Landschap in 1952 werd bekroond met de Van der
Hoogtprijs.
Jan Wit schreef een zeer indringende inleiding bij de bundel. Hij gaf deze inleiding
de titel ‘De grauwe grenssteen’, ontleend aan het gedicht ‘Pont du Carrousel’ uit de
Neue Gedichte van Rainer Maria Rilke, van wie vier gedichten zijn opgenomen.
Schulte Nordholt vertaalde de tweede regel van dit gedicht als volgt:
Grauw als een grenssteen van verborgen rijken
De inleider tekent hierbij aan dat de eerste woorden van deze regel hem een andere
grens suggereren dan Rilke bedoeld heeft. Hij dacht onmiddellijk aan de grens tussen
het rijk van de zichtbaarheid en het rijk waar de wereld op andere wijze wordt ervaren.
‘Wanneer zienden’, vervolgt hij, ‘zich trachten voor te stellen hoe in het rijk der
onzichtbaarheid het bestaan mogelijk is, dan komen zij niet verder dan die grauwe
grenssteen tussen het land der zienden en het wezenlijke land der blinden.’
Het adjectief uit het motto is goed gekozen, zegt Jan Wit, en hij kan het weten.
Het gaat immers in het land der blinden niet meer over licht en donker, kleurrijk en
zwart. ‘Met het wegvallen van het oog zijn die tegenstellingen opgeheven.’ Grauw
zou hier het enige zinvolle woord zijn. ‘Een grauwe grenssteen: de blinde is een
grensfiguur in de maatschappij der zienden, weggedrongen in een bestaan van
tweederangs burgerschap en derderangs partnerschap.’
Rilke laat in een ander gedicht een blinde zeggen hoeveel gemakkelijker de zienden
kunnen beminnen, ‘van gezicht tot gezicht’.
Anderzijds wijzen vele der dichters op het feit dat de blinden altijd met opgeheven
hoofd lopen. Zo: Jac. van Looy in zijn vers op het gitaarspelend blinde meisje in
Madrid. Zo: Baudelaire in zijn gedicht ‘De blinden’:
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Al is het goddelijk licht erin gedoofd
toch staan zij altijd naar de hemel open
nooit ziet men blinden in gedachten lopen
ter aarde neigend het te zware hoofd.

J.J. van Geuns, nog steeds een onderschat dichter, zag in het wandelen van een door
een kind voortgeleide blinde zelfs iets edels, koninklijks welhaast:
Er is een kalme pracht in zijn bewegen
als ware hij de heerser van dit oord.

Milton spreekt, als hij op 43-jarige leeftijd blind is geworden, van een andere wereld,
van een ander licht, ja zelfs van de wereld van het verloren paradijs.
De zwervende Ierse dichter Antony Raftery gaat nog verder: hij draagt zijn
blindheid met opgewektheid:
Ik ben Raftery de dichter
vol van liefde en hoop
mijn ogen zijn zonder licht
maar geen bitterheid kwelt mijn hart
(...)
mijn hart licht mij bij onderweg

Over dat andere licht dat opgaat, over het geestelijke oog dat geopend wordt wanneer
het oog van het lichaam faalt, spreken vooral de oudere gedichten: de heidense variant
bij Homerus, de christelijke bij Cats, Huygens en andere 17de-eeuwers; Huygens
troostend: ‘Oogentroost’, het gedicht voor zijn jeugdvriendin Lucretia van Trello,
die aan één oog blind was geworden, waarin de dichter zegt dat de dreigende algehele
blindheid bedoeld kan zijn als een aanwijzing tot meer innerlijk leven, gereed om te
sterven.
Wit wijst erop dat pas bij de modernen het verschrikkelijke en het afstotende van
de blindheid naar voren komt. Georg Heym (1887-1912) gaat op dit thema door. Hij
heeft vooral de blinden als gestichtsbewoners in hun griezeligheid zichtbaar gemaakt.
Uit zijn gedicht ‘Blinde vrouwen’:
Geleid door haar verpleegsters, gaan de blinden
zwarte kolossen, molochen van leem
door slaven voortgesleept. En zij beginnen
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een blindenlied, zeer langgerekt en vreemd

Terugkomend op Rilke, willen we wijzen op nog twee van diens gedichten, waarin
zijn affiniteit tot de bijna mystieke wereld der blinden blijkt. Van het gedicht op de
blinde bedelaar in het Parijse verkeer het slot:
Als stuitte hij op tegenstand
wacht hij. Dan heft hij vol vertrouwen
plechtig, bijna feestelijk, zijn hand
alsof hij gereed stond om te trouwen.

De laatste regel: een even gewaagd als ontroerend beeld (het gebruik van de witte
stok bestond in Rilkes tijd nog niet).
Zijn prachtige gedicht ‘Blinde bij de thee’, de dame in de deftige volle salon liefdevol en treffend geobserveerd -, nemen wij in zijn geheel over, waarbij de lezer
de knapheid van de vertaling zal opvallen.
Zij leek zoals de anderen te zijn,
alleen zij hield het kopje in haar handen
iets anders vast, zo leek het, dan de andren.
Zij glimlachte een keer, het deed haast pijn.
En toen men eindelijk opgestaan
en vrolijk pratend, waar het toeval leidde
men door de vele kamers zich verspreidde,
toen zag ik haar. Zij kwam wat achteraan.
Zich inhoudend, alsof zij zo meteen
voor heel een menigte zou moeten zingen,
terwijl haar klare ogen 't licht opvingen
alsof het op een blanke vijver scheen.
Zij volgde langzaam en het duurde lang
alsof er iets was dat haar bleef weerstreven
en toch: alsof zij na een overgang
niet langer lopen zou, maar zweven.

We eindigen met gedeelten uit het opgenomen gedicht van de blinde
dichter-bloemlezer zelve (uit zijn bundel Revalidatie), waar het luisterende en tastende
jongetje voortdurend aanwezig is (‘haren om paadjes in te vinden’):
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Wat weet ik nog van mijn moeder?
zij stierf toen ik vier jaar oud was
aan de spaanse griep van '19
Ze droeg zacht ruisende rokken
en als ze sprak dan zong ze
(...)
Toen ging ze naar de hemel
Ik weet niet meer of ik bedroefd ben geweest
De hemel - dat was immers heerlijk.
Trouwens daar kwamen mijn tantes aan
die hadden zachte lippen en schoten
en strakke zijden borsten
en haren om paadjes in te vinden
Oom Johan zette mij op zijn schouder
zo kon ik de wolken bevoelen
gevoegde planken in Oma's plafond
Dat moest wel heel dicht bij de hemel zijn.
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Vic Claes / Nobelprijswinnaar Harry Martinson
Het leven en de ontwikkeling van de twee Zweedse auteurs die dit jaar met de
Nobelprijs voor letterkunde bedacht zijn, vertoont heel wat gemeenschappelijke
trekken. Beiden hebben ze een moeilijke jeugd gehad en werden ze door stiefouders
opgevoed. Ze hebben allebei linkse, zelfs communistische sympathieën gehad en ze
behoorden in de jaren dertig tot de meest vooraanstaande beoefenaars van de
proletarische roman. Als autodidacten hebben ze alle twee een lange loopbaan
afgelegd, die bekroond werd met een doctoraat honoris causa aan de universiteit te
Gotenburg (Eyvind Johnson in 1953, Harry Martinson in 1954), met een lidmaatschap
van de Zweedse Academie (Martinson als eerste arbeider-schrijver in 1949 en Johnson
in 1957) en nu met de Nobelprijs.
Niettegenstaande deze opvallende parallellen is het werk van Martinson en Johnson
onderling zeer verschillend geaard. Het feit dat Eyvind Johnson uitsluitend prozaïst
is en dat Harry Martinson (geb. 6 mei 1904) tien dichtbundels op zijn naam heeft
staan, wijst al op een belangrijk onderscheid naar aanleg en temperament. Johnson
is een sceptisch intellectueel met een wetenschappelijke belangstelling voor het
verleden, een humanist die het opneemt voor de menselijke vrijheid in tijden van
dictatuur en verdrukking. Martinson daarentegen is een dichterlijke figuur die met
liefdevolle aandacht het kleine in de natuur benadert, wiens scheppende verbeelding
kosmische perspectieven ontdekt en die zich verontrust over de toekomst van de
menselijke cultuur.
Het is dan ook niet te verwonderen dat twee auteurs met zulk een eigen geaardheid
zich vrij spoedig van de groep proletarische schrijvers, waartoe ze in hun eerste
periode nog gerekend kunnen worden, verwijderd hebben en ieder hun eigen weg
opgegaan zijn. Het Zweedse proza van de jaren dertig stond helemaal in het teken
van de arbeidersliteratuur. Een groot aantal auteurs die omstreeks de eeuwwisseling
in het arbeidersmilieu geboren waren en in hun jeugd allerlei handenarbeid verricht
hadden, debuteerden omstreeks 1930 met romans en novellen die de slechte
omstandigheden waarin vooral het landarbeidersproletariaat leefde, aan de kaak
stelden. Het proza van deze werken zette de stilistische traditie van het naturalisme
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in de Zweedse literatuur voort, zij het dan enigszins verjongd door de psychologische
vernieuwing van de Freudiaanse driftromantiek van de jaren twintig. Opvallend is
dat de meeste vertegenwoordigers van deze zgn. proletarische richting in de jaren
dertig autobiografische verhalen publiceren, vaak in verschillende delen, waarin ze
ruw-realistisch hun onthutsende levenservaringen meedelen. Juist door zijn
autobiografie Nässlorna blomma (1935; De netels bloeien) en het vervolg Vägen ut
(1936; De weg naar buiten) behoort ook Harry Martinson tot deze richting, al merkt
men hier tevens duidelijk zijn poëtische geaardheid die hem van zijn collega's
onderscheidt.
De hoofdpersoon Martin uit De netels bloeien is natuurlijk Harry Martinson zelf,
al zijn sommige details in het boek bewust gewijzigd - zoals bijv. de overlijdensdatum
van zijn vader, die in werkelijkheid 26 april 1910 was maar in het boek op 3 december
1910 geplaatst wordt -, wat de auteur in de gelegenheid stelt een aangrijpende
tegenstelling op te roepen tussen de begrafenisstemming in het verarmde gezin en
de feestelijke voorbereidingen voor het kerstfeest in het dorp. Kort na de dood van
de vader laat de moeder haar gezin in de steek en trekt naar Amerika. De kinderen
worden door de gemeente uitbesteed bij de boer die hun voor het minst mogelijke
geld kost en inwoning wil verschaffen. Op die manier wordt Martin aan een
beklemmende liefdeloosheid blootgesteld. Hij ontvlucht herhaaldelijk, wordt weer
gegrepen en bij nieuwe stiefouders geplaatst, tot zijn honger naar liefde en begrip
een korte tijd bevrediging vindt bij Juffrouw Thyra in een tehuis voor ouden van
dagen. Ook dit geluk vindt zijn tragisch einde door de dood van Thyra.
Dit autobiografisch verhaal bevat elementen genoeg die tot een agitatorische
tendensroman hadden kunnen worden omgewerkt. Het is typisch voor Harry
Martinson dat dit niet gebeurt. Aan de ene kant is er de levenswijsheid van de
schrijver, die wel vindt dat de toestand van Martin deerniswekkend is maar toch ook
dat de jongen te veel aan zelfbeklag doet. Aan de andere kant zijn er trots alles de
mooie kanten van het leven: de jonge Martin heeft de blik en de ziel van een dichter
- wat door de lyrisch-impressionistische taal onderlijnd wordt. Wanneer de natuur
hem troost brengt, betekent dit echter niet dat Martin een dromer wordt, maar is het
zijn levendige aandacht voor zijn omgeving en zijn scheppende verbeelding die hem
diepere perspectieven openen, die al het andere leed doen vergeten. Ook de school
brengt hem een welkome verpozing en een weldoende verzekering van zijn
begaafdheid. Martin houdt dan ook van de school; de tijd die hij daar doorbrengt is
hem een zegen, omdat hij dan niet hoeft te wroeten en te zwoegen. 's Middags gaat
hij immers ook niet ‘naar huis’
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als de andere kinderen, hij gaat alleen ‘weg van de school’.
Nu was De netels bloeien niet het eerste werk van Harry Martinson. Hij had zes
jaar eerder gedebuteerd met een dichtbundel Spökskepp (1929; Spookschip), die veel
onrijpe verzen bevatte, al zijn er wel enkele typerend voor de wereldreiziger-matroos
die Martinson in de jaren twintig was. In hetzelfde jaar werkte hij mee aan de bundel
5 Unga (1929; 5 Jongeren, d.w.z. vijf jonge auteurs, waarvan Arthur Lundkvist de
dynamische leider was) waarin een primitivistische driftleer verkondigd wordt. De
dichtbundel Nomad (1931; Nomade) werd gunstiger onthaald, al staan er, wanneer
we hem nu doorbladeren, weinig geslaagde gedichten in. Wel heeft de dichter een
eigen toon verworven met verrassende beelden en flitsende associaties. Er is hierbij
invloed te bespeuren van Edgar Lee Masters, Walt Whitman, Carl Sandburg en van
het Europese expressionisme en surrealisme, maar Martinson is al op weg naar een
oorspronkelijke eenvoud zoals in het gedicht Ute på havet (In volle zee):
In volle zee voel je een lente of een zomer enkel als een ademtocht.
Het drijvende Floridawier bloeit soms in de zomer
en op een lenteavond vliegt een lepelaar naar Holland.

Ingvar Holm heeft erop gewezen dat een gedicht als dit de detailscherpte van de
Chinese lyriek en het verrassende beeld van de moderne experimentele poëzie
verenigt.
Martinsons verlangen naar eenvoud en echtheid blijkt ook uit een gedicht als Barn
(Kinderen), dat overigens de verontwaardiging van communistische auteurs verwekte,
die Martinson reeds als een van de hunnen beschouwden. Hij wil de oorspronkelijke
eenvoud van de kinderen over heel de wereld in hun duizendvoudige verscheidenheid
bewaren en zegt: ‘Kom niet hierheen met Lenin, niet met Ramakrishna, maar kom
met deemoed’ en leer de oorspronkelijkheid van elk kind op prijs stellen.
Deze gedachte is nauw verwant met de nomadenfilosofie die hij in zijn
prozageschriften van die jaren, vooral in Resor utan mål (1932; Reizen zonder doel)
ontwikkelt. Om vrij te blijven van individualisme en nationalisme, van hokvaste
hebzucht en alle ondeugden die daarmee gepaard gaan, is het nodig dat de mensen
nomaden worden: zwervers over de aarde. Iets van die hunkering naar innerlijke
vrijheid is Martinson altijd bijgebleven. Voorlopig schildert hij die drang naar vrijheid
vooral in proza: in Kap Farväl (1933; Kaap Vaarwel), een boeiende, frisse
verzameling reisindrukken uit verschillende werelddelen en als zodanig een unicum
in de Zweedse letterkunde; in zijn twee reeds vermelde, autobiografische verhalen;
in de
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drie bundels natuurschetsen en overwegingen die in de jaren 1937-1939 verschijnen
en waarin hij waarschuwt tegen de verslaving aan de techniek, die de moderne mens
bedreigt; in het oorlogsverslag Verklighed till döds (1940; Dodelijke werkelijkheid)
waarin hij het opneemt voor Finland tegen de Sovjetunie; in het niet geheel geslaagde
verhaal Den förlorade jaguaren (1941; De verloren jaguar) en misschien het
duidelijkst en esthetisch het best verantwoord in de zwerversroman Vägen till
Klockrike (1948). Dit is trouwens ook het enige boek van Martinson dat in zijn geheel
in het Nederlands vertaald werd (De weg naar Klockrike, 1952).
Bolle, de hoofdpersoon van dit verhaal, verkiest de vrijheid boven de
industrialisatie. Hij was sigarenmaker, maar wanneer het oude, vertrouwde handwerk
voor de machine plaats moet maken, wordt hij landloper. Zo voelt hij zich veilig
tegenover de bindende eisen van de maatschappij. Alleen de ongelukkigen en
eenzamen, de zieken en abnormalen onthalen Bolle gastvrij en vriendelijk. De
gegoeden, hokvasten wijzen hem af. Het zwerversleven maakt hem mild en wijs en
vervult zijn geest met metafysische beschouwingen over de zin van het menselijk
bestaan.
Kaap Vaarwel, De netels bloeien en De weg naar Klockrike zijn in Zweden
natuurlijk stuk voor stuk succesboeken geweest. De dichtbundel Natur (1934; Natuur)
werd daarentegen erg kritisch ontvangen, al noemt Ingvar Holm hem een ‘nieuw
hoogtepunt’ in Martinsons werk. Onbetwiste hoogtepunten zijn in elk geval de bundels
Passad (1945; Passaatwind) en Cikada (1953; Cicade/Boomkrekel). Tegenover de
nog wat gekunstelde overladenheid van Natur staat de rijpe zuiverheid en eenvoud
van de twee laatstgenoemde bundels.
De passaatwind (geen windstilte, maar ook geen orkaan) staat in het gelijknamige
boek als symbool voor vernieuwing, bezinning, verinnerlijking. De eerste afdeling
bestaat uit twee gedichten onder de titel ‘Aan het lied der rijpheid’ en tien onder de
titel ‘Passaten’. Voor de vroegere zeilvaart op de oceanen waren de passaatwinden
van groot belang. Nu er echter ‘geen onontdekte eilanden meer zijn’, nu het vliegtuig
de betekenis van de passaten heeft gereduceerd, nu de techniek de mens over heel
de wereld tot slaaf dreigt te maken, heeft de dichter plannen gemaakt om een nieuwe
reis te maken:
Ik heb een reis gepland
een huis ingericht
op nomadische kusten naar binnen.
De broodboomtak van het Zevengesternte lokte eeuwig.
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Onbereikbaar in de tuin der melkwegen
was hij een tak van toonbroodvruchten.
Maar nieuwe wijze ontdekkers
wezen me de weg naar binnen
naar de kusten van het nieuwe Gondwana.
En ze vertelden me
dat verborgen baren daar steeds golven,
dat een zee van raadsels daar steeds stroomt
rond de onbeschreven eilanden der binnenste reizen
en ik heb stil naar hen geluisterd
en een nieuwe passaat vermoed
een nieuw Gondwanaland.

Het grootste deel van de laatste afdeling van de bundel Passaat zijn tien gedichten
onder de titel ‘Li Kan spreekt onder de boom’. De mild glimlachende Li Kan
verduidelijkt ons hoe die reis naar het nieuwe Gondwana, naar verinnerlijking en
waarheid, ondernomen kan worden. Hij verwijst naar de vanzelfsprekende, elementaire
dingen in ons bestaan:
De vanzelfsprekende dingen, de zon, de aarde en de zee bestaan.
De wijze kan er niets bijvoegen.
En vindt hij iets om bij te voegen
dan komt de lente toch,
en de zomer en de herfst en de dood.
De wijze kan enkel de weg bereiden voor de eigen lichtkracht van het vanzelfsprekende.
De wijze is een wijzer
die wijst wat de grootste, de lichtende klok
in eeuwigheid is.

Waarheid en vanzelfsprekendheid zijn de kernwoorden in de overwegingen van Li
Kan.
Onder de gedichten die tussen de eerste en de laatste afdeling van Passaat
voorkomen, zijn er enkele die de oppervlakkigheid van onze technische civilisatie
aantonen, maar vooral een aantal mooie natuurgedichten zoals de eenvoudige
natuurimpressie Avond op het land:
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Stil spiegelt zich het raadsel. Het spint avond
in rustig riet.
Hier is een teerheid die niemand ziet
in 't zachte gras.
Stil staart met groene ogen het vee,
dat avondkalm naar 't water gaat.
En het meer reikt aan alle monden
zijn reuzemaat.

Ook de dichtbundel Cicade bevat tal van mooie natuurgedichten, zoals bijv. het
bekende Van drijfhout houd ik, waarvan ik hier de eerste strofe citeer:
Van drijfhout houd ik,
dat van ver komt gedreven.
Noordatlantisch hout, dat gedrenkt is, gevormd en geslepen
door de draaibank der zee
bruisend op eenzame kusten,
de ijsorgelkusten van Labrador.

Wie de volledige tekst van dit gedicht wil lezen, kan een vertaling vinden van de
hand van Amy van Marken in de bloemlezing van Sybren Polet 1900-1950.
Bloemlezing uit de moderne buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling (De Bezige
Bij, 1961) of in Het warme noorden, een bloemlezing uit de moderne Zweedse poëzie
door Amy van Marken en Sybren Polet (1958). In deze laatste anthologie staat nog
een ander gedicht uit de bundel Passaat. Uit dezelfde bundel van Martinson werden
reeds vroeger drie gedichten vertaald door Martha A. Muusses (in Scherenkust, 1948)
o.a. Verschillende landen, met sociale inslag, en Vliegerslied, met kritiek op onze
moderne oppervlakkigheid.
De (kleine) tweede helft van Cicade was ingenomen door Het lied van Doris en
Mima, dat bestond uit 29 zangen en dat drie jaar later bleek te zijn uitgegroeid tot
het epos Aniara, dat nu 103 zangen omvatte. In dit dichtwerk culmineert de
pessimistische kijk op de ontwikkeling van de moderne techniek, waaraan Harry
Martinson al eerder uiting gegeven had. Aniara is de naam van een reusachtig
ruimteschip waarin achtduizend mensen de aarde ontvluchten, die door noodlottige
stralingen haast onbewoonbaar geworden is. Om een botsing met de asteroïde Hondo
(een asteroïde of planetoïde met die naam bestaat niet, maar het is niet toevallig de
naam van het eiland waarop Hirosjima ligt) te vermijden wordt het schip tot
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een koerswijziging gedwongen die niet meer te corrigeren valt. De mensen vliegen
stuurloos in de richting van het sterrenbeeld de Lier de dood tegemoet. Ze gedragen
zich zo een beetje als gewone aardbewoners: sommigen zijn fatalistisch-onpersoonlijk
als een robot, anderen geven zich over aan dans en seks, weer anderen stichten
religieuze sekten. Een aantal vinden troost in het kijken naar een soort elektronisch
t.v.-toestel (de ‘Mima’), dat zowel heden als verleden kan weergeven. Het is a.h.w.
een zinnebeeld van de menselijke geest, begaafd met een geweten. Wanneer de Mima
de vernietiging van de aarde moet weergeven, geeft ook zij de geest. Na 24 jaar zijn
alle mensen dood en vliegt het ruimteschip alleen in de ijzig-kille, lege ruimte.
Duidelijk wil deze ruimtetocht het bankroet aantonen van de moderne civilisatie.
Met heimwee en spijt wordt teruggedacht aan de aarde, het paradijs dat de mens zelf
vernietigde:
We kwamen van d'aarde, van Doris' land
het kleinood in ons zonnestelsel
de een'ge planeet waar het Leven kreeg
een land van melk en honing.
Beschrijf de landouwen die er waren
de dagen die er gloorden.
Beschrijf de mens die in glans
voor zijn geslacht de graven groef
tot God en Satan samen
in een vernield, vergiftigd land
over berg en heuvel vluchtten
voor de mens, de koning der puinen. (zang 79)

Toch is het werk niet louter pessimistisch. De herinnering aan de groene aarde met
wei en bos, het heimwee naar goedheid, eenvoud en barmhartigheid, naar warme
menselijkheid, doorstraalt het episch verhaal, dat overigens geen zuiver epos is maar
lyrische zangen bevat. Zo een zang is bijv. Het lied van Karelië (zang 72), waarin
plotseling echo's van de Kalevala opklinken (ook de naam Aino komt daaruit) en
waarvan ik hier de laatste strofe citeer:
Schoonst toch van de schone taferelen is het heerlijke Karelië,
zoals tussen bomen waterglans, als zomers trillend water
in de junilichte dagen wanneer avond amper schemert
of de blokfluitklare koekoek verzoekt de lieve Aino
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nevelsluiers te verjagen, 't juniwater te verlaten,
naar de opgestegen damp te stijgen, bij de blije koekoek zich te vlijen
in het ruisende Karelië.

Het taalscheppend vermogen van Harry Martinson bereikt in Aniara een hoogtepunt.
Hij schept nieuwe woorden en speelt met woorden die niet bestaan, maar die door
klankassociaties met bestaande woorden toch bepaalde begrippen oproepen.
Na Aniara zijn nog vier dichtbundels verschenen: Gräsen i Thule (1958; De
grashalmen in Thule), Vagnen (1960; De wagen), Dikter om ljus och mörker (1971;
Gedichten over licht en donker) en Tuvor (1973; Graspollen). Stuk voor stuk zijn dit
bundels die op het peil staan van het beste werk van Martinson. Dezelfde thema's
als vroeger worden behandeld: natuurgedichten, die de grootste groep uitmaken;
kritiek op de moderne beschaving, die vooral tot uiting komt in De wagen; verzen
met een sociale achtergrond, zoals de hongersnood in Bengalen.
Inzonderheid treffen ons in deze laatste dichtbundels de heldere, beheerste vorm,
de eenvoudige beelden en vooral de doordringende wil om blijvende elementen van
ons bestaan te achterhalen, om de oerbodem van alle leven te doorgronden. Ik wil
dit nog illustreren met twee voorbeelden. In het eerste gedicht Credo (uit de bundel
De wagen) sluit hij aan bij de gedachte van het ‘vanzelfsprekende’ waarover de wijze
Chinees Li Kan in de bundel Passaat reeds zat te mediteren. Juist door de
metafysische, eeuwige waarde van de vanzelfsprekende dingen waarop ons bestaan
rust, kan de dichter zijn vertrouwen in het leven uitspreken:
De wereld is vol van zelfsprekendheden,
verwaarloosde kernen
zekerheid van diepere aard
dan ons valse, verwarde leven.
Er is een wereld van trouwe aarde
vol rozen die graag sterven,
vol golven die graag slaan,
vleugels die graag vliegen,
pijlers die graag schragen,
tijden en daken dragen,
wijd en lang.
Er is een zee waar geloof ontstaat
steeds opnieuw als vissen.
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Een bos waar vertrouwen groeit
als pasgebotte blaren.
Wat zou het baten droef te treuren
als alles in zijn oergrond al
verdoemd was en verloren.
Wat zou het baten schuld te voelen
als alles buiten ons, als diep de bodem
tegen zichzelf een misdaad was.

In het tweede gedicht (uit Graspollen) waarmee ik dit artikel besluit, plaatst Martinson
een oude ‘reuzenspar’ in een groots perspectief. Die spar is een eigen wereld op
zichzelf. Hij heeft veel stormen doorstaan in zijn lange leven. Hij kent de stille
eenvoud van de duif maar ook de list en bloeddorstigheid van de marter. Hij is
uitgegroeid tot een symbool van het leven, tot een beeld van de geschiedenis die zich
steeds herhaalt. Deze gedachte wordt niet didactisch uitgewerkt maar slechts
voorzichtig aangeduid in concrete, soms geheimzinnige, maar toch steeds eenvoudige
details uit de natuur. Iets daarvan heeft de Zweedse Academie in haar
motiveringsformule willen uitdrukken: het werk van Harry Martinson ‘vangt de
dauwdruppel en weerspiegelt de kosmos’.
De reuzespar is haast een eigen bos
met eigen stormlied.
Als alles in zijn eigen leven,
maar ook als heel het leven.
Eenzaam in het geruis van velen.
Zelf een veelheid van schuilhoeken en lotgevallen.
Zwijgende winters, donderwolkzomers,
duif en marter.
In zijn top vaak een merel die fluit
dat de jaren steeds nog ruisen
al zo lang, al zo veel.
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Kroniek
Jan van Nieuwenbergh* / Literatuur over de arbeiderswereld in de
Bondsrepubliek: Günter Wallraff
Op 23 mei 1974 werd Günter Wallraff door een Griekse militaire rechtbank tot 14
maanden gevangenis veroordeeld. Hij had op 10 mei op het Grondwetplein in Athene
anti-juntapamfletten uitgedeeld. Zijn actie drong niet tot in het Westduitse t.v.-journaal
door, maar ze kreeg toch voldoende ruchtbaarheid om de bondsrepublikeinse literaire
kringen in opschudding te brengen. De discussie beperkte zich trouwens niet tot de
schrijverswereld. Geen krant die zich respecteerde, kwam er onderuit, tegenover doel
en methode van een dergelijke actie partij te kiezen.
De schrijver en publicist Wallraff, in 1942 in de buurt van Keulen geboren, was
in Athene niet aan zijn proefstuk toe wat spectaculaire politieke manifestaties betreft.
Sinds meer dan tien jaar levert hij, eerst als lid van de ‘Gruppe 61’, later in het kader
van de ‘Werkstätten Literatur der Arbeiterwelt’ reportages over werknemerstoestanden
in grote bedrijven: over werk aan de lopende band bij Ford, over stukloonwerk bij
Melitta, over het bediendenbestaan in het Gerling-verzekeringsconcern, enz. Die
reportages waren in veel opzichten zo ongewoon dat de auteur vlug bekend werd.
Wallraff vatte de vraag naar literatuur voor en van de arbeider letterlijk op. Hij
beschreef niet als buitenstaander, maar ging eerst maanden lang in een bepaalde
onderneming werken en bracht dan over eigen belevenissen verslag uit. Na enige
tijd kon hij niet meer onder eigen naam opereren en sinds er een signalement van
hem in werkgeverskringen verspreid werd, verandert hij nu ook zijn uiterlijk wanneer
hij zich ergens gaat aanbieden. Zijn teksten waren van bij het begin volgens een
montagetechniek opgebouwd: het bericht over eigen ervaringen wordt gecombineerd
met getuigenissen van andere werknemers en contrasterend verwerkt met uittreksels
uit brochures of artikels die van de bedrijfsleiding uitgaan. Wie de ontwikkeling van
Industriereportagen (1966) over 13 unerwünschte Reportagen (1969) tot Was wollt
ihr denn, ihr lebt ja noch, Ihr da oben - wie da unten (beide 1973) en Neue
Reportagen, Untersuchungen und Lehrbeispiele (1974) volgt, merkt dat ook de auteur
bijgeleerd heeft en radicaler ge-
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worden is. Waar in het begin de wantoestanden anoniem bleven, worden nu de
betrokkenen niet alleen met naam en herkomst genoemd, maar door de publikatie
van persoonlijke, vertrouwelijke rapporten direct geprovoceerd. De eerste reportages
speculeren nog hoofdzakelijk op de ‘morele verontwaardiging’ van de lezer, in de
latere komt duidelijker tot uiting dat alles systeemimmanent is en dat dus telkens
naar dezelfde neuralgische punten gezocht moet worden. De commentaar is karig.
Wallraff theoretiseert niet. Mensen en toestanden spreken voor zichzelf. Het beste
voorbeeld is Ihr da oben - wir da unten, dat hij in samenwerking met Bernt Engelmann
schreef. De grootste ondernemingen van West-Duitsland worden hier ‘in die Zange
genommen’. Engelmann verzamelt gegevens over de omstandigheden waarin de
jet-set zijn dagen slijt, terwijl Wallraff ‘unten’ de materiële basis van dat wonderland
onderzoekt. Het contrast-effect dat de montage in de andere teksten al had, wordt in
de tangreportages nog versterkt, wanneer bijvoorbeeld Engelmann ironisch-badinerend
over de zorgen van Gunter Sachs om zijn playboy-image rapporteert en Wallraff
vervolgens een Grieks gastarbeider, begaafd gitarist, laat vertellen hoe door de
nalatigheid van de chef in een Fichtel & Sachs-bedrijf zijn hand onder een pers
geraakte en daarop, hoewel ze waarschijnlijk nog behandeld had kunnen worden,
zonder meer geamputeerd werd.
In interviews en voordrachten over zijn werkwijze heeft Wallraff zich altijd
nadrukkelijk van de ‘literatuur’ gedistantieerd. Zijn reportages verschijnen eerst in
vakbondsbladen of ze worden gestencild aan de fabriekspoorten uitgedeeld. Sommige
zijn in weekbladen met grote oplage zoals Konkret en Stern gepubliceerd. Pas later,
nadat ze hun eigenlijk publiek al bereikt hebben, worden ze ook nog in boekvorm
gebundeld. Dat ze op de markt werkelijk een grensgeval vormen, blijkt uit het feit
dat zowel de Industriereportagen als de Neue Reportagen als ‘Sachbuch’ in de
rororo-reeks verschenen.
Naarmate hij meer bekendheid verwierf, kreeg hij ook zelf meer te lijden onder
het verschijnsel dat een beroemd auteur een soort handelsmerk wordt. Zo was het
opvallend dat hij, toen hij begin augustus 1974 na de algemene amnestie voor politieke
gevangenen in Griekenland vrijkwam en men hem naar zijn motieven vroeg, als
eerste reden de ‘Vermarktung’ aangaf. Hij had nog eens een tijd lang zonder
onmiddellijke selectie- of produktiedruk, in de gevangenis namelijk, willen ‘beleven’
en ‘opnemen’, zich totaal met één situatie bezighouden.1.
De zorg om de authenticiteit van de ervaring en de radicale vereenzelviging met
het perspectief van de klasse wier bewustzijn veranderd moet worden, zijn de eerste
vereisten voor een echt engagement: ‘Ich glaube
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überhaupt, manchmal müsste Kunst mit viel mehr Gefahr, vielleicht sogar
Lebensgefahr verbunden sein, und wenn das der Fall wäre, würde nicht so viel
Unnützes geschrieben, man würde sich auf wesentliche Dinge konzentrieren.’2. In
een referaat op een werkvergadering van de ‘Werkstätten’ zegt hij: ‘Der neue Typ
des Schriftstellers oder Wortarbeiters [...] sollte nicht länger unter der
Schutzbezeichnung “Künstler” firmieren, er sollte von den gleichen Bedingungen
und Bedürfnissen derer ausgehen, die er zu vertreten vorgibt.’3. De opgave van de
woord-arbeider bestaat erin, op een voor de uitgebuiten herkenbare manier te
verwoorden wat uit vrees voor represailles, uit onwetendheid of onmondigheid tot
nog toe verzwegen werd. Daarom kan men beter van alle fictie afzien: een leerstuk
dat de zaken met naam en toenaam noemt, is scherper en duidelijker dan de bijtendste
fictieve satire. De discussie rond realisme en formalisme is naast de kwestie zolang
het onderwijs taalbarrières blijft bouwen. ‘Nicht Literatur als Kunst, sondern
Wirklichkeit! Die Wirklichkeit hat noch immer die grössere und durchschlagendere
Aussagekraft und Wirkungsmöglichkeit, ist für die Mehrheit der Bevölkerung
erkennbar, nachvollziehbar und führt eher zu Konsequenzen als die Phantasie des
Dichters.’4.
De vraag is natuurlijk of die nagestreefde congruentie met het perspectief van de
‘massa’ ooit kan lukken. Is de situatie van iemand die ergens te werk gesteld wordt
voor een beperkte tijd en zonder dat hij van het loon echt afhankelijk is, te vergelijken
met het leven van een arbeider, die weet dat zijn lot definitief is? En aangenomen
dat een buitenstaander de dingen onbevangener en met minder fatalisme bekijkt,
waarin bestaan dan de ‘Bedürfnisse’ van diegenen die hij vertegenwoordigt en
waarnaar hij zich volgens Wallraff uitsluitend te richten heeft? Als hij niet de vreugde
van de arbeider die zich eindelijk een grotere wagen heeft kunnen aanschaffen, wil
vertolken, dan zal hij die behoeften eerst moeten kritiseren. Is de reportage daarbij
efficiënter dan een meer vormbewuste kunst? Het feit dat ze bewierokende
kranteberichten en reclamebrochures van de bedrijfsleiding directer kan weerleggen,
betekent tegelijk een toegeving aan de stijl en de hele habitus van dat soort
berichtgeving. Het is alsof de literatuur hier een functie verliest die ze sinds ten
minste een eeuw, sinds de opkomst van de krant als belangrijkste informatiebron
waargenomen heeft, de opgave namelijk, over ingeburgerde communicatievormen
voortdurend te reflecteren. Wanneer Wallraff voorstelt ‘bijvoorbeeld vormen van
triviaalliteratuur te gebruiken om bij de mensen maatschappelijke, politieke inhouden
bewust te maken’,5. miskent hij blijkbaar het feit dat een revolutionaire idee niet in
reactionaire schema's gerealiseerd kan worden. In zijn opstel Kunst und Revolution
zegt Marcuse dat juist in de esthetische vorm de subversieve
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kracht van de kunst ligt: ‘Gerade in diesem Stadium muss das radikale Bemühen,
die “Macht des Negativen”, das subversive Potential der Kunst zu bewahren und zu
stärken, die entfremdende Macht der Kunst zu bewahren und stärken: die ästhetische
Form, in der allein die radikale Kraft der Kunst mitteilbar wird.’6. En Brecht schreef
op het einde van de jaren dertig dat het volk ook de ongewone uitdrukking begrijpt,
als het maar zijn belangen vertolkt ziet: ‘Es ist keinesweges so, als ob man, um vom
Volk verstanden zu werden, ungewohnte Ausdrucksweise vermeiden, nur gewohnte
Standpunkte einnehmen müsste. Es ist nicht im Interesse des Volkes, seinen
Gewohnheiten (hier Lesegewohnheiten) diktatorische Macht zuzusprechen.’7.
Hèt middel om bewustzijn te veranderen is nog niet gevonden. Misschien bestaat
het ook niet en zal de methode veeleer naar gelang van de situatie moeten variëren.
Wallraff heeft de grote verdienste dat hij de situaties waarover hij spreekt, grondig
kent.
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De laatste ronde
In memoriam Jos de Haes
Wij waren vijfentwintig toen ik je heb gekend.
Je wit gelaat was veel te fijn van snit
voor 't narrig legerpak en voor die wilde bent
met wie je tuchtvol meeliep in 't gelid.
Haast dagelijks kwam je de kamer binnen
waar je je vriend bezocht die toen reeds vurig zong
dat wij schoon waren van lijf en zinnen
en van ons bronstig bloed. We waren jong.
Sindsdien zag ik maar zelden meer je breekbaar aangezicht
en in die vreemde pijn rondom je stroeve mond
las ik dan telkens weer een teder en klassiek gedicht
waarvoor je moeizaam de gepaste woorden vond.
Etherisch was je vlucht. Je zocht nog glorie in wat rottend molenhout.
Nu ben je ruw geland in Brabants zware grond.
Je zocht met een sibille gods brons te veredelen tot goud.
Ik heb aan brons genoeg en aan de woorden die je vond.
Frans van de Velde

Op de helling
Dank zij een publikatietje dat zich Espagne culturelle noemt en recht van ergens een
Avenida del Generalîsimo komt (in Madrid, veronderstel ik, maar het staat er niet
bij), kan wie dat wil zich zowat op de hoogte houden van wat er in het culturele
Spanje waait en draait, of althans van wat het officiële Spanje daarover kwijt wil.
Uit het nummer van juni 1974 leer ik dat de Real Academia Española een serie van
negentien nieuwe woorden of woordbetekenissen tot het officiële woordenboek van
de Spaanse taal heeft toegelaten.
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Het lijstje, met uitleg, wordt integraal afgedrukt. Sommige woorden zeggen mij, als
niet-hispanist, helemaal niets. Van andere begrijp ik dat ze noodzakelijk zijn geworden
door de voortschrijdende evolutie van het verkeer te land en in de lucht, zoals
aerolinea (luchtvaartmaatschappij), autoescuela (rijschool), carril (rijstrook), en van
de gedrukte en de gelichtdrukmaalde communicatiemiddelen, zoals columnista
(‘columnist’) en sacar (fotograferen, ‘trekken’). Uit de opneming van achis! (met
uitroepteken, = hatsjie) maak ik op dat de zomers in Spanje ook niet meer zijn wat
ze waren. Maar nog meer verontrustte mij, zo kort na de Portugese lente, de
sanctionering van het woord sexualidad (appétit sexuel, propension au plaisir charnel).
Wij moeten ze daar in die warme landen wat meer in 't oog gaan houden, lijkt mij.
En ons zeker geen zand in de ogen laten strooien door de consecratie van het woord
inmovilismo, zijnde de tendance à maintenir inchangée une situation politique, sociale,
économique, idéologique, etc., établie.
Dat zou immers een manoeuver kunnen zijn.
Ludo Simons

De voeten van Donkersloot
Gelezen in de inaugurele rede (mei 1973) ‘Dutch and Flemish: Two Literatures or
One?’, door R.P. Meijer gehouden bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in de
Nederlandse taal- en letterkunde aan Bedford College (University of London): ‘...
while Donkersloot, who with one foot in the camp of the theorists, another in that of
the historians and a third in that of the comparatists...’ enz.
Hè, drie voeten. En dat aan de ietwat kleurloze figuur die Donkersloot, alias
Anthonie Donker, geweest is. Dat kan niet. Of kan het in het Engels wél? Of is het
gewoon een grapje van Meijer, die, naar zijn rede te oordelen, niet van humor
gespeend is?
En toch. Donkersloot was ook dichter. Als men aan de geciteerde tekst toevoegt:
‘and a fourth in that of the poets’, dan kan het. Een viervoeter, dat bestaat.
Heb het altijd gedacht. De literatuurwetenschap is een vrolijke wetenschap.
R.F. Lissens

Glissements progressifs de la langue Flamande
In Antwerpen bestaat een Centrale Filmklub met een eigen tijdschriftje dat Filmgids
heet en waarin een aantal mij onbekende auteurs aan filmvoorlichting doen. Dat zij
het daarbij onder meer druk hebben met het ‘doorbreken van sexuele taboes’ is niet
slechts een te verklaren, maar een ronduit prijzenswaardige en op de koop toe
vermoedelijk niet al te onaangename bezigheid. Bij pozen moeten de minder
progressieve collega's uiteraard even op de vin-
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gers worden getikt, bij voorbeeld naar aanleiding van de nieuwe film van Alain
Robbe-Grillet, Glissements progressifs du plaisir: ‘Op één of andere manier’, meent
het blad, ‘is de Vlaamstalige filmpers unaniem in haar afbraak van deze nieuwe film,
waaruit duidelijk bleek dat praktisch niemand van deze mensen erin sloeg om door
te dringen in de wereld van deze kineast.’ Robbe-Grillet heeft zelf eens gezegd dat
men, om een film te begrijpen, ervan moet houden met heel zijn lichaam: ‘Het is
hierin’, zegt Filmgids, ‘dat de meeste filmkritici hier te lande niet sloegen.’ En
nochtans, wàt een film: ‘Zelden is Robbe-Grillet beter geslaagd...’.
Kortom, zoals men hier ten lande zegt: Filmgids slaagt er met zijn klak naar.
Ludo Simons

Simenon en de verveling
Frankrijk is een ideaal vakantieland. Dat is, van juni tot september, het meest
gedebiteerde cliché. Ik bleef er ook vast in geloven tijdens de eerste dag van mijn
vakantie, in de gutsende, stromende regen, en tijdens de tweede dag toen elk hotel
in Bretagne tjokvol bleek te zitten met hoofdzakelijk Franse families die er bijzonder
chauvinistisch uitzagen, en tijdens de derde dag toen het opeens snikheet werd, en
tijdens alle volgende dagen op te drukke stranden, in overbevolkte Bretonse stadjes,
op wegen vol als gekken rijdende Fransen die - terecht, overigens - de meest
vreemdsoortige wegsignalisatie in het beschaafde deel van de wereld negeerden, en
staande voor bistrots die de vorige dag heel gezellig waren maar dan opeens, om
onnaspeurbare redenen, voor een dag of langer gesloten bleken. Na ongeveer 2000
schelpjes geraapt te hebben besloot ik mijn oorspronkelijk plan om tijdens deze
vakantie eens niets te lezen, mijn hersenen te laten uitwaaien, op te geven. Een thriller
of iets dergelijks kon geen kwaad. In de boekwinkels bleek men echter vrijwel geen
Engelse of Amerikaanse pockets te hebben en dus was ik hoofdzakelijk aangewezen
op de ‘Livres de Poche’, en ten einde raad kocht ik dan maar een Simenon: Les
Fiançailles de M. Hire. Geen Maigret dus, wel een typisch Simenon-verhaal, op een
stranddag makkelijk uit te lezen, en als je al eens afgeleid wordt dan hindert dat niks.
Het verbaasde me wel dat dit toch wel oude boek van hem (het werd, geloof ik, voor
het eerst gepubliceerd in 1924) me in vrijwel niets leek af te wijken van recentere
dingen die ik van hem gelezen had. De volgende dag kocht ik, haast blindelings een
titel van hem uit het rek nemend, Le Haut Mal. Ook een oudere titel, maar qua stijl,
structuur, concept, sfeer, helemaal als het vorige. En als alle andere?
Aan de sfeerschepping is bijzonder veel zorg besteed. Al is ze dreigend en geladen,
toch worden er allerlei knusse, vertrouwde details ingebouwd. Het procédé waarmee
hij mensen tekent verloopt net andersom: al zijn figuren zijn eigenlijk erg normale
mensen, waarin iedereen zich kan herkennen, inclusief het in stilte gedragen verdriet,
de geheime wonde. Bij enkelen komt die pijn door een of andere gebeurtenis tot
leven: daar gaat het boek dan over. Ook
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dan blijven de situaties binnen de verbeeldingsmogelijkheid van iedereen. Liefde,
eenzaamheid, bedrog, jaloezie, geldzucht en dan de moord. Hoe mensen die te dicht
op elkaar leven elkaar kaal wrijven. Het redden van de schijn, het burgerlijk
heldendom bij uitstek. Enorm veel aandacht voor de kleine gebaren en bezigheden
van elke dag.
Ik besloot nog een derde Simenon te lezen. Te herlezen eigenlijk. L'Ecluse no 1
was het eerste Franstalige boek dat ik uit vrije wil las (eerder had ik op school vooral
Chateaubriand moeten lezen, en ook had ik Paul et Virginie van Bernardin de St.
Pierre doorgemaakt, terwijl we wegens de V-bommen Antwerpen waren ontvlucht
en ik in het dorp waar we verbleven aan een soort verliefdheid leed, wat het allemaal
nog griezeliger maakte). Dit boek van Simenon had een diepe indruk op me gemaakt.
Ik kan geen kanaal of sluisje meer zien zonder me onmiddellijk de naargeestige sfeer
uit dit boek te herinneren. Ik herlas het dus. Dit verhaal (ook een heel oud, typisch
is wel dat Maigret in dit verhaal zijn ontslag bij de politie geeft) blijft voor mij een
van de beste Maigrets die Simenon heeft geschreven. De sfeer rond de sluis is eigenlijk
het hoofdpersonage van het boek.
Maar overigens: in essentie krak hetzelfde boek als al zijn andere. Zijn
verbeeldingswereld is van een onwaarschijnlijke afgeslotenheid, bedomptheid. De
doorsnee-Simenon-lezer is volgens mij een man van middelbare leeftijd die
voortdurend last heeft van afzakkende sokken. En misschien is Simenon zelf ook
wel zo'n man want anders is het niet mogelijk dat iemand langer dan een halve eeuw
als een gek boeken zit te schrijven zonder een duidelijke evolutie door te maken.
Daarna heb ik Albertine Sarrazin gelezen, en Schwob, en de laatste Asterix.
Overigens is Frankrijk een ideaal vakantieland.
Fernand Auwera
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Boekbesprekingen
Johan van der Woude
Mijn kennismaking met het proza van de Nederlander Johan van der Woude (geboren
in 1906) is moeizaam verlopen. De bundel De stenen tafel (nijgh & van ditmar's
paperbacks 127, 1974, 174 blz.) bevat drie oudere, reeds gepubliceerde teksten en
één nieuwe, het uitvoerige titelverhaal. Dit proza komt met zeer eigenzinnige kronkels
op de lezer af. Het biedt informatie over concrete feiten in een droge stijl, die als het
ware vertwijfelde pogingen doet om niet opzichtig te zijn en zich te verbergen achter
de nuchtere feitelijkheid. En toch had ik de indruk dat de voorstellingswereld van
dit proza vervaagt in een abstracte ijlte en daardoor ongrijpbaar wordt. Wellicht hangt
dit ook samen met de manier waarop de auteur zijn vertellingen opbouwt. Een
doelgerichtheid valt er met moeite in te bespeuren. De primaire verhaallijn wordt in
elk geval doorkruist door zoveel notities, dat de verhaaldraad eindeloos gaat rafelen.
Er wordt veeleer een sfeer opgeroepen dan er verteld wordt. Het procédé van de
terugkeer naar het verleden blijkt de afwikkeling van de vertelling te compliceren.
Als constante in de compositie meen ik een centraal personage te kunnen
onderscheiden; daarrond vertakt de tekst zich met zijn paradoxaal weerspannige
woordenvloed, die maar iets prijsgeeft door het tienvoudig toe te dekken. In De
stenen tafel zegt een ik-persoon over het schrijven: ‘Ik kon haar niet zeggen dat
schrijven een wanhopige poging was om iets van de werkelijkheid te vangen, dat elk
verhaal veel te gecompliceerd was om te kunnen geordend worden en dat mijn
personen niet meer waren dan bedrieglijke nabootsingen van vlees en bloed, verstard
in een masker van het leven, dat onherkenbaar bleef, en van de dood, die ontbond.’
(blz. 103). Zou dit ook niet toegepast kunnen worden op Van der Woudes eigen
proza? Of hij het nu heeft over de onzegbaar groezelige Carel Willing in zijn Hollands
binnenhuisje, of over de veervrouw Anna Borre, zijn proza blijft koud als stenen
tafelen. Ik kan nu vermoeden wat de uitgever bedoelde met het understatement op
de achterflap: ‘Het is bekend, dat Johan van der Woude een eigen publiek heeft.’ Dit
proza heeft een moeilijkheidsgraad die grote inspanning vergt, maar karig beloont.
Het publiek daarvoor kan niet groot zijn.
Marcel Janssens

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 119

819

Criteriale eigenschappen
J.J. Wesselo bundelde in Het tijdbeeld (Orion, 1974, 153 blz.) drie kritische essays,
die hij voorstelt als adstructies of praktijkvoorbeelden bij het eerste, inleidende essay
van literairtheoretische aard over de Fenomenologie van de tekst. De drie kritische
essays kunnen inderdaad ontstaan zijn als illustraties van de theorie, maar het is
evengoed mogelijk dat de Fenomenologie van de tekst achteraf op maat van de drie
bestaande kritieken werd geschreven. Dat heeft echter minder belang. Theorie en
praktijk in dit boek sluiten in elk geval als een bus: eerst lijnt de theorie drie criteriale
eigenschappen van literaire teksten af, daarna worden ze één voor één (in de gepaste
volgorde) toegepast bij de bespreking van teksten van M.J.G. de Jong, Hugo Claus
en Ivo Michiels. Door reductie zondert J.J. Wesselo ‘een criteriale factorencombinatie’
af, op grond waarvan de literaire tekst in zijn specificiteit herkend kan worden: 1.
autonomie; 2. de dimensie tijd; 3. het point of view. Ik betwijfel of de auteur de
laatste twee criteria voldoende scherp afgebakend heeft. Het komt me voor dat hij
zich vooral door het verschil tussen beeldende kunsten en taalkunstwerk heeft laten
leiden om zoveel gewicht in zijn ‘factorencombinatie’ toe te kennen aan de factoren
tijd en point of view. In zijn bespreking van de factor tijd is me niet duidelijk of hij
de tijd in de tekst dan wel de zgn. ‘tijd van realisatie’ bedoelt. Hij geeft mij de indruk
meer belang te hechten aan het tijdsverloop in de tekst (wat achteraf uit de analyse
van De hondsdagen blijkt) dan aan de tijd van realisatie, hoewel deze de kennisneming
van literaire teksten, evengoed als van muziekstukken, fundamenteel kenmerkt. Het
point of view is zeker een kostbaar vermogen van de taalkunstenaar, waarop de artiest
die met een ander materiaal werkt, niet in die mate kan bogen. Maar evenmin als de
factor tijd lijkt het me ‘criteriaal’ genoeg om daarmee de literaire tekst te kunnen
afzonderen van andere linguïstische boodschappen. Natuurlijk wil de auteur ons de
drie teksteigenschappen als combinatie doen zien: het intrinsieke aspect tijd en het
extrinsieke aspect point of view moeten gecombineerd worden met de eerste criteriale
eigenschap van de literaire tekst, nl. de creatie van een eigen, autonome realiteit met
een specifieke referentiecoëfficiënt. Ten opzichte van deze teksteigenschap (de
relatieve autonomie) komen de overige twee als secundair voor.
J.J. Wesselo, die vooral vanuit de Merlyn-traditie lijkt te argumenteren en
analyseren, heeft zich alles samengenomen nog niet te veel zorgen gemaakt omtrent
de geldigheid van zijn literatuurbegrip. Zonder al te veel kwade wil kan men de vraag
immers veel meer compliceren dan hij het doet. Heeft hij zich rekenschap gegeven
van de presupposities en a priori's, die door reductie zovele teksttypen en tekstsoorten
uitrangeren als niet-literair? Men kan zich een literatuurbegrip indenken, dat
inclusiever zou zijn dan de tekstsoort die op grond van genoemde factorencombinatie
kan worden afgezonderd. En binnen dat ruimer genomen literatuurbegrip zouden de
criteria tijd en point of view wellicht nog meer aan criteriaal gewicht inboeten.
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In de kritische praktijkvoorbeelden blijft een ander criterium onhandelbaar vaag, nl.
dat der relevantie. In de plaats van het onderscheid interne/externe elementen verkiest
J.J. Wesselo het onderscheid relevante/irrelevante gegevens. Externe gegevens kunnen
immers ook relevante informatie verschaffen. Ze functioneren binnen de tekst ‘mits
er door de tekst zelf dringend om gevraagd wordt’ (blz. 42). Dan maken ze deel uit
‘van de realiteit die door de tekst wordt aangeboden’, (blz. 43). Materiaal uit de
buitenliteraire werkelijkheid, dat ‘aantoonbaar’ geïntegreerd wordt in de literaire
werkelijkheid, is relevant materiaal.... Maar een kapitale vraag blijft open: welk is
het criterium van de relevantie? Kan aantoonbaar komen vast te staan, dat gegevens
uit de buitenliteraire realiteit werkelijk geïntegreerd werden in de autonome wereld
van de literaire tekst? Wie kan aantoonbaar uitmaken om welke gegevens een tekst
dringend vraagt en om welke andere niet? Het commentaar van M.J.G. de Jong bij
Bilderdijks Gebed noemt J.J. Wesselo ‘een stukje biografie’ (blz. 52). Het zou meer
relevant zijn voor wie het leven van Bilderdijk wil leren kennen dan voor wie dit
gedicht zonder meer wil beleven. Mij komt het voor dat de biografische ophelderingen
in kwestie gemist kunnen worden, maar ik zou daarom niet durven stellen dat ze
irrelevant zijn voor de poëzielezer, want dit laatste is evengoed een onaantoonbare
bewering als het tegenovergestelde, nl. dat ze wél relevant zijn. Ook de relevantie is
een ‘criteriale’ aangelegenheid, waar we lekker over kunnen blijven bakkeleien.
Marcel Janssens

De muggen
Jos Vandeloo staat bekend als een schrijver die op vlotte en onderhoudende manier
een verhaal ineen kan steken en aan de man brengen. Een tekst van hem geeft zich
bijna zonder weerstand. De lezer glijdt onbelemmerd door zijn proza, slechts af en
toe haperend aan het weerhaakje van een beeld, een dichterlijke zegging, een
stemverheffing. Zijn roman De muggen (Manteau, Grote Marnixpocket Nr. 88, 1973,
231 blz.) bevestigt dat allemaal. Hij herhaalt Vandeloo zeer voorbeeldig. De verteller
neemt zijn lezer zó bedreven mee op stap door de altijd nog wat intrigerende buurt
van joodse diamanthandelaars in Antwerpen, dat die lezer amper opgemerkt heeft
dat het boek al tot halfweg gevorderd is en dat er eigenlijk nog niets is voorgevallen.
Karakteristiek voor de opbouw en de aard van deze roman is de lange inleidende
situatieschets met documentaristische inslag, uitgestreken over zes van de dertien
hoofdstukken. Eerst moeten de zwaarmoedige David en de oppervlakkige Nora elk
in hun hoofdstuk uitvoerig worden voorgesteld. Het derde personage in de driehoek,
Greetje. wordt pas in hoofdstuk zes geïntroduceerd, en het motief van de muggen
duikt pas op in het zomerhoofdstuk zeven, hoewel het zowel verhaaltechnisch als
thematisch een groot gewicht gaat krijgen in wat
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volgt. De tweede helft van de roman biedt naar mijn gevoel tegelijk te veel en te
weinig. De gedragingen van de personages blijven te schematisch en wat met David
Wijsman gebeurt (beschuldiging van moordslag op zijn vrouw), komt bij mij meer
over als een buitenissig incident dan als een drama. De lezer voelt te duidelijk aan,
dat de verteller gaat chargeren in functie van een paar standpunten en ideeën, die de
personages moeten illustreren. Ook in het tweede deel breidt de documentaire zich
immers met haar didactische en moraliserende oogmerken nog over andere gebieden
uit: het gebrekkige functioneren van de ziekenzorg, van ons strafrecht, enzomeer.
Over de romantische geschiedenis van een weemoedige, kinderloze jood, die troost
zoekt bij een geïdealiseerd kantoormeisje, schuift een getuigenis dat komt aandrijven
uit een maatschappijkritische hoek. De verteller moet nog een en ander aantonen en
aanklagen. Bovendien heeft hij de wat opdringerige gewoonte om zijn ideeën
stilistisch (zelfs typografisch) fel te onderstrepen. Zijn nadruk wordt voos, het effect
gaat teloor doordat hij te veel wil zeggen, terwijl de motieven in retoriek vervagen.
Het geheel blijft niettemin een deskundig gedoseerd en vlot verteerbaar mengsel:
een instructieve documentaire voor weetgierige lezers, een onvoltooide idylle voor
gevoelige zielen, een dosis sociaal engagement voor maatschappijkritische geesten
- drie muggen in één klap.
Marcel Janssens

Literaire informatie
De middelen die tegenwoordig worden bedacht om het studerende of oudere lezend
publiek door middel van introducerende boekjes tot het lezen van een auteur te lokken,
zijn menigvoud. Er zijn natuurlijk de traditionele schoolse tekstuitgaven met inleiding,
commentaar en vragen, er zijn de interviews van alle kwaliteit, zeer goede en zeer
slechte, en ook de bloemlezingen.
In Poëtisch Erfdeel der Nederlanden (Heideland-Orbis, Hasselt) verscheen Het
andere Land, een bloemlezing uit het werk van Willem Brandt, wellicht zijn laatste
publikatie, want hij is inmiddels overleden. Onder de titel Er ging iets moois voorbij...
publiceert Hans Roest een bloemlezing uit het werk van de eenvoudige natuurdichter
en sociale zanger C.S. Adama van Scheltema met een goede inleiding. Nr. 86 brengt
een keuze uit het werk van de Limburgse dichter Paul Haimon Land van mijn
oorsprong, door hem zelf bezorgd. In historisch opzicht is de bloemlezing uit E.J.
Potgieters poëzie van Wim J. Simons belangrijk: Eens minnaars hoop heeft aadlaars
wieken. Zij is goed ingeleid en verdient ruime belangstelling.
In de reeks Monografieën over Vlaamsche Letterkunde die het Ministerie van
Nederlandse Cultuur laat uitgeven door Uitg. Helios, Antwerpen, verschenen weer
enkele afleveringen. Johan Daisne wordt geïntroduceerd door Bernard Kemp. Zoals
gewoonte is, tevens met bio-bibliografische gegevens en kleine bloemlezing (nr. 45
van de reeks). André Demedts wordt ingeleid
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en gebloemleesd door Willy Spillebeen (nr. 46). Piet van Aken wordt degelijk
voorgesteld door Fernand Auwera (nr. 47). Marcel Wauters vraagt aandacht voor de
vroeg overleden dichter Remy C. Van de Kerckhove (1921-1958), lid van de Tijd en
Mens-groep. Een welkom boekje nu ook de Verzamelde Gedichten van deze auteur
verschijnen (nr. 48). Paul de Wispelaere biedt een uitvoerige introductie aan op
persoon en werk van Jan Walravens met korte biografische nota en bloemlezing (nr.
49). René Verbeeck wordt uitstekend ingeleid door zijn generatie-genoot Paul de
Vree, die ook bio-bibliografische gegevens en een goede bloemlezing bezorgt (nr.
50). Henri Bossaert ten slotte brengt ons persoon en werk van Alice Nahon in
herinnering (nr. 51).
Van de reeks Ontmoetingen (Orion, Brugge) ontvingen wij drie boekjes. Jean-Marie
Maes blijkt vrij grondig het werk van Ivo Michiels te hebben ontleed en geeft
bovendien een bondige levensschets plus bibliografische gegevens (nr. 107). Drs.
Ed. Popelier beschrijft het leven en de zeer vruchtbare carrière van Theun de Vries
(nr. 108). Een bijzonder instructief en nuttig boekje is dat van Rob Bindels over
Nescio (J.H.F. Grönloh), wiens met Elsschot verwante proza pas in de jongste
decennia naar volle waarde wordt geschat.
Een nieuwe reeks documentair-inleidende boekjes, getiteld Profielreeks, wordt
door Paris-Manteau te Brussel uitgegeven. Door Anny Raman werd een informatief
boekje over Marnix Gijsen gepresenteerd: korte biografie, bibliografie, een reeks
Beschouwingen gebloemleesd uit recensies over zijn werk, foto's en documenten,
alles samen 39 bladzijden. Een profiel-formule die prettig leesbaar en als eerste
kennismaking leerrijk is. Zo werd ook een profiel getekend van Ward Ruyslinck door
Frans Heymans; van Paul Snoek, die zich hier weer eens fotografisch in zijn blote
romp presenteert, door hemzelf; en ten slotte van Johan Daisne.
Het nuttig bibliografisch werk van Drs. Hilda van Assche wordt voortgezet. Gaarne
vermelden wij haar zo pas verschenen Bibliografie van Gerard Walschap
(Heideland-Orbis, Hasselt), een onmisbaar werkinstrument voor allen die zich actief
voor het werk van deze grote schrijver interesseren.
Joos Florquin is al aan de tiende reeks toe van zijn Ten huize van-interviews
(Davidsfonds). Het succes van deze boeken wordt door hun herdrukken bewezen.
De tiende reeks bevat gesprekken met de letterkundigen Daisne en Lampo, de
schilders Slabbinck en War van Overstraeten, de componist Jozef Ryelandt, de
toneelspeelster Magda Janssens, de cultuurhistoricus Eugène Baie, de economist
Albert Coppé en de zenuwarts Dr. A. Terruwe.
Het Kritisch Akkoord 1974 (uitg. Manteau, Brussel-Den Haag), op jaarlijks voorstel
van de Conferentie der Nederlandse Letteren samengesteld, ditmaal door Wim Hazeu,
Willem van Maanen, Lieve Scheer en Willie Verhegghe, bevat ook dit jaar weer een
keuze uit de beste kritische artikels in tijdschriften van Noord en Zuid. Wij raden
onze lezers aan het boek te lezen. Het opstel van onze redacteur Marcel Janssens
Wegwijzers in de Nederlandse kritiek en een paar andere essays daarin opgenomen,
zijn het herlezen waard.
Alb. Westerlinck
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Literaire herdrukken
Bij de Reynaert-Uitgaven (Brussel) verscheen een Antwerpen Omnibus, een
verzameling van verhalen en romans over de Scheldestad - stad én stroom - van een
vijftal auteurs: Conscience - Baekelmans - Lode Zielens - smid Verhees - Libera
Carlier. Van Conscience werd een fragment uit de Geschiedenis zijner jeugd gekozen,
‘De Poesjenellenkelder’, van Baekelmans zijn beste roman Tille en een zeer goed
verhaal, van Zielens het mooie verhaal Antoinette, onze moeder, van Verhees drie
van zijn beste vertellingen en van Carlier Duel met de Tanker. Een zeer goede keuze!
Dat Johan Daisnes werk in een Omnibus-uitgave door de Reynaert-uitgeverij op
de markt wordt gebracht ten behoeve van de gewone lezer, is wel een teken des tijds.
Vele tekenen wijzen erop dat een groot deel van de rijpende jeugd en van de
volwassenen gefascineerd wordt door een nieuwe romantiek. Die kan men vinden
in de zogenaamd magisch-realistische verhalen van Daisne. Naast een roman, Daisnes
debuut als romanschrijver: De Trap van Steen en Wolken, vindt men in deze omnibus
zeven van zijn beste novellen. Deze uitgave wordt ingeleid door onze redacteur R.F.
Lissens, die een diepgaande schets geeft van Daisnes werk.
Bij Paris-Manteau verscheen de 13de druk van Wierook en Tranen van Ward
Ruyslinck, een bewijs te meer dat deze auteur een zeer ruim publiek bereikt.
Alb. Westerlinck

Wereldgeschiedenis
De Propyläen Weltgeschichte, die bij Ullstein in Frankfurt het licht zag en reeds een
Italiaanse bewerking heeft gekregen bij Mondadori te Milaan, krijgt nu ook een
Nederlandse uitgave (Heideland-Orbis, Hasselt, en Scheltens-Giltay te Den Haag).
Nu het universele wereldbewustzijn definitief is doorgebroken, is het voor de historici
ook mogelijk universele geschiedenis te schrijven. Maar welke enorme taak! De
uitgave is bovendien een stoute onderneming in een niet zo groot taalgebied als het
onze. De twaalf delen van deze Universele Wereldgeschiedenis zullen ca. 9000
bladzijden beslaan, ongeveer 650 blz. per deel. Het illustratiemateriaal (kaarten,
grafieken, foto's van documenten, monumenten, etc.) is zeer rijk. De Nederlandse
bewerking wordt in elk deel door Nederlandse geleerden uit de diverse sectoren van
de geschiedenis-wetenschap gesuperviseerd en eventueel aangevuld. Voor elk deel
is dit een indrukwekkend team.
Aan de lectuur van het 9de deel, dat mij het eerst in handen kwam, heb ik meer
dan twee weken besteed. Het werd samengesteld door 14 professoren, in grote
meerderheid Duitstaligen, onder hoofdredactie van Golo Mann (zoon van Thomas),
die aan diverse universiteiten moderne politieke geschiedenis doceert. Dit deel is
aan de eerste helft van de 20ste eeuw gewijd. Het is een zakelijk feitenrelaas zonder
filosofische
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of politiek-theoretische bespiegeling en zuiver gericht op overzichtelijke informatie.
Daarom is de lectuur ook nooit hinderend en steeds boeiend. De laatste vijf
hoofdstukken handelen over de groeiende ontwikkeling van de ‘Nieuwe Wetenschap’,
de wetenschappen die in onze eeuw ontstonden of een reusachtige ontwikkeling
kenden: fysica, chemie, astronomie, geneeskunde, biologie, antropologie en sociologie.
Bijzonder boeiend en alles geschreven in een vlotte, heldere taal zonder uitspattingen
van het jargon. Voor de ware liefhebber van geschiedenis, die een ruime blik op de
moderne wereld wenst, is dit deel zijn prijs van 1.445 fr. waard.
Een ander deel van deze wereldgeschiedenis, het éérste, ligt op mijn leestafel. Het
behandelt de oergeschiedenis en de eerste hoge culturen van de mensheid. De inleiding
is van Alfred Heuss, professor in de geschiedenis van de Oudheid te Göttingen.
Helmuth Plessner, de bekende fenomenologische filosoof, schrijft dan een helder
opstel over de ‘conditio humana’, een antropologische bezinning over de
constituerende kenmerken van het menselijk gedrag. De volgende hoofdstukken, die
ik in de eerstkomende weken zal lezen, handelen over de primitieve mens, de
prehistorische dageraad, de culturen van Egypte, Sumerië, Babylonië en de Hittieten.
Zowel aan liefhebbers van geschiedenis als aan schoolbibliotheken kan ik deze
imponerende en boeiende uitgave aanbevelen.
Alb. Westerlinck

Tussen inventaris en inventie
Voor zijn debuutbundel De chemie van de dauw (De Bladen voor de poëzie, 1973,
5), ontving de 34-jarige Armand van Assche, filoloog en psycholoog, de zesde
poëzieprijs van de stad Tielt.
In deze in alle opzichten zeer persoonlijke poëzie zoekt de dichter met zijn woord
een weg tussen de dichterlijke en algemeen-menselijke verlangens naar bevestiging
van de individualiteit, naar synthese met de oorspronkelijke gaafheid van de natuur,
en anderzijds de door maatschappelijke dwang opgedrongen uniformisering,
inventarisering, het verlies van persoonlijkheid, natuurlijkheid, creativiteit. Als dichter
stelt hij zich met inventie op tegen de inventaris, die hij niet alleen rondom zich, in
de pseudo-waarden van de burgerlijke samenleving ontdekt, maar waardoor hij ook
zichzelf voortdurend bedreigd en aangetast weet: ‘Aan de basis van deze gedichten
ligt de overtuiging dat de extreme scheiding tussen verbeelding (creativiteit, beleving)
en werkelijkheid (zakelijkheid, ontleding) leidt tot een dwangmatig façadebestaan
en tot een classificatiegeest die de fijngevoeligheid en de complexiteit van de ervaring
vernietigt.’ Zo formuleert hij het zelf op de achterzijde van de bundel. Die bedreiging
is wellicht nog des te groter voor iemand, die krachtens zijn opleiding a.h.w.
geconditioneerd is om zowel poëtische als menselijke ontroeringen en ervaringen,
die in hun actuele bestaan essentieel synthetisch zijn, te analyseren, te ordenen en te
interpre-
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teren naar psychologische of filologische schema's en systemen.
Die centrale thematiek wordt in drie afdelingen vanuit telkens een andere hoek
met verschillende klemtonen benaderd.
Vooraf staat het gedicht ‘De formule van de dauw’, dat alleen al door zijn titel,
die analoog aan die van de bundel de twee polen ‘dauw’ (= natuur, poëzie) en
‘formule’ (= analyse, realiteit) tegenover elkaar opstelt, programmatisch aandoet.
Het introduceert het hoofdthema: de dichter zet zich zowel af tegen de ‘dauw’ als
symbool van de onwerkelijke ‘hogere sferen’, waarin de dichter geacht wordt te
verkeren:
‘Dauw is ver onwerkelijk
buiten de dampkring
en besproeit
de appelflauwte van dichters’ (6)

als tegen het gebrek aan aandacht voor de dauw als symbool voor de nuances van
het natuurlijke leven:
‘Als ik opsta, zie ik
de damp onder de zuigkap
en als ik nuchter buitenga,
is het gras nat. Ik trap erop.
Het raakt mijn koude kleren niet.’
(6)

Van bij de aanvang zit de dichter geklemd tussen de dubbelzinnigheid van zijn
symbolen, die hij in geen van hun aspecten helemaal kan afwijzen of helemaal
aanvaarden.
In ‘Een gehoorzaam woord van papier’ wordt die problematiek uitgewerkt in
verband met het dichterschap. Hier overheersen zelfironie, relativering van de poëzie
en ontmaskering van de wereldvreemde ‘appelflauwte van de dichters’. De dichter
‘overleeft als verstekeling
op papier
op de vlucht
in zijn kinderlijke wereld
in het nauw
op zijn eiland
gekrompen tot een vuist
mistig gehuld
in windbuilen.’ (11)

Kunst wordt ontmaskerd als ‘kunst-/matig verweer’ (12), de dichter is een zonderling,
die de contradicties van het leven uit de weg gaat, zijn eenzaamheid sublimeert en
cultiveert tot ‘een schoonheidsvlekje’, en ‘bloeit in de voldaanheid / van een gesloten
denkkring’. Zijn gedicht is een ‘traan in taal / een druppel zonder gezicht.’ (15), het
is verweer naast het leven, een gratuït spel, dat in de verscheurde realiteit van het
leven hier en nu kant noch wal raakt. Ironisch zegt hij dan ook, met een uitval tegen
de zgn. autonomie van de kunst, van zijn eigen schepping:
‘Is het niet prachtig,
zulk een compositie
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die nergens muren raakt,
waarbij niemand wordt beetgenomen,
zelfs de waarheid niet.’ (14)

Typisch voor de schrijfwijze van Van Assche, en voor de manier waarop hij dubbele
bodems legt in zijn verzen, is dit citaat met o.m. zijn dubbelzinnig gebruik van
‘beetgenomen’ als ‘bedrogen’ (het gedicht is immers vrijblijvend) en als
‘vastgenomen’, ‘gegrepen’ (de waarheid wordt immers gewoon terzijde gelaten).
Die ineenschuivende betekenissferen fungeren elders ook om de schijnwerkelijkheid
van de burgerlijke waarden te ontmaskeren of de uiteenlopende lagen van beleving,
waarin wij genoopt zijn te leven, met elkaar te confronteren.
Na het dichterschap, valt in de afdeling ‘De chemie van de dauw’, de klemtoon
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op de houding tegenover de natuur, de wereld van het kind, het dagelijks leven. Deze
afdeling is ambivalenter omdat hier ook een poging tot authentieke synthese en geloof
in de mogelijkheid tot momentaan evenwicht tussen droom en werkelijkheid aanwezig
is. Bijv. in ‘Vergulde tijd’ (28) met zijn reminiscenties aan de romantische droom
van het gouden tijdperk. Maar het is niet meer dan één ogenblik, een ‘wit moment’:
‘Eén ogenblik, van sneeuw brandend,
sta ik met de dieren
stil in de ring,
de dieren naast de dagen
vuurvaste orde,
gericht, heilig
één ogenblik, het eistil begin.’ (28)

In de andere gedichten overheerst het besef van vervreemding van de onverdeeldheid
van de natuur. Het ‘geheimschrift van de regen / en de verloren taal van grondwater’
(23) zijn niet meer te lezen. En al gebeurt het, ‘in een aderspat van stilte’, dat het
wonder van het onverdeelde leven zich laat vermoeden door de dichter, uiteindelijk
moet hij bekennen: ‘Ik ben te chemisch voor de dauw’ (24).
Het contact met de natuur blijft beperkt tot ‘zwetend in de zon / de functie van
wandelaar vervullen’ (31). Het hele leven is immers opgesplitst in functies, taken,
verplichtingen: het geheel is verdwenen.
De laatste afdeling, ‘Portretten uit de homotheek’, varieert die visie nog eens in
de beschrijving van een aantal typefiguren. Ook hier valt de klemtoon op de sleur,
de onpersoonlijkheid, de geconditioneerdheid van ons handelen, zoals dat bepaald
wordt door beroep, woonplaats, sociale status, dag van de week, uur van de dag,
enz., en dat helemaal doordrongen is van voorgekauwde meningen, die uiteindelijk
niet meer van de eigen inbreng te onderscheiden zijn. Duidelijker nog dan in de
andere gedichten neemt Van Assche het hier op voor de mens, ‘de man van de straat’,
‘die zij niet zagen
die er niet was
die er nooit geweest is.’ (41),

maar die zich in deze poëzie van zijn tragische situatie bewust wordt. De grote
verdienste van Van Assche is, dat hij een algemeen menselijke, maar door
sociaal-psychologische omstandigheden bijzonder acuut geworden problematiek op
een typisch dichterlijke wijze aan het licht brengt, nl. in het analogon van
taalparadoxen en polyvalente verwijzingen, die corresponderen met de dubbele
werkelijkheid van het leven.
Hugo Brems

Weinig woorden
Tussen een minimum van 3 en een maximum van 47 woorden liggen de gedichten
van Max Croiset in zijn jongste bundel Bewoordingen (Rotterdam/'s-Gravenhage,
Nijgh & Van Ditmar, 1973). Het zijn in de meeste gevallen dan ook geen eigenlijke
gedichten, eerder, zoals de titel zegt, bewoordingen, gecondenseerde notities waarin
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observatie en filosoferende mijmering over mens en natuur, oneindigheid en dood,
e.d. in elkaar schuiven. Aanleiding is
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dikwijls een zeer aandachtige openheid voor het eigene van de natuur. Bijv.:
‘een merel schiet door het bos
laag langs de stammen
als ik het hem over laat doen
botst hij tegen elke boom.’ (45)

Soms wordt, zoals hier, de onbeholpenheid en aliënatie van de mens in het leven,
met dat natuurlijke leven gecontrasteerd. Soms blijft het bij respectvolle verwondering.
Het sterkst valt de klemtoon zo in de afdelingen ‘zee’, ‘duin’ en ‘hooggebergte’.
Daar wordt ook de stilte op zichzelf, in haar eigenheid beleefd, of als waarde tegenover
de menselijke drukte gesteld:
‘in de verte
het gedreun van de stad
een meesje in het helm
overstemt het.’ (38)

Verbonden daarmee is het motief van de menselijke eindigheid en relativiteit, dat
vooral naar voren komt in de aanschouwing van de oneindigheid van de steeds
wisselende en gelijk blijvende zee, die een ontgrenzingsgevoel meebrengt. In een
hele reeks parallellen, contrasten, projecties, zoekt de dichter ten overstaan van de
zee naar bewustwording van zijn eigen bestaanssituatie.
Veel directer is de confrontatie met dood en verleden in de afdelingen ‘Kanker’
en ‘6.000.000’. In ‘Kanker’ probeert de dichter het leed om de gestorven vrouw en
het eigen isolement formeel te beheersen door het in helder omlijnde, zeer beknopte
verzen te verwoorden:
‘ik kijk het liefst naar zee
als ik aan je denk
wat mij van je ontgaat
vul ik in met water.’ (76)

‘6.000.000’ is op analoge manier een afrekening met het obsederende verleden van
de jodenvervolging, waarbij de klemtoon valt op subjectivering en individualisering.
Het gaat niet om het onvoorstelbaar getal 6.000.000, maar om zoveel keren een
onvervangbaar individuele mens en om evenveel keren de schuld van ieder van ons.
Het genre waarin Max Croiset schrijft, speculeert vooral op de werking van contrast
en parallellie, of op het effect van een slotregel als pointe. Het is in zijn beknopste
vorm verwant aan het aforisme. Daarvan heeft het ook de kracht en de zwakheid. In
de beste gevallen openen enkele verzen een wereld van mogelijkheden, zijn zij de
motor, die een hele associatieketen bij de lezer op gang brengt. Elders, wanneer de
aan elkaar gekoppelde beelden, gemoedssferen e.d. niet tot een haast noodzakelijke
en vanzelfsprekende verbinding komen, belemmert de indruk van gezochtheid elke
vruchtbare groei van de poëtische kern.
Hugo Brems
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Tijdschriftenrevue
Brug
2de jrg., nr. 1, aug. 1974
Een erg huiselijk blad is Brug. De gedichtjes erin staan zo dicht bij het alledaagse
leven en de alledaagse taal, dat het geen gedichten meer zijn: bedenkinkjes,
gedachtetjes, mijmeringetjes, aansporinkjes enz... Een soort staalkaart van de poëtische
invallen van niet-dichters. Van mij mag het wel. Het hoeven niet altijd artificiële
emoties en/of pretentieuze museumstukken te zijn. ‘Gedichten van u, door u en voor
ons’ is de leuze. Naast die creatieve voortbrengselen een vervolgopstel van Frits
Wester: ‘Over enige aspekten van de taal’, nl. symboliek en verhouding
taal-werkelijkheid. Verder een gesprek van Leo Groeneveld met de dichteres Inge
Lievaert.

De Revisor
1ste jrg., nr. 7, sept. 1974
Henk Romijn Meijer stelt de dichteres Sylvia Plath voor. Enkele prachtige gedichten
van haar worden in vertaling opgenomen. Nog zeer goede buitenlandse literatuur in
het romanfragment van de Pool Marian Pankowski: ‘Tweede bezoek aan de
burgervrouw’. Andere fragmenten uit dezelfde roman, ‘Matuga komt’, verschenen
eerder in dit blad. Hans Plomp schrijft een verhaaltje over het hiernamaals: ‘Zo boven
- zo beneden’. Helemaal in de modieus-oprecht-naïeve stijl liggen gedichten van
Igor Streepjes: ‘Ode aan mijn huisvrouw’. Heel wat gecompliceerder schrijft Habakuk
II de Balker een reeks gedichten over plantesoorten. Ron Kaal besluit zijn essay over
de taal van schilderkunst en reclameboodschappen: ‘Ach, meine Sprache wird nicht
verstanden...’, en H. Verdaasdonk begint een serie over ‘Vormen van
literatuurwetenschap’ met beschouwingen over methodologie. Leo Ross is niet te
spreken over de manier waarop Wim J. Simons de roman ‘Pijpelijntjes’ van J.I. de
Haan opnieuw heeft uitgegeven en ingeleid. In ‘De eenzaamheid van Bob Dylan’
analyseert Willem de Ruiter de song ‘Desolation Row’ uit de LP ‘Highway '61
Revisited’. Bij de boekbesprekingen een stukje van Jan Kuijper over de sonnettenrage
en van Peter Verstegen over de essays van A. Burnier.

De Vlaamse Gids
58ste jrg., nr. 10, okt. '74
Dit nummer brengt de teksten van de referaten, gehouden op de jongste Dagen van
De Vlaamse Gids te Den Haan. Het ging over de vraag ‘Is het theater ziek?’. Na een
inleidend exposé door Bert Verhoye, die nergens enig licht ziet, geven een vijftal
mensen hun mening. Frans Verreyt klaagt onwil en immobi-
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lisme, conformisme en zelfgenoegzaamheid van overheid, theaters en critici aan.
Alfons Goris ziet als oplossing voor de impasse drie mogelijkheden, die alle drie
onmogelijk zijn. Carlos Tindemans is minder pessimistisch. Hij ziet hoe het theater
zich van langsom meer manifesteert ‘als wapen tegen een sociale realiteit’. Wie
helemaal van geen ziekte wil weten, is Yvonne Lex. Zij vindt dat zij haar best doet.
Ritsent ten Cate daarentegen, directeur van het Amsterdamse Mickery-theater, is
cynisch genoeg om elke vernieuwingspoging met het gesubsidieerde badwater weg
te gieten. Buiten dat hoofdthema valt een gesprek van Willem M. Roggeman met
Lucienne Stassaert, laureate van de tweejaarlijkse prijs van De Vlaamse Gids in
1974.

Mandragora
2de jrg., nr. 4, juli 1974
L. Roelandt vervolgt een stuk over ‘De Bende van Bonnot’. Overigens staat er niet
zo veel in dit nummer. Een soort legende, ‘De Danser’, over een koning, zijn volk,
en hun god, is van Luc Vancampenhout. Gedichten van L.M. van den Brande, W.
van Craen en Miel Vanstreels zijn niet om te onthouden. Ten slotte stelt R. Portier
de keramist P. Debruyne voor.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
27ste jrg., nrs. 6 en 7, juli-aug. en sept. 1974
‘Venetië’ is in nr. 6 een knappe, op verschillende niveaus ingrijpende poëziecyclus
van Freddy de Vree. Een andere gedichtencyclus is van Erik van Ruysbeek: ‘Zaadjes’.
In zijn soort heel geslaagd. Paul Yori schrijft een virtuoos, feitelijk wel boeiend,
maar in alle opzichten absurd verhaal: ‘Cowboy Plato’. ‘Nicolaas op de divan’ is
een sterk beschouwend romanfragment in briefvorm van Walter Roland. Lieven
Rens schrijft een ‘Spiraal naar Jos de Haes’, een benadering van dit fascinerende en
weerbarstige dichtwerk. In ‘Reflex’ stelt Rosemarie Müller de Duitse auteur Wolf
Biermann voor. J.J. Wesselo schrijft over P. Modiano en W. Gombrowicz.
De creatieve inbreng in het septembernummer is naar mijn smaak niet al te
schitterend. Dat geldt vooral een nogal goedkoop verhaal van W. Giraldo, ‘De wolf
van mijn jeugd’, en een artificieel aandoend verhaal van Kees Spermon over een
‘bommenmaker’. ‘Eenvoudig als niets’ is een wel zeer vaardige maar alleszins niet
eenvoudige tekst van Tony Rombouts. Een gelijkaardige artistieke inteelt maakt ook
de overigens knappe verzen van Jan Vanriet en het essayachtig, allusief jazzproza
van Willy Roggeman voor mij grotendeels ongenietbaar. J. Vandenbroeck stelt de
Duitse auteur Siegfried Lenz voor, met zijn werken ‘Deutschstunde’ en ‘Das Vorbild’.

Ons Erfdeel
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17de jrg., nr. 4, sept.-okt. 1974
De Zuidafrikaan J.S. Rabie neemt als blanke Afrikaanse auteur een standpunt in
tegenover de apartheidspolitiek van zijn land. Hij pleit vooral voor solidariteit met
de ‘bruinmense’, de meest gediscrimineerde groep van halfbloeden. ‘Het mooiste
leeft in doodsgevaar’ zet J. van der Vegt als titel boven een opstel over de poëzie
van Chr. J. van Geel. N.a.v. het boek van K. Schippers, ‘Hol-
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land Dada’, speurt E. Slagter naar invloed van het dadaïsme op experimentele en
concrete poëzie. Zoals te verwachten was constateert hij meer verschillen dan
overeenkomsten. De voornaamste overeenkomst ligt in het ‘kunstenaarstype’. Hans
Redeker stelt de kunstschilder Co Westerik voor, zoals eerder in Septentrion. Tussen
Herman van Pelt en Jan Briers ontspint zich een hele discussie over het functioneren
van de BRT. Twistpunt is vooral het omroepmonopolie van de BRT. Willy Spillebeen
schrijft n.a.v. het overlijden van de Frans-Vlaamse dichter E. Looten een indringende
karakteristiek van diens poëzie. Enkele gedichten van Looten illustreren zijn opstel.
In de ‘Kulturele kroniek’ lezen wij o.m. kritieken over drie nieuw-realisten, over G.
Reve, F. Auwera en G. Komrij.

Varia
- In Kultuurleven (41ste jrg., nr. 8, okt. 1974) publiceert L. Lamberechts een
jaaroverzicht: ‘Aspecten en tendensen van de Duitstalige roman 1973’.
- In Studia Germanica Gandensia (XV, 1974) stippen wij een zowel inhoudelijk
als methodologisch belangrijke studie van R. Vervliet over W. Elsschots novelle
‘Het Dwaallicht’ aan. In een poging tot ‘synthetisch interpreteren’ onderzoekt hij
het werk vanuit zowat alle denkbare gezichtshoeken.
Hugo Brems
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