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Dietsche Warande & Belfort
heeft in de voorbije twaalf maanden al zijn beloften van een jaar geleden
waargemaakt: het heeft op bescheiden wijze zijn 125-jarig bestaan gevierd - o.m.
door zijn traditionele weekeind te Dworp in het teken te plaatsen van de algemene
tijdschriftenproblematiek in Vlaanderen -, het heeft Rodenbach herdacht en Gezelle
geëerd, en het heeft - vooral - stem verleend aan velen in Noord en Zuid die zich met
proza of poëzie aanmeldden of die kritisch oordeelden over de recente literaire
produktie in ons taalgebied en daarbuiten.
Ons tijdschrift doet dat op zijn eigen, velen vertrouwde wijze, en zal ook in het
nieuwe jaar in die richting verdergaan, wetend dat u daarop rekent. Een veilige gids
stuurt u immers niet wandelen?
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 1 januari 1980
† Gery Helderenberg / Gedichten
De gevangene
Dit is, leerde men, de gouden gevangenis.
Daar sluit iemand U in, Heer Die zo vrij
stilstaat bij muntkruid, komijn en lis,
Die droomt van de beek en de zomerse wei.
Op de deurtjes het anker gegraveerd,
't kruis tussen griekse letters, metaal
schurend aan scharnieren en naar U gekeerd
schittert edelsteen en bloedkoraal.
Maar liever wandelt Gij met ons
in de tuin, op deze grond, grote Vriend,
en vlucht de kooi, verguld brons,
Om knecht te zijn die de Tafel dient.
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De paradijzen
Er leefde een oude non die vertelde
van aardse paradijzen graan en gras
als de zonnewijzer seizoenen telde,
vlaspit, lelies en smeulende as.
Men groeide traag, water lag zuiver,
men groette achteloos dag en tuin,
hemelhoog zag 't kind wolken schuiven,
en hier 't kevertje blauw en bruin.
Van sterven en dood werd niet gesproken,
glimlachend keek men over 't beschot.
't Zwijgen viel, de ogen toegeloken.
Ik zag alleen, bedauwd, de lieve God.
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De rietpluim
De rietpluim bewoog langs kreken.
Hij brak ze niet. 'k Boog mij diep
onder stortbuien. Er liepen beken
vol verdriet. Hij zag mij. De vogel sliep
warm tussen zwaardlis, bos en bramen.
Eens greep een vuist mij. Met een ruk.
Wie wou mij wurgen? Door hemelramen
zag ik Zijn glimlach. Sap van geluk
klom de bast in om glanzend uit te breken.
Dat had Hij beloofd die zaterdag
toen ik onder sakrament en teken
op mozaiek van vloeren voor Hem lag.
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De rechter
't Biechthokje schuilt achter groen
gordijntje, verkleurd. Ik stap er in
na de boer die gaat met zondags fatsoen.
De rechter spreekt: zoek nu binnenin
wat gij zwart en lelijk hebt gedaan.
Die man zit verveeld, verstrooid
en in Uw naam kijkt hij mij aan.
Er ligt water dat traag ontdooit.
Ik zoek in de afgrond helder licht,
een bloesemende boom in dit hol.
Ik voel alleen een ruig gezicht,
een breed gebaar en de ogen lopen vol.
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De voeten
Dit zijn de heilige voeten aan
't hout. Zij wandelden over gras,
zij wandelden op de waterplas.
Zij stapten rechtuit vooraan.
Een zilveren avond en daar vloeit
rozenolie uit de kruik.
Mevrouw van Magdala tersluiks
kust de voet, ontschoeid.
Was zij die harde zondares
de ogen vol tranen en zout?
De oude schilder zet ze in 't goud
met de zware donkere bles.
Wat wil zij aan die voet
die ze tussen de vingeren bindt?
Zij kijkt zich blind
op 't gestolde bloed.
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Nigra sum
Donker brand ik, nachten van elpenbeen,
spreekt de bruid voor zichzelf, schoon
om te zetelen naast de koningstroon.
Zij danst bij 't koorhek, en geen
evenaart de speling van de voet.
Zwaar lijk zeiltenten aan de rand
der oase, haarvlecht, huid en hand.
Hoort gij de cadans van bloed
de onuitgesproken heerlijkheid
verovering en vuur? De Geest
blaast waar Hij wil. Niemand weet
uit welke windhoek. Er is het kleed,
de wijn, de vlag voor het feest.
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Luc Vanhaecke / Beelden uit een familiealbum
Hendrik had grootvader Breyse nooit gekend. Hij kende hem enkel van enige
achttiende-eeuwse boeken. Die lagen bij zijn dochter Elisa, thans mevrouw De
Backere, op de schoorsteen. Ze vormden een element van de nooit geheel verloren
gegane aanwezigheid van de grootvader in het gezin De Backere.
De boeken waren daar enkel gelegd om hun marokijnen kaft met de
accoladevormige goudstempels. Niet om hun inhoud, die vrij banaal en moraliserend
was.
Het boekenbezit van François Breyse, gewezen officier, was groot geweest, maar
niet kostbaar. Het huis dat hij eertijds met zijn echtgenote had bewoond, liet opzij,
door de ramen van drie zijden, vele rijen boeken zien.
Daaruit had zijn echtgenote, zoals ze vond dat passend was in haar oude dag, de
meest religieuze gepuurd. Het waren zeker niet de belangrijkste werken die ze wist
te appreciëren, maar ze bewaarde de andere achter glas, en onderhield ze, met lijm
en was, zorgvuldig en energiek.
Dat was zo met alles wat ze deed, van het aanleggen van fotoalbums, tot het
onderhouden van haar tuin. Zij was een vrouw zonder problemen, die niet erkende
dat er bij anderen problemen konden zijn.
Na de dood van haar man had ze zich toegelegd op het samenstellen van
fotoalbums. Ieder die bij haar in huis kwam, familieleden zowel als onbekenden,
kreeg ze onder de neus. Het was een middel om haar blazoen, dat na het verscheiden
van haar man dreigde te verdoffen, wat op te poetsen.
Ze wist hem overigens perfect te vervangen. De perfectie had hij steeds geschuwd.
Hij was immer alle uiterlijke vertoon uit de weg gegaan. Terwijl hij volgens haar de
capaciteiten had om het hoogste in de wereld te bereiken. Het liet hem koud.
‘Glissez mortel, n'appuyez pas!’
Dat zinnetje typeerde hem. Het werd door de familie De Backere op moeilijke
momenten vaak geciteerd. Het was een van die spreuken die in een familie soms nog
generaties doorwerkt.
‘Savoir-vivre est un art, mais les artistes sont rares!’
Deze spreuk kwam uit de mond van een grootoom van Hendrik. Een man die tot
zijn vierendertig samen met zijn broer had gewerkt in een Doorniks
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gekkenhuis. Als broeder. Na het plotselinge afsterven van die broer had hij het
klooster bruusk de rug toegekeerd, en was hij in Brussel gaan wonen. Een stad die
voor hem even vreemd was. Ruim vijftig jaar van zijn leven heeft hij in Brussel
doorgebracht op een zolderverdieping, ongetrouwd. Hij wist zich met volkse
kunstvoorwerpen te omringen. Zijn connaisseurschap was spreekwoordelijk.
De ouders van Hendrik hadden een schaatsertje in brons, dat nog van hem afkomstig
was. Het steunde met zijn ene been op een boomstronk om de schaats vast te maken.
De andere schaats lag onder de boom naar het ijs toegegleden. Hij was gekleed als
een gezette burgerman met een aan de randen opgeslagen deukhoed en een lange
pofferige jas. Hij stelde de winter voor.
Een ander figuurtje dat bij zijn tante op de salontafel stond was een jong kereltje.
Hij zat neer tegen een soort braamstruik, die met enige ranken nauwelijks was
aangegeven van achter tegen zijn smalle broek. Hij had lange sokken en enigszins
geronde schouders, wat hem een ietwat vrouwelijk voorkomen gaf. Dit aspect werd
nog versterkt door de naar opzij genegen wending van het lichaam. Hij steunde het
hoofd in de hand. De elleboog, naar buiten gekeerd, rustte op de knie. Het was een
sierlijke ruimtelijke en tegelijk gesloten beweging. Hij had een sikkel bij zich en een
mandje proviand. In dat laatste stond een fles die als in een ijsemmertje dreef. Dat
was de zomer.
Samen hadden de twee beeldjes wellicht nog eens deel uitgemaakt van een groep
‘de vier seizoenen’.
Bij deze twee beeldjes was het prettig verwijlen, vond Hendrik, vooral als men
net had gegeten. Men rustte dan als het ware in hun beweging: ontspannen, ongehaast,
en door het brons bevroren.
De grootoom van Hendrik, van wie de beeldjes afkomstig waren, doste zich als
hij zijn familie bezocht, uit met witte overschoenen. Als hij dineerde, zo vertelden
ze nog graag, lei hij de witte gesteven manchetten die over de mouwen van zijn jas
schoven voor zich op tafel. Zo kon een erdoor gefascineerd kind er niet mee aan de
haal gaan.
Om deze verfijnde trekjes uit het Brusselse burgerlijke milieu van omstreeks 1900
glimlachte de familie. Maar het was onwaarschijnlijk dat zijn begrip van ‘savoir-vivre’
op deze uiterlijke aspecten sloeg. Eerder was zijn kunst te leven op de kunst zelf
geënt. Dàt was zijn levensstijl en zijn voornaamste genoegen. De schaarse uitstapjes
met neefjes en nichtjes gingen onveranderlijk naar de Brusselse musea. Misschien
waren die musea ook wel een voorname reden (naast zijn werk als cliché-etser bij
een Franstalige Brusselse krant) dat hij in de hoofdstad bleef wonen.
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Ook mevrouw De Backere had aandacht voor de voorzaten in haar familie en voor
die van haar man. Voor elk van de kinderen, Els, Annemie en Jorina, had ze een
fotoboek aangelegd, van toen ze nog klein waren. Daarin stond het betreffende kind
centraal, samen met de familieleden en ouders die het omringden.
Behalve voor ouders en grootouders was er in zo'n fotoboek plaats geruimd voor
reeds lang overleden overgrootouders van beide zijden. Ook als kind zag men ze
soms reeds tussen de ouders, en als zodanig was daarbij dan reeds een vroege opname
van de over-over-grootouders. Samen vormden zij een indrukwekkend getal.
Wie slechts een paar bladzijden van zo'n fotoboek doorbladerde kreeg dan ook
een onvergetelijke indruk van het vlieden van de tijd. Daarnaast kreeg men ook oog
voor de constanten in de familie, die naar het betreffende kind leidden. Via sprongen
en omwegen, lacunes en soms verrassend regressief. Men werd bij het doorbladeren
van de albums door de vrouwen gewezen op de uiterlijke en karakteriële kenmerken
die waren overgeërfd van al deze personen. Deze grootmoeder was breed van
schouders geweest. Van haar hadden ze het allemaal een beetje, al de vrouwen. Deze
grootmoeder was een doordrijver. Deze was simpel en eenvoudig, een perfecte
gastvrouw. Zo scheen voor ieder van de kinderen, in zijn componenten, de weg naar
het geluk open te liggen.
Mevrouw had Hendrik eens het geestelijk testament van haar vader getoond. Een
gevouwen foliovel, in het midden met een gedraaid touwtje aan de lichtbruine kaft
vastgehecht. Het touwtje was rood geel en zwart, en verleende het geheel een
patriottisch karakter, wat waarschijnlijk wel gewild was.
Het testament was geschreven in een mooie calligrafische hand. Het was in een
hard en realistisch Frans gesteld, dat herinnerde aan Pascal: ‘Je renonce à -’ kwam
er herhaaldelijk in voor.
Samengevat kwam het erop neer dat hij afstand nam van de godsdienst zoals die
door de kerken werd beleden, maar ergens aanvaardde hij toch, en dat benadrukte
hij erg nadrukkelijk: ‘ce grand horloger’.
Het testament trof Hendrik niet om zijn inhoud. Na vier eeuwen godsdienststrijd
of -vrede was die in feite doodgewoon. Maar het kwam hem vreemd voor dat deze
op rust gestelde officier het nodig vond een spiritueel testament op te stellen.
Had hij Thomas Mann geheten, Hardy, Hesse of Rilke, was hij politicus geweest
of filosoof, dan had de wereld het willen kennen of bezitten. Maar deze man was
voor de wereld volstrekt onbelangrijk. Hij werd niet geacht
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een geestelijk testament te hebben.
Men kon het ook zo bekijken, bedacht Hendrik: het geestelijk testament van Rilke,
Mann of een politicus was in feite niet belangrijker dan dit. Het toonde de relatieve
waarde aan van zo'n geschrift. Daarom had het testament van deze relatief onbekende
toch nog zijn waarde. Niet om de inhoud, maar om de vaste wil die eruit sprak om
tegen de stroom op te roeien.
In '45, zo vertelde mevrouw De Backere, had haar vader in een stadje dat nu Pools
is, in de ruïnes van een kasteel een ets en een pentekening gevonden. Zijn grafisch
gevormd oog had het toch nog weten te waarderen. De Russen hadden in het kasteel
alles kort en klein geslagen. Van Chinese vazen tot meubels en schilderijen. Ze
schoten door de zoldering en gingen met mitrailleurs door de bibliotheek. Het
communisme had grand-père daarna zeker geen goed hart toegedragen.
Hendrik bekeek het etsje dat in de woonkamer van de familie De Backere hing.
Het was zeker niet van de hand van een groot kunstenaar, eerder van een amateur.
Maar alles was accuraat getekend, met aandacht voor het detail. Het was verrassend
in zijn eenvoud, in zijn soberheid van lijn.
Men zag er vier lage boerenwoningen op. Ze hadden rieten daken die reikten tot
halverwege de ramen van de benedenverdieping. Ze stonden op een soort viersprong
bij elkaar. Waarschijnlijk behoorden ze tot één reusachtige boerderij, met onderkomen
voor meiden en knechten, samen reeds een klein gehucht.
Het waren identieke woningen als die welke Hendrik zich herinnerde van de
illustraties die zijn moeder bewaard had uit haar jeugd. Ze behoorden als kind tot
zijn vast speelmateriaal. Men zag er twee kinderen op, Hänsel und Gretel, in lompen
gekleed en groen en roze ingekleurd (het waren bruingrijze foto's). Ze werden
achternagezeten door een heks. Op het andere zag men Hänsel die op de knieën zat
in een soort hondehok. Als in een soort liefkozing keek hij door de tralies naar Gretel.
Hendrik had er als kind vaak van gedroomd!
Maar hier zag men enkel het decor, de lage boerenwoningen met hun hoge strooien
daken zonder de angstaanjagende figuren. Ze verschaften hem rust, vooral omdat ze
hem terug voerden naar een jeugd die nooit zo geweest was: ontdaan van allerlei op
hem toeziende, met een bezem klaarstaande of in hun houding niet te verstane figuren.
Mevrouw vertelde ook nog van het Mariabeeldje dat naast de boeken op de
schoorsteenmantel stond. Ze had het gekregen van een ambulant patertje ter
gelegenheid van haar huwelijk. Waar ze ook gewoond had - en dat
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was in het begin op godweet hoeveel plaatsen - had het op de schoorsteenmantel
geprijkt.
Het parelmoerachtige blauw, roze en goud kwam niet goed overeen met de doffe,
warme kleuren van de boeken ernaast. Het was een typisch volks beeldje, popperig
aangekleed, en als een Siënese of Byzantijnse madonna breeduitzittend met het kind
op haar schoot, zonder dat het echter - net zoals met deze oosterse beelden - lomp
leek.
Het beeldje had geen waarde, maar ze hield ervan. Het belichaamde haar geloof
in de vriendelijkheid en de goedheid van de mens, en in zijn vermogen om dit op
anderen over te dragen.
Dit vermogen werd de laatste tijd ernstig ondermijnd door de aanslepende depressie
van Els. Het kreeg nog verder deuken door het herhaalde verschijnen van haar moeder,
die aan de overkant van de straat woonde. Tot drie, vier keer per dag dook ze op.
‘Sainte-Beuve, waar is het boek van Sainte-Beuve?’ klonk het dan. ‘Het staat in
de catalogus genoteerd als nummer één en ik vind het niet!’
‘Sainte-Beuve, j'ai jamais entendu parler de ça!’ antwoordde mevrouw De Backere
daarop kategoriek. ‘Nee, mamaatje. Ik heb het niet. Hans heeft het zeker niet!’
Hans was haar broer, die interesseerde zich enkel voor vlaggeschepen. Zijn naam
kalmeerde de moeder. Hij stond bij haar in hoger aanzien dan haar dochter.
‘Ik ga nog wat in de tuin werken’, zei de zeventigjarige tot Hendrik. ‘Kom je eens
kijken? De bloemen staan prachtig nu, de forsythia's en de paaslelies. Ook de tulpen
staan open. Ik vind de kleuren wel wat hel, maar dat is altijd zo met bloemen die
bloeien op het eind van de winter!’
Hendrik liep mee naar buiten.
Toen hij terug binnenkwam zei mevrouw De Backere: ‘Ik kan het niet meer aan,
Hendrik. Ik heb dertig jaar lang iedereen kunnen ontvangen, ik ben altijd voor iedereen
vriendelijk geweest, maar er komt een moment -’
Ze maakte een geluid van ontsnappende stoom en een beweging dat het haar tot
boven het hoofd gegroeid was.
Hendrik kwam regelmatig, de laatste tijd te regelmatig. Hij kwam vooral ook voor
haar, voor Els. Hij praatte over boeken, over reeksen die hij wou vervolledigen, of
het wel de moeite loonde, en over kunst.
Ze was niet bereid veel naar hem te luisteren. Maar als wraakneming op die ander
die zij nog liefhad, liet ze hem voor haar acteren als een kleine vogel in een kooi die
men voor zich, in het licht, op een tafellaken heeft gezet.
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Ze was zelfs geneigd de plooien die zij voor hem met de hand in het tafellaken maakte,
de wal die zij voor hem optrok en waarachter zij zich verschanste, los te laten. Zonder
echter het tafellaken volledig glad te laten worden, zeker zonder het openlijk glad te
strijken.
Ze glijdt, zittend op de trap, een paar treden naar beneden. Zo hoopt ze iets van het
gesprek tussen Hendrik en haar moeder op te vangen. Haar moeder zou met hem
praten, hem in haar naam zeggen dat hij niet meer moest komen.
Er steekt onrechtvaardigheid in deze beslissing. Ze is niet iemand die graag kwetst,
die graag vrienden verliest. Maar er moet een eind komen aan dit getreuzel. Het moet
eens en voor goed klaar en duidelijk zijn.
Zo in gedachten loopt ze naar haar slaapkamer op de tweede verdieping. Daar
neemt ze een paar boeken van haar grootvader in de hand. Ze bladert erin, zonder te
weten wat ze vasthoudt.
De deur van de gang gaat open. Hendrik en haar moeder lopen naar de voordeur.
Ze rent snel een paar trappen af en slingert met volle kracht de boeken door het
trapgat naar beneden.
Ze rollen, als grote keien door de bergstroom van haar wrok in haar losgemaakt,
zover haar woede reikt. Als die uitgeraasd is, blijven ze liggen.
Hij kijkt haar aan, zoals men een kind aankijkt dat iets ergs heeft uitgespookt. Als
men het ziet vergeeft men eigenlijk al, omdat de eigen schrik over het gebeuren en
om zijn welzijn groter is geweest.
Ze draait zich om, snel, om de tranen die haar in de ogen schieten te verbergen.
Dan rent ze, met twee treden tegelijk, de trap op.
Het heeft weinig van een ultimatum.
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Jozef van de Wiele / Friedrich Nietzsche
Lof der aarde
De filosoof van de Wille zur Macht behoort zeker niet tot dat type van denkers die
met de geest van hun tijd en de heersende cultuur opgetogen waren. Hij stond
wezenlijk in reactie tegenover alle Waarheden die in de 19de eeuw werden gehuldigd.
Men kan hem beschouwen als de meest ‘unzeitgemässe’, d.w.z. de meest onactuele,
filosoof in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte.
Een geschikte toegang tot Nietzsches oorspronkelijke denkwereld bestaat erin,
zich bewust te worden van de vijanden waartegen hij de strijd aanbindt. Er is vooreerst
de tijdsgeest, waarvoor hij weerzin voelt en waarin hij het gelaat van de decadentie,
nl. van de ‘ziekte’, heeft onderkend. Romantiek, idealisme, protestantisme,
conventioneel moralisme, triomf van de positieve wetenschappen en de
boekengeleerdheid, Duitse nationale trots door de zegepraal op Frankrijk in 1870
tekenen het onmiddellijk waarneembaar silhouet van de zozeer gewraakte decadentie.
Vervolgens staat Nietzsche huiverig tegenover de hele Europese
beschavingsgeschiedenis, waarin de klassieke oudheid en de joods-christelijke traditie
een overweldigend mystiek huwelijk hebben gesloten. Hij ervaart het leven van zijn
eeuw als de bittere vrucht van deze synthese. Ten slotte heeft hij het, op het niveau
van de diepere gedachte, op de klassieke metafysica en vooral de klassieke moraal
gemunt, de essentiële pijlers van het speculatieve denken dat onze westerse beschaving
schraagt. De filosofisch geïnteresseerde lezer wordt heel in het bijzonder getroffen
door de ongenadige kritiek op de moraal en op de metafysica.
Nietzsches heftige reactie tegen de westerse cultuur begrijpt men beter wanneer
men zich rekenschap geeft van zijn heel persoonlijke liefde voor de oudheid,
inzonderheid het presocratische Griekenland. Onze auteur staat niet in bewondering
voor Socrates, Plato en Aristoteles, kortom voor de klassieke Griekse filosofie. Nog
minder ziet hij deze aan als de aanhef van een weergaloze cultuurgeschiedenis die
zou uitmonden in de apotheose van de 19de eeuw met de romantiek als kunst, het
protestantisme als godsdienst en last not least het idealisme als wijsbegeerte. Nietzsche
bezingt de
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voortreffelijkheid van de tragische periode die is voorafgegaan aan de omwenteling
van Socrates en Plato en hij wordt gefascineerd door de geheimen van het dionysisme.
Kortom, heel zijn denken, voelen en waarderen zal niet georiënteerd worden door
het concept van de theoretische mens, nl. die van Socrates en Plato, maar door dat
van de tragische mens, nl. die van Aeschylos en Heraclitus.
Nietzsches tragisch en dionysisch presocratisme werpt een helder licht op de zin
van zijn cultuurkritiek. De ophemeling van het presocratisme is thans in de
wijsbegeerte een belangrijke gedachte geworden. Men denke aan Martin Heidegger
en diens uitermate persoonlijke commentaren van Parmenides en Heraclitus. Kennelijk
belichaamt deze gedachte een terugkeer naar de verloren oorspronkelijkheid. Over
de hele beschavingsgeschiedenis en het klassieke Griekenland heen tracht men die
opnieuw te ontdekken. Nietzsche mag er aanspraak op maken de eerste te zijn geweest
om met zulk een radicalisme onze cultuur en geestesleven kritisch te hebben belicht.
Wat dan zijn presocratisme bijzonder kenmerkt, is het voluntarisme, dat nauw bij
het dionysisme van de tragische visie aansluit. Nietzsche zoekt niet alleen een
oorspronkelijker waarheidsdoctrine dan die van de platonische Ideeën en de
aristotelische logica, maar bovendien en vooral interpreteert hij het leven via het
symbool van Dionysius, de god van de wijn, de geestdrift en de vervoering, die
tegengesteld is aan Apollo, de god van het zonnelicht, de schone schijn en de
harmonische zelfbeheersing. Binnen de tragische visie worden de beide symbolen
gesynthetiseerd met het uitgesproken overwicht van het dionysisme. Vanuit dat
perspectief begrijpt men het belang van de instincten, de dynamismen en de
strevingen, alsook de onontkoombare wet van het ontstaan en het vergaan die het
wilsleven betreft, kortom de wet van het ononderbroken worden. Dionysius is
inderdaad ook het symbool van het eeuwig verrijzende en ten onder gaande leven
en hij behoort eveneens als dusdanig tot de tragische visie. Deze laatste
vertegenwoordigt een naturalisme van het leven, d.w.z. van het zijn, dat fundamenteel
als instinct en als voortdurende vervloeiing wordt beschouwd. Zij plaatst de echte
wereld in de zinnelijke, tastbare, wordende en dynamische werkelijkheid en blijft
helemaal onwetend van enige mogelijke bovenzinnelijke wereld in de trant van het
platonisme of het christendom. Het is in het licht van de tragische visie dat men het
voordeligst Nietzsches hoofdwerk, nl. Also sprach Zarathustra, tegemoet treedt. Dit
is niet alleen zijn meest bekende boek, maar bovendien het geschrift dat hij als zijn
meesterwerk beschouwde. ‘Also sprach Zarathustra’ is geen gemakkelijke lectuur
om te begrijpen vanwege de al te beeldrijke en allegorische denktrant. Nochtans
vindt men er het meest betekenisvolle concept voor het na-
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turalisme van Nietzsches tragische visie, nl. de aarde.
Men kent wellicht de zo dikwijls geciteerde, gevleugelde woorden: ‘Ich beschwöre
euch meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von
überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht.
Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde
müde ist: so mögen sie dahin fahren.’ (Vorrede, 3)
In deze tekst kunnen wij onmiddellijk essentiële concepten terugvinden die in het
speculatieve gebouw van Nietzsches visie sleutelbegrippen zijn: aarde, leven,
bovenaardse verwachtingen, bewust of onbewuste giftmengers. Wij stippen eerst en
vooral de treffende solidariteit tussen de aarde en het leven aan. De trouw aan de
aarde sluit onvermijdelijk een filosofie van het leven in. Men weet dat de as van
problematiek rede-leven uitermate belangrijk is geweest voor de bewogenheid van
het filosofische denken in de loop van de eeuwen. Bij Nietzsche zal men een
werkelijke opstand van het leven tegen de rede vinden, die in hevigheid en
lawaaierigheid gelijke tred houdt met de overweldiging en de eenzijdigheid van het
idealisme in het onmiddellijk voorafgaande tijdperk.
Er is anderzijds de scherpe tegenstelling tussen de aarde en de bovenaardse
verwachtingen. Onnodig te verklaren dat wij hier een van Nietzsches bekendste
grondinzichten raken. Men heeft het bestempeld als de omkering van het platonisme,
die, zoals dat laatste, een onderscheid tussen de zichtbare en de bovenzinnelijke
wereld aanneemt, doch deze bovenzinnelijke wereld beslist als onwezenlijk
karakteriseert. Niet de Ideeën zijn het reële zijn en de aarde de schijnwerkelijkheid
maar omgekeerd maakt de aarde het waarachtig bestaande uit, terwijl de Ideeën er
een afschaduwing, een rook van vertegenwoordigen. Kortom, de ophemeling van de
aarde betekent het antiplatonisme in de meest bewuste en de meest intense vorm die
in de geschiedenis van de wijsbegeerte voorgekomen is. Dat antiplatonisme richt
zich overigens tegen heel de metafysische traditie. Onze auteur ziet immers in het
platonisme de dominerende filosofie van heel de westerse geschiedenis en zal het
idealisme brandmerken als de hypertrofie van het platonisme. Zijn reactie geldt niet
alleen de Idee, maar ook en vooral het Bewustzijn of de Absolute Geest. Derhalve
vloeien Nietzsches antihegelianisme en antiplatonisme volkomen samen. Zijn
antihegelianisme vormt alleen het meest specifieke en het meest actuele onderdeel
van zijn antiplatonisme.
Nietzsches oppositie van de Aarde en de bovenaardse verwachtingen evoceert in
feite zijn antichristendom in een nog sterkere mate dan zijn antiplatonisme. Wij
moeten hier zijn ietwat simplistische karakterisering in het midden brengen: ‘Het
christendom is het platonisme voor het volk!’ In zijn
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opvatting bestaat een opvallende wederzijdse verhouding tussen beide. Als het
platonisme in zekere zin de geleerde kern van het christendom uitmaakt en aldus op
dat laatste de primauteit bezit, dan overtreft het christendom verre het platonisme
inzake populariteit, intensiteit en overredingskracht eigen aan zijn affirmatie van de
bovenzinnelijke wereld. De karakteristieke categorieën van de ‘Hinterwelt’ en van
de ‘Hinterweltler’, die in zijn denken fungeren als volop negatief en pejoratief, worden
in de eerste plaats als inhoud van de christelijke doctrine voorgesteld. En als het waar
is dat de term ‘Idee’ door Nietzsche categoriek maar hoofs afgewezen wordt, dan
wordt het christelijke concept van het hiernamaals gewoonweg bespottelijk gemaakt.
Naast het christelijke hiernamaals wordt in het geciteerde excerpt ook de geest
van de priesters aan de authentieke Erde geopponeerd. De lezer van AsZ zal er zich
terdege bewust van moeten zijn dat de ‘giftmengers’, de ‘verachters van het leven’,
‘degenen die afsterven en zelf vergiftigd worden’, geen andere mensen dan de priesters
zijn. De kaste van de priesters kenmerkt Nietzsche als een noodzakelijke geleding
in de economie van het ziekelijke leven, van de nihilistische machtswil. Zij zijn de
pedagogen, de behoeders van de ‘onmachtige’ machtswil, van het neergaande instinct
en redden het van de uitzichtloosheid en de ineenstorting, maar kwijten zich niet van
hun taak door het instinct gezond, maar alleen door het nog zieker, hoewel
‘interessanter’ te maken. Wat is er boeiender dan over het andere leven te spreken?
Je kan de priesters op vele plaatsen van de aarde en in heel verschillende tijden
vinden. Maar de priesters bij uitstek komen voor in de joods-christelijke traditie. Zij
zijn de herauten van het hiernamaals; zij houden het geloof eraan in stand. Zij
vergiftigen en verachten het leven, zelfs wanneer zulks onbewust gebeurt. Maar hun
vindingrijkheid is verbazingwekkend en hun optreden biedt ons het schouwspel van
een specifiek eigen creativiteit in het decadente. De authentieke Erde heeft er het
land aan en de vurigste wens is dat zij mogen verdwijnen. Aldus begrijpe men in
Nietzsches tegenstelling van de Erde aan het christendom terdege die aan het ideaal
van het hiernamaals en tegelijkertijd die aan de kaste van de priesters.
Bij Nietzsche vormt de ‘aarde’ het parool van een welbepaalde en uitgesproken
filosofie van het leven, die zich evenzeer door haar verbeten antiplatonisme als
antichristendom onderscheidt. Wij hebben haar echter tot nu toe beschouwd in haar
verhouding tot drie andere termen, nl. het leven, het platonisme en het christendom.
Wat betekent zij eigenlijk in zichzelf? Zij is het eerste antwoord dat moet gegeven
worden op de vraag naar het zijnde als zijnde. Voor Nietzsche is de werkelijkheid
in haar totaliteit de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

17
aarde, is het zijnde als zijnde de aarde. Als dusdanig vertegenwoordigt zij het
ensemble van alle worden en zijn, dat laatste hier dan genomen in de zin van het
onbeweeglijke en het stabiele. Men hoeft haar dus niet in de astronomische,
landbouwkundige of zelfs maar populaire zin van het woord op te vatten. In de
Nietzsche vertrouwde tegenstelling van de aarde en het hiernamaals als de
schijnwerkelijkheid heeft zij een betekenis die het meest zijn diepe bedoeling benadert:
de waarachtige, op zichzelf voldoende werkelijkheid.
Een concept uit de boven gegeven omschrijving dient bijzonder in het brandpunt
van de aandacht te worden geplaatst, nl.: de aarde is het ensemble van alle worden.
Wij treffen hier een uitzonderlijk nauw verband aan tussen de aarde enerzijds en de
tragische visie met het dionysisme anderzijds: het worden overheerst het zijn in de
zin van onveranderlijke identiteit. Men kent de klassieke oppositie van de filosofie
van het worden en de filosofie van het zijn in de platonische zin van het woord. Deze
oppositie voert men terug tot de fundamentele tegenstelling van Heraclitus en
Parmenides bij de aanvang van de filosofie in Griekenland. Welnu, men mag stellen
dat misschien geen enkele filosoof méér dan Nietzsche de zijde van Heraclitus heeft
gekozen.
In feite kan men zich geen filosofie verbeelden die méér dan die van Nietzsche
Heraclitus' thesis van het ‘polemos pater pantoon’ (de oorlog is de vader van alle
dingen) belichaamt. Derhalve moet men de aarde kenmerken als het
zich-wezenlijk-bewegende. Zij wordt grondig bepaald door het ononderbroken
dynamisme, dat haar voor altijd onderscheidt van de starre immobiliteit die elk slag
van bovenzinnelijke wereld karakteriseert. Er gaapt volgens onze auteur een afgrond
tussen de wereld zoals de authentieke filosofie van het leven haar beschrijft en de
wereld volgens het metafysisch intellectualisme. Kortom, de aarde staat tegenover
het intelligibele zoals de noordpool zich tot de zuidpool verhoudt.
Doch het concept van het worden dienen wij preciezer af te lijnen. Het worden is
in wezenheid creativiteit. De aarde is het essentieel creatieve. Zij betekent als dusdanig
een onuitputtelijke voedingsbodem van in een verder te bepalen zijn scheppende
activiteit. Nietzsche ontdekt een lichtend verband tussen de aarde en de Uebermensch.
Deze laatste heeft hij in zijn tijd nog niet mogen aanschouwen, maar hij verkondigt
hem. Welnu, de Uebermensch valt samen met de scheppende mens die de volkomen
aardse mens zal zijn en die alleen de volwaardige essentie van de aarde zal
verwezenlijken. Aarde, worden en scheppen horen onverbrekelijk samen.
Wat is de aarde verder, wanneer men de vraag gaat stellen naar de inhoud van het
worden? Het antwoord brengt ons bij een van de hoogtepunten

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

18
van AsZ, nl. de bevestiging van de Drei Bösen. Nietzsche bezingt er de
voortreffelijkheid van de Wollust, de Herrschsucht en de Selbstsucht en bestempelt
ze als het hart van de Aarde. De duizendjarige beschaving van het Westen heeft deze
instincten gebrandmerkt als de Drie Kwade Dingen en heeft daardoor de wereld op
haar kop gezet. Deze instincten betekenen de zin van de Aarde, hoeven niet te worden
misprezen, maar verdienen om zonder meer opgehemeld te worden. De trouw aan
de Aarde door Zarathustra aangepreekt, komt neer op de trouw aan de Wollust, de
Herrschsucht en de Selbstsucht. Men zou zich echter vergissen indien men Nietzsches
concept van deze instincten te vlak en te ongenuanceerd opvatte. Het hoort in een
welbepaalde context thuis en maakt volwaardig deel uit van het nieuwe levensideaal
dat hij de mensheid wil voorhouden.
De wellust verdedigt Nietzsche tegen de misprijzers van het lichaam in boetekleed
en tegen degenen die haar als de wereld vervloeken, nl. tegen de Hinterweltler (de
verdedigers van de andere wereld). Bij het gepeupel ziet hij er de onedele
verwezenlijking van; zij is het langzame vuur waarop het verbrand wordt... De wellust
heeft alleen zijn volle betekenis voor de vrije harten (die freien Herzen): onschuldig
en vrij. In dat laatste geval wordt zij het Gartenglück der Erde genoemd.
Naast de Wollust en wellicht belangrijker dan deze vanuit Nietzsches rijpere
filosofie, is de Herrschsucht. Men begrijpe haar als de tendens om te overheersen,
om te bevelen, om meester te zijn. Het is dunkt ons de blijvende verdienste van onze
auteur, op deze essentiële dimensie van het leven te hebben gewezen. Hoewel de
hier vermelde Herrschsucht nog niet de ontologische algemeenheid en diepte heeft
van de machtswil, staat zij er toch heel dicht bij. En het leven is misschien, veel méér
dan Wollust, ononderbroken, nooit aflatende en ondelgbare Herrschsucht. Men denke
aan de grootheid van Shakespeare, o.a. omdat hij in aanzienlijke mate, naast de liefde
en de begeerte, de ambitie ten tonele heeft gevoerd: Caesar, Brutus en Marcus
Antonius.
Men hoede zich voor psychologisering en moralisering omtrent de draagwijdte
van de Herrschsucht. Al de geledingen en al de niveaus van de Aarde zijn ervan
doortrokken; men krimpe haar niet in tot een soort particulier gebeuren in het hart
van de mensen, dat de verhoudingen van de personen onder elkaar zou betreffen.
Zulks ware het proces van psychologisering. De Herrschsucht dient echter kosmisch
en derhalve - men neme het woord voor lief - ontologisch te worden begrepen.
Anderzijds blijft het volkomen waar dat deze kosmische realiteit in de mens haar
duidelijkste gelaat en haar meest gestructureerde realisatie verkrijgt. Waarin bestaat
de moralisering? De heerszucht blijft elke menselijke verwezenlijking, zelfs de hogere
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of geestelijke, doorvaren en doorzinderen; volgens Nietzsche maakt zij die zonder
meer uit. Men mag de Herrschsucht dus niet reduceren tot een soort instinct, waarvan
de herkomst en de wezenheid animaal zouden zijn; zij blijft niet beneden het peil
van het zuiver humane en hoeft in geen geval uit elke typisch menselijke en morele
activiteit te worden gebannen. Zulks ware wat wij de moralisering zouden willen
noemen. Deze druist vanzelfsprekend nog veel méér in tegen de geest van Nietzsche
dan de psychologisering van de Herrschsucht.
Binnen het rijk der instincten kent de Aarde naast de Wollust en de Herrschsucht
ook de Selbstsucht. Deze laatste glinstert in het berglandschap van Nietzsches
gedachtenwereld als een besneeuwde, heerlijk door de zon bestraalde piek. Zij vormt
de richtinggevende top van het rijk dat zich bevindt aan de overzijde van Goed en
Kwaad: Jenseits von Gut und Böse. Tal van opvallende trekken moeten wij hier
vermelden, om ons een enigszins behoorlijke en bevredigende idee ervan te kunnen
vormen. In feite synthetiseert zij de Wollust en de Herrschsucht, want beide
vertegenwoordigen er een dimensie van en zijn er de uitzonderlijke belichamingen
van. Wellust en heerszucht zijn intens ‘zelfzuchtig’. Vervolgens komt het thema
‘gesunde Selbstsucht’ aan de beurt. Een dergelijke formulering sluit de mogelijkheid
van een niet-gezonde Selbstsucht in; zulks waarschuwt ons meteen ervoor haar niet
te ongenuanceerd te begrijpen. Zij ontspruit aan de sterke ziel, want zij is niet in de
eerste plaats een eigenschap van de zwakheid. Bovendien moet men haar het kenmerk
van de adel toeschrijven. De gezonde Selbstsucht veronderstelt een sterke en edele
ziel, die in Nietzsches ogen onvermijdelijk samenhangt met een edel lichaam, dat
schoonheid, zegedrift en verkwikking als kwalificaties toegewezen krijgt. Nietzsche
kent ook de titel van Tugend, deugd, toe aan de ‘zelflust’ van zulke lichamen en
zielen. Hierbij dient te worden aangestipt dat van geen dualiteit tussen lichaam en
ziel sprake kan zijn, dat het lichaam zelfs de hoofdterm uitmaakt, Last not least
verstrekt de aldus begrepen Selbstsucht volgens Nietzsche het criterium voor de
fundamentele, authentieke evaluatie van de waarden. Deze ligt, om een reeds
genoemde uitdrukking te gebruiken, aan de overzijde van Goed en Kwaad; zij wordt
belichaamd in het typische onderscheid tussen Goed en Slecht (Gut und Schlecht),
dat men behoort te begrijpen in de zin van het onderscheid tussen het voorname en
het gemene. Niet het altruïsme schenkt, zoals velen beweren, o.a. Schopenhauer, de
toetssteen voor de goede daad. De Selbstsucht, nl. het egoïsme, van de voornamen,
die zichzelf als goed beschouwden en zich aldus noemden, de gemene lieden echter
als slecht in de zin van gewoon en verachtelijk bestempelden, heeft de authentieke
waardehiërarchie geïnstaureerd. De opsomming
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en de beschrijving van het gewone en het verachtelijke vormt een van Nietzsches
geliefkoosde stokpaardjes.
Wij geven enkele titels op: is verachtelijk de lafheid met heel haar nasleep; de
droefgeestige wijsheid met haar bekende slagzin: ‘alles is ijdel’; nog verachtelijker
zijn knechtschap en deemoed van alle slag; uiteindelijk verachtelijk is alle priesterlijke
potsierlijkheid, die de gebreken van het vrouwelijke aan die van de knechtschap paart
en van oudsher oneerlijk met de Selbstsucht heeft gespeeld. De grote middag echter,
der Grosse Mittag, zal over de verdedigers van de zelfloosheid, de Selbstlosigkeit,
de staf breken. Wanneer de aarde wezenlijk het rijk van de Drei Bösen is, zoals die
werden beschreven, dan zal men begrijpen hoe zij het oord van de instincten en
aandriften uitmaakt. In het licht hiervan verkrijgt het concept van het leven, hierboven
vermeld, zijn inhoudelijkheid: leven is streven. Een verdere vraag stelt zich: wat is
streven, wat is instinct, wat is aandrift? Het laatste woord dat Nietzsche daaromtrent
spreekt is dat van de Wille zur Macht. Wij moeten dienovereenkomstig de
fundamentele verhouding van de Erde en de Wille zur Macht aan de orde stellen.
Daaruit zal blijken hoe Nietzsches filosofie van de aarde in feite een filosofie van
de wil, inzonderheid de machtswil moet worden genoemd. Hij huldigt in het vaarwater
van A. Schopenhauer een principiële wilsfilosofie, die bij deze laatste reeds, en zeker
niet minder bij Nietzsche, het stempel draagt van een uitgesproken naturalisme.
Men kan Nietzsches concept van de machtswil beschouwen als een poging om al
het instinctieve te reduceren tot een soort grondinstinct, dat tegelijk de diepe essentie
van elk instinct uitmaakt. Wij kunnen niet twijfelen aan de realiteit van die poging
blijkens de rijpere en latere geschriften van onze auteur. Maar de vraag rijst: wat is
machtswil? Nietzsche gebruikt twee concepten wat dooreen, nl. dat van de krachten
en dat van de machtswil. Maar in elk geval blijkt de machtswil nodig om de werkelijke
natuur van de krachten zoals hij die begrijpt, terdege te beseffen. Men kan de
machtswil omschrijvend bepalen als zichzelf overtreffen, heersen, bevelen,
overrompelen, innemen, onderwerpen... Deze opsomming kan worden samengevat
in twee formules: zelfoverstijging en onderwerping van het andere! De machtswil,
de ziel van de krachten genoemd, moet als zuiver actief, zuiver creatief worden
beschouwd in tegenstelling tot de krachten zoals die door de moderne wetenschappen
worden gezien. Deze vatten ze steeds als reactief op. D.w.z. als functies die het
evenwicht herstellen. Het meest eigene van Nietzsches opvatting ligt nu precies
hierin, dat zij de krachten, bezield door machtswil, definieert als voortdurende
verbreking van het evenwicht, als een overstijging van het gegevene, als een
onstuitbare drang
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naar voorbijstreven van het gerealiseerde.
Consequent met zijn grondopzet moet de Eenzame van Sils Maria elk soort
dynamisme, elke tendens, elke Trieb als een vorm of modaliteit van de machtswil
beschouwen. Zulks geldt vanzelfsprekend voor de opmerkelijke instincten die volgens
hem de substantie van de aarde belichamen: Wollust, Herrschsucht en Selbstsucht.
Het is, om te beginnen, onmiskenbaar dat de beschrijving van de aarde met haar Drei
Bösen, zich lokaliseert op een niveau van minder opgedreven systematisatie en van
een ietwat méér beschrijvende analyse dan de synthetiserende en tot de kern
doordringende theorie van de machtswil. Uiteindelijk blijkt het echter, na geduldige
studie, dat de Selbstsucht het meest met de eigenlijke machtswil geïdentificeerd mag
worden. De Herrschsucht komt, onder dat oogpunt, op de tweede plaats en wordt
evenzeer gekenmerkt door een opvallende benadering als door een wezenlijk
onderscheid van de machtswil zelf, die meer universeel en ontologisch dieper is. De
Wollust moet men kordaat aan de machtswil onderschikken als een functie en een
modaliteit van het zich door machtswil ontplooiende leven. Het leven betekent steeds
hernieuwde expansie en creativiteit, waartoe de Wollust behoort als een hulpmiddel
en een voorbij te streven stadium.
In de Wollust een modaliteit zien van de machtswil, hoeft de lezer die Nietzsche
bestudeerd heeft niet te verbazen. Want zelfs de wil of de Trieb tot waarheid, die de
metafysisch-wijsgerige traditie kenmerkt, bestempelt deze als een uiting van een
welbepaalde soort machtswil. Zulks doet hij herhaaldelijk, vooral van AsZ af. Hij
speurt alle gebeurtenissen in en buiten de mens na om er als wezenlijke (hoewel niet
exclusieve) inhoud een of andere sprankel van machtswil in te ontwaren. Om zich
hiervan enigszins rekenschap te geven denke men aan S. Freud, die in elke gedraging
van de mens, onder vervormingen en vermommingen, een staaltje van de Eros of de
Thanatos als gronddriften, trachtte te ontmaskeren.
De aarde en de machtswil vertegenwoordigen in zekere zin omkeerbare begrippen.
Om zich nu geen verkeerd beeld van de aarde te vormen, hoede men er zich voor de
machtswil aan te zien als een soort klassiek-filosofisch of metafysisch principe, een
soort unieke fundamentele realiteit. Men moet integendeel het eindig, veelvuldig en
plastisch karakter ervan onderstrepen. Het is namelijk zo, dat Nietzsches naturalistisch
concept van de aarde de basis vormt voor een filosofie van de multipliciteit. Het
strijdt met elke idee van ultieme ontologische eenheid of van oneindigheid. De
machtswil is bijgevolg over de pluraliteit van de krachten als haar immanent principe
verspreid en betekent allerminst een ontologisch eenheidsbeginsel, dat al de krachten
zou verenigen, harmoniëren of verzoenen. Hij is bovendien
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plastisch, omdat hij zich duizendvoudig metamorfoseert naargelang van de telkens
voorhanden kracht (actieve, reactieve, dominerende, ondergeschikte, creatieve en
nihilistische) of van de wisselende krachtenconfiguraties, die alle lichamen nu in
feite zijn. Zulks neemt niet weg dat Nietzsche uitdrukkelijk de Wille zur Macht
bestempelt als de innerlijke wezenheid van het zijnde. Daarmee raakt men het laatste
antwoord op de vraag: ‘Wat is het zijnde als zijnde?’. Aarde en machtswil horen
samen en zo het zijnde als zijnde de aarde is, dan betekent de machtswil de zin van
de aarde en derhalve van het zijn.
Het concept van de aarde sluit een bepaalde visie in op de betekenis en de rol van
het lichaam, inzonderheid van het menselijke lichaam, in het geheel van het
universum. Wanneer het zijnde als zijnde de aarde is, dan moet daar onvermijdelijk
een uitgesproken ophemeling van het lichaam uit volgen, niet op de laatste plaats
van het menselijke lichaam. Men houde, om zulks te beseffen, een paar snedige
zinnen voor ogen: ‘Die Seele ist Etwas am Leibe, ‘Leib habe Ich und nichts
ausserdem’. De geest of het bewustzijn kan Nietsche hoegenaamd niet als het
essentiële in de mens, laat staan in de werkelijkheid als geheel beschouwen. Inderdaad,
de aarde manifesteert zich eigenlijk en allereerst in de organismen, d.w.z. de lichamen,
van het universum. Zulks sluit een rechtstreekse betwisting in van de dominerende
tendens der klassieke filosofie in de moderne tijden, die onder de invloed van
Descartes en diens cogito-obsessie een filosofie van de subjectiviteit is geweest.
Wanneer de aarde fungeert met de zin en de draagwijdte die werden geschetst, dan
verliest het cogito zijn primauteit en is ook de mens in eerste instantie lichaam. Tot
dat inzicht was A. Schopenhauer reeds gekomen en hij mag daarom beschouwd
worden als Nietzsches voornaamste speculatieve bron. Hij had de overtuiging dat
de westerse cultuurmens te veel de verwantschap van zijn eigen natuur met die van
het dier, zijn oudere broeder, vergeten had. Gretig heeft Nietzsche deze overtuiging
tot de zijne gemaakt, haar aanzienlijk geïntensiveerd en in een meer persoonlijke
vorm omgebogen. In het licht hiervan zal de lezer de speciale concentratie van zijn
wijsgerige aandacht op de aard en de draagwijdte van het lichaam gemakkelijk
begrijpen.
Misschien wordt in de gangbare overzichten van de geschiedenis der filosofie niet
voldoende de aandacht gevestigd op de uitermate belangrijke wending van het denken
die wij hier bespreken. Bij Schopenhauer, en Nietzsche in diens vaarwater, ontdekken
wij een belangrijke en wel degelijk dubbele omslag van het filosofische perspectief,
nl. die van een filosofie van de waarheid naar een filosofie van de wil en tegelijkertijd
van een spiritualisme naar een naturalisme. Reeds bij Kant, hogelijk door Schopen-
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hauer geprezen, omdat hij het ware zijn, nl. het Ding an sich, in de vrijheid, d.w.z.
in de wil, legt en niet in het fenomeen of de waarheid, mag men spreken van een
wilsfilosofie in plaats van een filosofie van de waarheid. Dat is de eerste omslag.
Maar Schopenhauer zelf verwezenlijkt de tweede omslag door de wil niet als vrijheid,
d.w.z. spiritualistisch, maar wel als Trieb, d.w.z. naturalistisch op te vatten. Dit sluit
in dat het lichaam (de Trieb) de plaats komt innemen van de geest (de vrijheid). Dit
perspectief heeft in de 19de eeuw de basis gevormd voor een aantal filosofieën van
het leven en is zeker niet zonder belang voor het denken van de 20ste eeuw. Het staat
vermeld in de annalen van de wijsbegeerte onder de geijkte titel van ‘Wilsfilosofie’.
Men zou er nu verkeerd aan doen Schopenhauer en Nietzsches opvatting van het
lichaam over dezelfde kam te scheren. Beide huldigen zonder de geringste aarzeling
een naturalistisch voluntarisme, maar bij de eerste moet het monistisch worden
gedacht, terwijl de tweede het categorisch als pluralistisch poneert. Zulks blijkt
onmiddellijk wanneer men tracht te begrijpen hoe hij de lichamen binnen de ruimte
van de aarde ziet evolueren.
Wat is het lichaam voor Nietzsche? Men kan het zeer algemeen en zeer abstract
bepalen als een verhouding van krachten. In deze betekenis vindt men het terug niet
alleen in de mens, maar ook in de infrahumane zijnden, nl. de mineralen, de planten
en de dieren. Wat derhalve vooral opvalt is de ruime en formele opvatting van het
lichaam. De definitie kan, zoals blijkt, zeer divers toegepast worden, nl. op de
lichamen in het anorganische, in de orde van het plantaardige leven, in die van het
animale leven, alsook op het niveau van de mens en diens cultureel en sociaal leven:
groepen, klassen, naties, staten, planetaire mensheid. En men moet aan het lichaam
in deze formele zin een, naar het woord van Jean Granier, politieke betekenis
toeschrijven. Zulks impliceert dat een lichaam de eenheid is, in de structuur en vooral
in het functioneren, van verschillende krachten, die zich in spanning tot elkaar
verhouden onder het bevel en de dwang van een dominerende kracht.
Wij grijpen voor een ogenblik terug naar de befaamde gedachte van de ‘polemos
pater pantoon’ (de oorlog is de vader van alle dingen). Wij onderstrepen de bijzonder
voluntaristische interpretatie die Nietzsche ervan geeft: het gaat niet om een wemeling
van zintuigelijke percepties die elkaar verdringen tegenover het kennende subject
en daardoor het vormen van een algemene essentie der dingen onmogelijk maken,
maar om een ononderbroken worsteling van door machtswil gedreven krachten, die
hetzij elkaar bekampen, hetzij overrompelen of het onderspit delven; in dat laatste
geval dringen zij haar ordening op of ondergaan die van andere krachten. De
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aard en de lotsbestemming van de lichamen wordt grondig gemerktekend door deze
wet van de ‘oorlog’. Hierbij neemt de ‘oorlog’ een dubbele gedaante aan; het kan
nl. gaan om de verhouding van de krachten binnen een bepaald geconstitueerd lichaam
of het kan gaan om de verhouding van geconstitueerde lichamen zelf, die met elkaar
in strijd gewikkeld zijn. In het eerste geval heeft men met lichamen, d.w.z. organismen
als op zichzelf bestaande eenheden te maken, waarbinnen een zekere feitelijke orde
en een voorlopige stabiliteit heersen. In het tweede geval gaat het om de strijd tussen
de op zichzelf bestaande eenheden, waar de multipliciteit hoogtij viert en de ordening
volkomen afwezig blijft. Uit deze beschrijving blijkt hoe de ‘polemos’ niet alleen
heerst in de verhouding van de lichamen tot elkaar, maar ook hoe elk lichaam een
zekere door ordening bedwongen ‘polemos’ van krachten vertegenwoordigt. Wanneer
men Nietzsches concept van het lichaam bestudeert, dient men dat aspect terdege in
aanmerking te nemen, alsook de vrij heraclitische optiek, volgens welke ieder lichaam
nooit een blijvende en absolute ontologische eenheid uitmaakt.
Na deze overzichtelijke schets van het verband tussen enerzijds de aarde en
anderzijds de machtswil en het lichaam, snijden wij het belangrijke probleem van
de decadentie aan. De decadentie is een mogelijkheid van de machtswil. Om zulks
te begrijpen zal men zich het hierboven vermeld ‘plastisch’ karakter ervan moeten
herinneren. Tot deze plasticiteit van de machtswil behoort (zoals even opgemerkt
werd) de belangrijke dualiteit van zijn positieve (of zuiver creatieve) en zijn decadente
(of nihilistische) modaliteit. Wat is nihilistische machtswil? Men kan hem omschrijven
als het ‘willen van het “niets” onder de ene of de andere vorm’. Als opvallende
belichaming van dat voluntaristisch nihilisme stelt Nietzsche het nastreven van
ascetische idealen.
De mogelijkheid van de nihilistische machtswil komt alleen voor op het niveau
van het menselijk bestaan en houdt kennelijk verband met het menselijke bewustzijn,
waarover de machtswil op dat niveau beschikt. Daartoe behoort het vermogen om
zich te verbeelden, om fictie te scheppen en om de dingen met een bepaalde zin te
bekleden. Die mogelijkheden zal de in het nauw gedreven machtswil niet nalaten
aan te spreken. Het aanvaarden van dat alles stelt een zekere paradox in het geheel
van Nietzsches visie, omdat hij erop staat aan de mens binnen het universum geen
geprivilegieerde positie toe te kennen; de mens is immers niets meer dan een bepaald
resultaat van werking en combinatie van de kosmische krachten; anderzijds kent hij
aan het verloop van de machtswil op humaan niveau een bijzondere lotsbestemming
toe die nergens elders teruggevonden wordt. Het antwoord zou zijn: met het ontluiken
van de rede in de natuur, verandert het
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instinct van dimensie. Daarvan wil Nietzsche echter niets weten, omdat het zou
indruisen tegen zijn fundamenteel naturalisme.
De mogelijkheid van de nihilistische machtswil verschaft Nietzsche in elk geval
het grondprincipe voor zijn filosofie van de geschiedenis en van de beschaving, zoals
deze zich feitelijk ontwikkeld hebben. Wij hebben ons betoog aangevat met de
vaststelling van zijn onstuimige afbraak der heersende cultuur. Het concept van de
nihilistische machtswil biedt hem de sleutel van zijn kritiek. Stippen wij echter ter
verduidelijking aan dat de decadente of nihilistische machtswil meer insluit dan de
louter reactieve machtswil. De reactieve krachten, resp. machtswil, hoeven niet
noodzakelijk nihilistisch te worden. Wij veroorloven ons klaarheidshalve het dubbele
voorbeeld van Spartacus enerzijds en anderzijds de christelijke slaaf. Spartacus
belichaamde de reactieve machtswil, maar gedroeg zich geenszins nihilistisch of
decadent, ondanks de pijnlijke nederlaag die hij uiteindelijk geleden heeft. Hij zocht
zich immers zakelijk of objectief door de wapens tegenover de meesters te handhaven.
De christelijke slaaf echter, aldus onze auteur, stond er imaginair tegen op en wist
er zich op die ziekelijke manier superieur tegenover te verklaren. Op het niveau van
de fictie immers dacht hij de kwaliteiten van de meesters tot zonde en zijn eigen
minderwaardigheid tot deugd om.
De bovenstaande beschouwing over de decadentie brengt ons uitdrukkelijk tot de
kritiek op de westerse beschaving. Wij hebben de klassieke moraal en metafysica
vermeld als essentiële mikpunten op het diepere niveau van Nietzsches ontmaskerende
bedrijvigheid. Wij hebben de bedoeling hier van ieder van beide kritieken een staaltje
te geven, nl. de afbraak van het onderscheid tussen Goed en Kwaad en die van het
seculaire begrip van ‘waarheid’.
Zoals men zich gemakkelijk kan voorstellen heeft de kritiek op de moraal de
ereplaats in Nietzsches filosofie van de ontmaskering. Zij behelst verschillende
afzonderlijke hoofdstukken. De genealogie van het onderscheid tussen Goed en
Kwaad is er slechts één van, maar ongetwijfeld het meest betekenisvolle. Overigens
moet zij ten nauwste samen worden begrepen met het beroemde onderscheid tussen
de Herenmoraal en de Slavenmoraal. Hierbij is de oppositie tussen twee tegengestelde
waardetafelen van hoofdbelang. Men kent wellicht die van Goed en Slecht, eigen
aan de Herenmoraal en die van Goed en Kwaad, eigen aan de Slavenmoraal; beide
werden hierboven overigens reeds vermeld. De laatstgenoemde wordt gekarakteriseerd
door een dubbele inferioriteit tegenover de Herenmoraal. Zij is niet authentiek en zij
is tegelijk chronologisch en logisch posterieur of, zo men wil, relatief. Bijgevolg zal
ook haar waardehiërarchie, het onder-
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scheid tussen Goed en Kwaad, het stempel van deze dubbele inferioriteit dragen,
terwijl de waardehiërarchie van de Herenmoraal, het onderscheid tussen Goed en
Slecht, authentiek is en tegelijk logisch en chronologisch oorspronkelijk. Maar wat
is de oorspronkelijke waardetafel van de tegenstelling tussen Goed en Slecht? Zij
houdt verband met de ophemeling van het egoïsme, de Selbstsucht, kortom van de
machtswil als het authentieke instinct van de Aarde, zoals hierboven beschreven
werd. Wat is goed in de oorspronkelijke zin? Wie zijn oorspronkelijk de goeden?
De voornamen, de machtigen, de hogergeplaatsten, die zichzelf en hun handelen als
goed ervaren. Zij waarderen zichzelf en hun handelen als van eerste kwaliteit, in
tegenstelling tot het zijn en het handelen van de bescheidenen, de gemenen, de
populairen. Het ‘pathos van de voornaamheid, van de afstand’ vertegenwoordigt de
oorsprong van de tegenstelling tussen Goed (= edel, voornaam, machtig) en slecht
(= bescheiden, gemeen, onbelangrijk). Meteen treedt helder aan het licht welke
betekenis aan ‘slecht’ als tegengesteld aan ‘goed’ moet toegeschreven worden. Het
bedoelde pathos vertegenwoordigt het grondgevoel van een hogere, heersende soort
in verhouding tot een lagere soort, tot de lagere bevolking. Kortom, de oorspronkelijke
betekenis van goed en haar contrarium, nl. de idee van slecht, worden bepaald door
de waardenschaal van de Meesters en niet door die van de Slaven.
Dienovereenkomstig treft men in de aanvang de tegenstelling tussen Goed en Slecht
en niet die tussen Goed en Kwaad aan.
Heel de vraag zal dan zijn, waarin de oppositie tussen Goed en Kwaad verschilt
van die tussen Goed en Slecht en hoe de omslag van de ene naar de andere te begrijpen
valt.
De omslag is te begrijpen vanuit de tegenstelling tussen actieve en reactieve,
inzonderheid creatieve en nihilistische machtswil. Deze laatste sluit ressentiment in
en het wezenlijke ligt in het scheppend worden van het ressentiment, d.w.z. dat het
waarden creëert. Dat is de bekende Slavenopstand in de moraal. Hij wordt door twee
kenmerken geïndividualiseerd.
Eerst en vooral valt hier het imaginaire karakter van deze waardencreatie aan te
stippen. Het ressentiment van de reactieve krachten, voor welke de eigenlijke reactie,
nl. die van de daad, onmogelijk is, kan zich alleen door een imaginaire wraak
affirmeren, d.w.z. schadeloos stellen. De geniepige haat, de wraak van de onmachtige,
vergrijpt zich aan de tegenstander - in effigie natuurlijk - met een onvermoede
vervalsing. Men stelle zich de vijand voor zoals de mens van het ressentiment hem
concipieert; de vijand is de Böse, de zondige. Hierin ligt precies de imaginaire
schepping; de tegenstrever, de vijand, d.w.z. de sterke, wordt omgeschapen tot de
kwade, de zondige. Dit is het grondconcept van waaruit de waardehiërarchie van
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de Slavenmoraal zal opgebouwd worden. Het concept van de goede in een nieuwe
zin, nl. de zwakke zelf, wordt bepaald in verhouding tot de zondige en als tegenstelling
tot deze laatste.
Vervolgens is er - naast het imaginaire - het negatieve karakter van de creativiteit
van het ressentiment. De eerste beweging van de voorname moraal bestaat in een
triomferend ja-zeggen tot zichzelf. De slavenmoraal zegt apriori neen tot een
buiten-zich, tot een anders-zijn, tot wat niet zichzelf is. Haar scheppende daad ligt
in dat ‘neen’. Zij behoeft steeds eerst een geopponeerde wereld, een buiten-wereld
om te kunnen ontstaan. Haar actie is wezenlijk re-actie. Dit kenmerk van re-actie en
bovendien van nihilistische re-actie blijkt uitermate overtuigend in de
Sklaven-Aufstand in der Moral.
Bij de sterke en zelfzekere naturen is, in tegenstelling tot de houding van de slaven,
het zopas dubbel gekarakteriseerde ressentiment niet aanwezig. Deze naturen kunnen
hun vijanden, hun ongelukken en zelfs hun wandaden niet gedurende lange tijd ernstig
opnemen. Nietzsche stelt hier Mirabeau als voorbeeld, die, naar het schijnt, geen
geheugen had voor beledigingen en gemeenheden die men hem aandeed; hij kon niet
vergeven, eenvoudig omdat hij vergat.
Op deze wijze blijkt het hoe het onderscheid tussen Goed en Kwaad, hoe de Moraal,
een waarde is voor de ziekelijke machtswil. Zulks tonen is haar genealogie schetsen.
Nietzsches kritiek op de metafysica komt in hoofdzaak neer op een ontluistering
van het duizendjarige concept van ‘waarheid’. Zij vertegenwoordigt het antiplatonisme
in zijn meest technisch-filosofische vorm. Zij viseert de affirmatie van de intelligibele
wereld, die bovendien bestempeld wordt als de andere, de betere en de meer
authentieke wereld. Tegen deze affirmatie articuleert onze auteur het verwijt van het
egypticisme. De metafysica heeft volgens hem de werkelijkheid ‘gemummificeerd’.
Maar het belangrijke hiervan ligt vooral in de vraag naar het ‘waarom?’, naar de
‘waarde’ of het ‘voordeel’ van deze mummificatie. Om zulks te verduidelijken doen
wij een beroep op een provocerende slogan die tal van lezers verbijstert: ‘De waarheid
is de leugen zonder welke een bepaald soort dier (de mens) niet zou kunnen leven!’.
De leugen bestaat in het intellectualiseren of intelligibiliseren van de aarde, d.w.z.
de wordende werkelijkheid, proces dat, pragmatisch gezien, aanzienlijk bijdraagt tot
het meesterschap over de wereld en voor de ontwikkeling van 's mensen leven
onontbeerlijk is.
Zolang men bij deze zakelijke vaststelling blijft en de aldus ontstane waarheid in
heel haar pragmatische relativiteit beseft, treedt er geen decadentie

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

28
op en mag men niet spreken van een of andere bedrijvigheid van de nihilistische
machtswil. Maar in feite heeft zich nu in de evolutie van het westerse denken een
uniek gebeuren voorgedaan. De wil is ontstaan om deze wereld van de waarheid uit
haar context te lichten, haar van haar relativiteit te ontdoen en haar te verheffen tot
de enig waarachtige werkelijkheid. Deze wil was de machtswil, de nihilistische
machtswil. ‘Waarheid’ is dus niet zozeer een objectieve realiteit, maar veel wezenlijker
een subjectieve drang: de drang om op te gaan in de ‘waarheid’ als hogere waarde
dan de Erde en het leven. De drang naar waarheid is in feite een moreel dynamisme.
Welk is het belang, het voordeel van dat (nihilistisch) moreel dynamisme? Het is
het belang en het voordeel van het verminderd leven. Dit betekent in werkelijkheid
een waarde voor de zwakkere machtswil, omdat deze zich daar bevestigen en
ontplooien kan. Hij kan er zelfs de macht en de triomf van zijn type verwezenlijken,
de triomf van de reactieve krachten die nihilistisch worden. De wereld van de waarheid
biedt inderdaad een onbetwistbaar voordeel. Zij is een nieuwe wereld, die vaster is,
algemener, méér bekend, menselijker en bijgevolg ook graag beschouwd wordt als
het regulerende en het imperatieve: de reactieve kracht, d.w.z. de onmachtige
machtswil van de uitgeputte en onterfde naturen, vindt aldus het middel om zich te
bevestigen, zich veilig te voelen, en op de sterkere, meer dionysische naturen wraak
te nemen. Zulks zou Socrates, volgens Nietzsche, gedaan hebben. Hij zou de
lichamelijke worsteling door het dialectisch spel van de rede vervangen hebben, de
agonische instincten in discrediet gebracht hebben en de minderwaardige de
gelegenheid geschonken hebben om zich in het twisten met woorden en het hanteren
van logische argumenteringen op te dringen.
Aldus begrijpt men de invloed van de moraal op de filosofie. De moraal is steeds
een poneren van waarden die de zwakke voordeel wil bijbrengen, waarin deze enige
macht kan ontplooien. De moraal is de Circe voor wier gezang al de filosofen
bezweken zijn, aldus Nietzsche. De bovenzinnelijke wereld van het platonisme,
beschouwd als de echte wereld, is een toevlucht van de moraal. Kortom, elke
metafysica is, hoe dan ook, de loochening van de tragische visie, diegene die strookt
met de affirmatieve, creatieve machtswil.
Wij koesteren de hoop enkele essentiële aspecten van Nietzsches lof der aarde op
een geordende en auteurgetrouwe wijze geschetst te hebben. Niemand zal thans
betwisten dat de Eenzame van Sils Maria een oorspronkelijk filosoof is geweest, dat
hij, in zijn tijd, een unieke plaats in de ontwik-
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keling van het denken heeft ingenomen en dat tenslotte zijn boodschap voor de 20ste
eeuw een profetische draagwijdte heeft gehad. Het kan als een feit beschouwd worden
dat de volle inhoud van de ‘aarde’ in de menigvuldige systemen en filosofieën vóór
Nietzsche niet of slechts heel partieel tot zijn recht is gekomen. Daarom verdient hij
zijn rechtmatige plaats in de rij der grote wijsgeren en inzonderheid binnen de
indrukwekkende plejade van diepzinnige denkers die aan Germania's mysterievolle
bodem ontsproten zijn.
Maar Nietzsche treft ons door een bijna karikaturale eenzijdigheid. Daarmee houdt
de fanatieke gevoelsgeladenheid van zijn betogen, zijn kritieken en zijn verwijten
gelijke tred. Zo het waar is dat de ‘aarde’ bij de verheldering van de globale
werkelijkheid een sleutelpositie moet toegewezen krijgen, dan is het daarom nog
niet verantwoord en geoorloofd haar bij deze verheldering te laten fungeren als een
dictatoriale, tirannieke en exclusieve macht. Zulks is echter wat Nietzsche doet! Zijn
eenzijdige visie dringt hij aan heel de werkelijkheid, natuur, mens en cultuur,
onverdraagzaam op. Hij poogt met hartstochtelijke verbetenheid de oneindige
diversiteit van ons globale ervaringsgebeuren te doorlichten met zijn uniek en eng
verklaringsmodel: het gedesantropomorfiseerde en principieel niet tot verzoening te
brengen conflict van ongelijke, door machtswil bezielde krachten! Indien men
daarvoor een sprekend beeld behoefde, dan zou men onwillekeurig grijpen naar dat
van het mythologische procustesbed.
Wat ontbreekt dan in deze fulgurante, maar ietwat rommelige, intuïtieve en
onpreciese wijsbegeerte? Ons inziens kan men de totale en de fundamentele
werkelijkheid nooit verhelderen met de Erde alleen. De Vernunft is daarbij
onvermijdelijk. Wij stappen natuurlijk met gezwinde tred over de lange en
bontkleurige geschiedenis van dat concept doorheen de eeuwen. Wij zijn niet blind
voor de mateloze hypertrofieën en de onverantwoorde ophemelingen waaraan de
geschiedenis van dat concept rijk is geweest. Wij zijn ons bewust van de grenzen
der rede, maar ook van haar onvervreemdbare prerogatieven. Daarbij denken wij
niet alleen aan de speculatieve, maar bovendien aan de praktische rede. Het rijk van
de rede bestrijkt twee aanzienlijke provincies, die van de waarheid en die van het
(ethisch) goede. Hoe indrukwekkend ook de beperkingen en de grenzen van de door
haar bereikte waarheid zijn, toch vertegenwoordigt deze een gebeuren dat noch tot
de natuur noch tot het instinct terug te leiden is. Nietzsche heeft ongelijk daarvoor
blind te zijn. Maar zijn ontoereikendheid wordt schreeuwend, wanneer het gaat om
de praktische rede en het goede. Wij raken hier een essentieel element van elk
humanisme, waarmede het echte mens-zijn staat of valt en waarvoor Nietzsches
naturalisme van de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

30
aarde geen enkele, maar dan ook geen enkele ruimte laat. Zulks is helemaal
onaanvaardbaar en betekent een onoverkomelijk tekort van zijn uitermate boeiend
en tot realistische bezinning provocerend denken.
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Leopold M. van den Brande / Wandelend door het Zoniënwoud of
het gevecht met de engel
Dit lichaam, het legt u uitgestrekt
open. haard van landouwen en landerijen,
en serres waarin jonge meisjes bloeien,
broeiende nesten waaruit jongen zichzelf
stoten. O heerlijkheid: de welriekende!
en vissen die uit het water kruipen. en
mensen ontworteld aan de aarde. haar haren,
ragfijn, vangen vliegen. geest van hout en
humus, van mensen en dieren. en roemers
waarin de stemmen van voorvaders roezen.
afgebeten poten in dichtgeslagen klemmen.
strooihalmen van licht in de lucht. en de
herfst; bloed aan de twijgen, en regens
het vuur aanspoelen. een kopergravure,
waar kraaien doorheen krassen.
en eens het sneeuwt in zoniën. en alles
wit van warmte staat. doch geen vlammen
ziet U, zien u branden, en midden in het
vuur, een doodse stilte heerst,
de eeuwigheid staat. en valt met de dagen.
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Luuk Gruwez / Der Tod und das Mädchen
o de devote doch tedere wijze
waarop je soms je ziel tot bruidsboeketje schikt,
door de dood trappelend van ongeduld vertrapt.
en de dood, die vol van zacht geparfumeerde
meisjeskamers is, waarin hij niet, nooit wonen kan,
hij legt er naast de verse nachtjaponnen
geheime fijngevouwen rimpels klaar en wacht,
wacht er licht winderig als een bries
die aan de dunne kier van raamkozijn
in elk gordijn een wuiving wekt en wenkt.
wanneer je hem op zachte dansvoetjes weerstaat
treedt hij nabij en wenkt je onweerstaanbaar weer
met vreselijk eenzaam knipoog door bedauwd lorgnet.
o de devote doch tedere wijze
waarop je dan je ziel tot bruidsboeketje schikt
in weerwil van de wereld die niet weet:
ook de dood is maar een mens.
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Kroniek
Lode Roose / Dramatiek, emblematiek en liedkunst
In 1977 hebben twee Zuidnederlandse literatuurhistorici onze letterkundige
geschiedschrijving met een paar uitzonderlijk-waardevolle genologische studies
verrijkt. Een is een rapport van een veelomvattend onderzoek op het gebied van het
Nederlandse drama in de twee kwarteeuwen die door het jaar 1600 gescheiden worden,
de andere is een grondige inleiding tot de emblematiek in onze gewesten in een
periode waarvan begin en einde verder dan het genoemde jaartal verwijderd liggen.
De oproep die Prof. Dr. W.A.P. Smit in 1964 in een befaamde Academielezing
tot de literatuurhistorici richtte om het Nederlandse renaissancedrama systematisch
volgens een door hem duidelijk afgelijnde methode - de beantwoording van concreet
geformuleerde vragen - te bestuderen, vond na niet te lange tijd bij Prof. Dr. L. Rens
gehoor en hij zou het, al bleef hij intussen ook op andere terreinen bedrijvig, als zijn
levenstaak beschouwen Smits programma uit te werken. Aan de UFSIA waar hij
doceerde en doceert, richtte hij in 1971 een studiegroep, later een centrum voor de
studie van het vermelde onderzoeksterrein op, waar in samenwerking met Drs. Van
Eemeren de teksten van 116 Nederlandse toneelspelen samengebracht en stelselmatig
bestudeerd werden om op de door de Utrechtse hoogleraar gestelde vragen een
antwoord te geven. In verscheidene afzonderlijke publikaties bracht Prof. Rens ons
regelmatig op de hoogte van de opzet en de werkwijze van het Centrum en van de
reeds gedane bevindingen. In 1977 kon hij onder de titel Genres in het ernstige
renaissancetoneel der Nederlanden tot 16251. een globaal verslag uitbrengen over
de ondernomen enquête in de door hem daaraan gegeven vorm evenals van de bereikte
resultaten. Dit rapport omvat zes hoofdstukken, waarin achtereenvolgens een
beschrijving gegeven wordt van het onderzoeksmateriaal, de inhoud van Smits
vragenlijst (met de nodig geachte wijzigingen en aanvullingen), de problemen die
bij de elementen van de vragenlijst waren opgerezen en de daaraan gegeven
oplossingen, de indelingskarakteristieken, de bouwstoffen voor een geschiedenis van
het vroege renaissancedrama (de eigenlijke resultaten van het onderzoek bevattend)
en ten slotte, op basis van dit alles, een poging tot een nieuwe genologische indeling.
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Het boek van Prof. Rens en zijn medewerker is geen gemakkelijke lectuur, niet alleen
wegens een louter technisch tekortje - het onbreken van een inlegblad waarop de
codetekens die voortdurend in de tekst ter vervanging van titels en auteursnamen
gebruikt worden, waren opgenomen - maar vooral wegens het ingewikkelde karakter
van het onderzoek zelf. De complexiteit duikt onmiddellijk op wanneer de auteurs
de lezer laten inzien hoe veelzinnig Smits vragen geïnterpreteerd kunnen worden,
zodat zeer duidelijke aflijningen, nuanceringen en aanpassingen noodzakelijk bleken.
De behandeling van deze problematiek heeft inmiddels het voordeel dat ze op zichzelf
vele inzichten in allerlei aspecten van de besproken toneelstukken bijbrengt, maar
de auteurs hebben zich toen genoodzaakt gezien een gedeeltelijk nieuwe vragenlijst
op te stellen, terwijl zij ook de omvang van het door Smit opgegeven
onderzoeksterrein uitgebreid en de tijdsgrenzen enigszins verlegd hebben. Rens en
Van Eemeren zijn dus voor een groot deel hun eigen gang gegaan, maar erkennen
in zulke mate Prof. Smit als hun wegbereider en mentor dat hun boek mag worden
beschouwd als een hulde aan de pionier op het terrein dat het Antwerpse tweespan
omgeploegd heeft. Graag hadden wij hier de nieuwe genologische indeling van het
drama na de rederijkers samengevat, maar samenvatting van een hoofdstuk dat zulk
een groot aantal namen, titels en data bevat en met zoveel nuances synthetiseert is
ondoenbaar. Men onthoude maar dat niemand die nog over ons renaissancedrama
wil schrijven dit kapittel ongestraft links kan laten liggen.
De eerbied voor de ontzagwekkende arbeid die met het besproken onderzoek
verricht is, weerhoudt ons vele kritische opmerkingen te maken. Men kan betreuren
dat de kwalificaties ‘renaissancistisch’ en ‘klassiek’ niet duidelijk genoeg omschreven
worden; men kan opmerken dat de auteurs, die louter vormelijke aspecten hebben
willen onderzoeken, daarbij ook ‘de behandelde stof’ gerekend hebben, wat toch
geen formeel kenmerk is. Maar waarom hen dit verwijten, als de behandeling van
dit zeer belangrijke element duidelijk een verrijking van de verrichte enquête betekent?
Liever drukken wij er onze vreugde over uit dat Prof. Rens, dank zij een speciale
subsidie, in de mogelijkheid gesteld is om zijn onderzoek tot 1670 voort te zetten.
Het hoeft niet gezegd dat wij het verslag daarover met grote belangstelling en
ongeduld, maar beslist met volledig vertrouwen, tegemoet zien.
Ook over het Nederlands toneel in de 17de eeuw, maar dan vanuit een heel andere
hoek bekeken, handelt het boeiende werk van Ben Albach, dat hij onder de titel Langs
kermissen en hoven2. heeft laten verschijnen. Op grond van een uitgebreide, reeds
gepubliceerde documentatie, maar meer nog op
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basis van tot nu toe onuitgegeven archiefmateriaal is Albach erin geslaagd het ontstaan
en de activiteiten van een door Jan Baptist van Fornenberg geleide toneelgroep te
schetsen die er, zoals de auteur zegt, ontzaglijk toe bijgedragen heeft om het
17de-eeuwse Hollandse toneel een plaats in de internationale theatergeschiedenis te
geven. De leden van dit gezelschap werden niet alleen de stichters van een schouwburg
in Den Haag, maar kregen ook de leiding van het Zweedse hoftheater, terwijl zij ook
te Brussel aan het aartshertogelijk hof werkzaam waren. Albachs boek is meer dan
de kroniek van een toneelgezelschap. Het licht ons uitvoerig in over toneelopleiding
in de Gouden Eeuw, over het toneelrepertoire en brengt zelfs boeiende en
betekenisvolle details over Vondels aandeel in de opvoering van de door hem
geschreven drama's aan het licht.
Een van de door Ben Albach bij het schrijven van zijn monografie gebruikte bronnen
is het door Jakob Campo Weyerman uitgegeven tijdschrift De Rotterdamsche Hermes,
en wel om het merkwaardige feit te berichten dat Fornenberg omstreeks 1680 in de
Scheldestad nog een calvinistisch spel van zinne kon laten opvoeren. Weyerman was
een berucht 18de-eeuws courantier en toneelschrijver - hij werd acht jaar vóór zijn
dood tot levenslange hechtenis veroordeeld - voor wie de laatste tijd een hernieuwde
belangstelling is ontstaan. Zo wijdde Mevr. Vieu-Kuik in haar recente Nederlandse
letterkunde in het Noorden (in de 18de eeuw) een heel hoofdstuk aan deze
bohémien-schrijver die vele jaren in het Zuiden, vooral te Antwerpen, vertoefd heeft,
en dan ook reeds lang geleden de belangstelling van twee Zuidnederlanders heeft
opgewekt: J.M. Brants, die in 1891 een reeks artikelen over hem in de Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle publiceerde, en L. Baekelmans, die hem een plaats gaf in zijn
Oubollige poëten onder de veelzeggende titel ‘Een fameus libellist over de Sinjoren’.
Mevr. Vieu-Kuik noemt de publikaties van deze Vlamingen niet, ze zijn echter wel
bekend aan Drs. J. Hanou van de Amsterdamse universiteit die zich grondig in het
oeuvre van Weyerman heeft ingewerkt, wat o.m. door twee recente publikaties van
zijn hand bewezen wordt. Hij is trouwens de secretaris van een inmiddels opgerichte
Weyerman-Stichting. Zo gaf hij een uitvoerig ingeleide en ruim geannoteerde
bloemlezing uit een ander dan het reeds genoemde tijdschrift in het licht en wel uit
De Vrolijke Tuchtheer, en publiceerde hij, maar dan zonder verklarende aantekeningen
drie, nochtans moeilijke, tot dusver onuitgegeven blijspelen.3. Zoals in andere van
Weyermans toneelstukken speelt de handeling in één ervan zich ook weer te
Antwerpen af. Niet alleen dit aspect kan de interesse van Zuidnederlandse lezers
opwekken, ook de kwaliteit der blijspelen zelf verdient onze aandacht.
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Wie hierboven de vermelding van W.A.P. Smits naam in verband met het Nederlandse
drama uit de renaissancetijd tamelijk vanzelfsprekend vond, zal ook weten dat de
auteur van de driedelige studie Van Pascha tot Noah regelmatig de term
‘emblematisch’ gebruikt om Vondels toneelstukken te karakteriseren. Voor hem zal
de verplaatsing van het drama naar de emblematiek dan ook geen grote sprong
betekenen. Over dit ‘genre’ in onze literatuur gaat de tweede belangrijke genologische
studie die wij in deze kroniek willen voorstellen. Zij is van de hand van de Leuvense
docent Dr. K. Porteman, die in de reeks ‘Nieuwe literaire verkenningen’ een Inleiding
tot de Nederlandse emblemataliteratuur4. heeft laten verschijnen, die ten volle de
naam ‘Inleiding’ verdient. Het is verbazingwekkend dat de Nederlandse
embleemboeken, die gedurende een paar eeuwen onze boekenmarkt overstroomd
hebben en waaraan bijna alle belangrijke auteurs uit de 17de eeuw hun naam
verbonden wilden zien, zolang op een echt geschiedschrijver hebben moeten wachten.
Landwehr schonk ons zijn met bewonderenswaardige vlijt opgestelde repertoria met
louter bibliografische beschrijvingen. Maar wat een eigenlijke geschiedschrijving
betreft moesten wij het tot in 1977 stellen met A. de Vries' De Nederlandsche
emblemata uit 1899, dat ook overwegend een bibliografisch karakter bezit. Niet het
ontbreken van literatuur over het embleemgenre in het algemeen of over bepaalde
embleemboeken in het bijzonder verklaart het uitblijven van het handboek dat wij
bedoelen. Integendeelt, de bestaande literatuur is zo omvangrijk (de meest recente
bibliografie noemt 2334 titels) dat juist het teveel aan materiaal en de complexiteit
van het onderwerp zelf de geschiedschrijver zal hebben afgeschrikt. Dat Porteman
de moed heeft opgebracht zich door een oerwoud van publikaties een weg te banen
en daarbij nog meer dan één embleemboek zelfs grondig bestudeerd heeft, is zijn
eerste grote verdienste. Zijn Inleiding dwingt echter niet alleen als produkt van een
enorme belezenheid bewondering af, maar ook omdat het gelezene scherp kritisch
gewikt en gewogen is en dan de stof voor een helder betrouwbaar betoog heeft
gevormd. Het boek vertrekt van een bepaling van de term embleem zelf, schetst de
bronnen waaruit het genre geput heeft en zijn eerste verschijningsvormen, terwijl
ook de sterk divergerende opinies over de wijze waarop een embleem gelezen moet
of kan worden onder de loep worden genomen en geëvalueerd. De ontwikkeling van
de Nederlandse emblemenliteratuur wordt in een breed Europees kader geplaatst een louter nationale geschiedschrijving acht de auteur terecht onverantwoord -,
waarbij een typologie van het genre aansluit. Bij het lezen van Portemans boek is
men voortdurend geneigd uitspraken aan te strepen die tot nu toe vaag gebleven of
onvermoede inzichten aan het licht brengen, zoals het verband van het
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embleem met rederijkersprodukten (het blazoen b.v.), de belangstelling van de als
ouderwetse dichters geachte beoefenaars van retorica voor dit typisch
renaissancistische genre, bij wie dan ook de eerste vertalingen of bewerkingen van
Franse of Latijnse embleemboeken te vinden zijn. Men verneemt dat een Van der
Noot vrijer tegenover het genre stond dan een nog bij de rederijkers aanleunend
auteur als Coornhert. Verder wordt vastgesteld dat wat tijdens de 16de eeuw aan
embleemboeken geproduceerd is in grote mate aan de toewijding en de belangstelling
van een Chr. Plantin te danken is - volgens Porteman kan de rol van de drukkers bij
de totstandkoming van dit soort literatuur moeilijk overschat worden - en daarbij zou
de sekte van het Huis der Liefde ook niet zonder betekenis geweest zijn. Porteman
maakt ons ook duidelijk dat de liefdesemblematiek als een typisch Nederlandse
variant van het genre beschouwd moet worden enz. enz. Het is niet mijn bedoeling
de inhoud van de hier besproken Inleiding in deze kroniek in zijn volheid weer te
geven. Men leze het boek zelf en met de groeiende interesse voor de
embleemgeschiedenis zal ook de waardering voor de historiograaf ervan in stijgende
lijn gaan. In een buitenlandse recensie werd de wens uitgedrukt dat het boek in het
Engels vertaald zou worden, wat schril afsteekt tegen een bespreking in Nederland
waarop uitvoeriger op de drukfouten dan op de inhoud van het werk werd ingegaan.
Op één punt ben ik het met deze kritikaster eens, nl. waar hij schrijft dat de uitgever
al te krenterig op zijn papier is geweest. Nu heeft deze tamelijk groots opgevatte
studie al te zeer het karakter van een boekje. En wat we grotelijks missen is een index
op namen en titels.
Dr. Porteman, die we van nu af als een bekwaam emblematoloog beschouwen, heeft
zich bovendien als een grondig kenner van de 17de-eeuwse Zuidnederlandse liedkunst
laten gelden. Dit bewijst zijn door de Kon. Academie te Gent bekroonde en uitgegeven
studie over Lucas van Mechelen,5. waarmede bewezen wordt hoe over of liever in
verband met een poeta minor een boek kan worden geschreven dat zeer belangrijke
vergezichten opent op een niet geringe brok literair en geestelijk leven in een bepaalde
periode, in casu in de tijd van de Zuidnederlandse Contrareformatie. Portemans werk
bestaat uit twee volumes die samen een 500-tal compact gedrukte pagina's tekst
bevatten. Hiervan een volledig overzicht geven is onbegonnen werk. Prof. Rombauts,
die als eerste beoordelaar het prijsantwoord in de Verslagen en Mededelingen der
Academie besprak, had bij een duidelijk streven naar bondigheid hiervoor niet minder
dan elf bladzijden nodig. Wij moeten ons dan ook tot het meest essentiële van deze
indrukwekkende monografie beperken.
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Lucas, waarschijnlijk van Portugees-joodse afkomst, trad als inwoner van Mechelen
in 1615 te Gent in de orde van de kapucijnen, verbleef in Winoksbergen en in de
Dijlestad, waar zijn liederen ontstonden die trouwens door een Mechelse begijn
werden uitgegeven. De titel waaronder Porteman zijn monografie gepubliceerd heeft,
De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen,5. geeft duidelijk het karakter van deze
liederen aan en licht ons meteen in over het object waarop het onderzoek gericht is.
Wat de methode aangaat die bij de verklaring van de mystieke teksten gevolgd wordt,
zij gaat uit van een analyse van het mystieke spreken binnen zijn eigen context, d.i.
die van het werk zelf, maar ook van de onmiddellijk textuele omgeving waarin dit
spreken wordt opgemerkt, d.i. ‘de spreker, gebonden aan zijn eigen ervaringen en
het historisch milieu, waarin hij deze ervaringen heeft beleefd en beschreven’. Dit
brengt de schrijver ertoe, al gewaagt hij in zijn titel van het desbetreffende hoofdstuk
slechts van ‘enkele aspecten’, een grondig overzicht te geven van Nederlandse mystiek
in de 17de eeuw inzonderheid bij de kapucijnen, een monografie op zichzelf met een
ontzagwekkend aantal namen en titels, waaruit vooral te onthouden valt dat
Ruusbroec, Tauler en Herp de mystieke beweging in de Nederlandse
kapucijnenprovincie op gang hebben gebracht en gevoed, dat de directe contactpunten
met de Spaanse mystiek minder uitgesproken zijn dan vermoed en dat de leer van
Benedictus van Canfeld, een Franse kapucijn van Britse oorsprong, op zijn
ordebroeders, op Lucas zelf in het bijzonder zeer sterk ingewerkt heeft. Uit dit
hoofdstuk wordt ook duidelijk dat de betekenis van de kapucijnen in de Nederlandse
mystiek van de 17de eeuw moeilijk overschat kan worden.
Komt dan de bespreking van Lucas' bundels zelf, die niet alleen aantoont hoe zij
een sterk thematische en allegorisch-formele eenheid vertonen, doch het wezenlijke
van Lucas' mystiek in al haar aspecten blootlegt. Hierbij gaat het om de drie begrippen
‘vernietiging’, ‘armoede’ en ‘afgescheidenheid’ die aan de mystieke opgang ten
grondslag liggen, begrippen die in hun essentiële betekenis verklaard worden, met
de bronnen in verband gebracht en ook in hun literaire inkleding beschreven worden.
Gelukkig vergeet Porteman niet, dat de lezer van zijn monografie niet in laatste
instantie uitkijkt naar wat het werk van de Mechelse kapucijn als ‘literatuur’ te
betekenen heeft. Aan deze verwachting komt hij ruimschoots tegemoet door een
vijftal liederen, uit de drie bestudeerde bundels gekozen, grondig vanuit een
letterkundig standpunt te analyseren. Deze ontleding bevestigt dat Lucas van Mechelen
in zijn bedoeling om te stichten en te onderwijzen zich duidelijk door esthetische
bekommernissen laten leiden heeft. Hoe wij uiteindelijk over de betekenis van Lucas'
oeuvre moeten
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denken, wordt in de slotzin van Portemans werk als volgt geformuleerd: ‘Binnen de
context van de vaak onderschatte geestelijke liedkunst der Zuidnederlandse
Contrareformatie klinken de bundels van de kapucijn op als een bevreemdend geluid:
door een diepzinnige, mystieke inhoud onderscheiden ze zich van het populaire
karakter van de andere devote liedboeken, waarboven zij anderzijds, mede door hun
gebrek aan vormkracht, slechts zelden uitstijgen’. Wij eindigen opzettelijk met dit
uitvoerig citaat omdat het een voorbeeld is van de spitse, tevens kritisch-nuchtere
stijl waarin het hier besproken werk geschreven is, een stijl die tevens als
weerspiegeling van een houding de betrouwbaarheid der daarin meegedeelde
bevindingen garandeert.
Om deze kroniek te besluiten vermelden wij nog de onlangs verschenen herziene
druk van W. Buitendijks Nederlandse strijdzangen;6. een boek met een titel die ons
onmiddellijk ook aan liedkunst doet denken. ‘Zangen’ wordt hier evenwel in een
bredere betekenis gebruikt, nl. in die van de Latijnse term ‘carmen’, waarmede niet
alleen teksten om gezongen te worden maar lyrisch gedicht in het algemeen en ook
gewoon ‘vers’ aangeduid wordt. ‘Strijdzangen’ zijn het, omdat deze gedichten op
de een of andere wijze als wapen in de religieuze of politieke, ook politiek-militaire
kamp in onze gewesten tijdens de 16de en 17de eeuw gefungeerd hebben. De eerste
druk van Buitendijks bloemlezing dateert van 1954, maar de inleiding die ongewijzigd
wordt overgenomen heeft niets van haar waarde ingeboet. Zij blijft een knappe
karakteristiek van de betekenis dezer strijdzangen en de stilistische kenmerken die
ze aankleven. Wat de bloemlezing betreft, hierin zijn wel enkele belangrijke
wijzigingen aangebracht: zo werd er naar meer evenredigheid gestreefd tussen Noord
en Zuid en is er ook een grotere variatie in de gekozen teksten ingevoerd. De voetnoten
werden uitgebreid en wat in de eerste druk volledig ontbrak zijn de nu talrijke goed
gekozen illustraties die het boek in zijn uitzicht niet alleen aantrekkelijker maken,
maar ook de inhoud van de gedichten een visuele steun geven die de directe impact
op de lezer verhogen. Zoals Dr. Buitendijk in zijn inleiding aanstipt zijn wij, bewoners
der Lage Landen, ons nog steeds niet voldoende bewust van de unieke betekenis van
deze gedichten die proportioneel gezien in geen enkele anderstalige literatuur zo
sterk vertegenwoordigd zijn. En de kwantiteit is daarbij niet omgekeerd evenredig
met de kwaliteit, integendeel. Wij kunnen dan ook maar hopen dat deze bloemlezing
niet alleen geprezen, maar ook gelezen zal worden en dat vooral het onderwijs, toch
als cultuuroverdracht gedefinieerd, de met dit boek geboden kans zal benutten om
zijn opgave waar te maken. Deze teksten uit de meest bewogen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

40
periode van onze geschiedenis geven niet alleen de gelegenheid wortels bloot te
leggen van het heden, maar ze kunnen door hun artistieke waarde - en Buitendijk is
daarbij een uitstekende gids - ook het esthetisch gevoel in grote mate aanwakkeren
en verfijnen.
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Kroniek
Hugo Brems / Het woord heeft het eerste en het laatste woord
L. Nolens, Alle tijd van de wereld. Een poëtica. Brussel/Amsterdam,
Elsevier Manteau, 1979.
Een poëtica, dat is de ondertitel van deze belangrijke nieuwe bundel van Leonard
Nolens, die met Twee vormen van zwijgen (1975) en Incantatie (1977) al overtuigend
zijn talent bewezen had. Een poëtica, maar er had met evenveel recht ‘een ethica’
kunnen staan, want poëzie is hier op een buitengewoon intense manier tegelijk een
levensprogramma. Precies die identificatie, die ik ook met het citaat dat hier als titel
fungeert heb willen aanduiden, is de kern van de bundel: ‘Zo zal hij staande houden
dat de poëzie een wijze is van denken en van leven, een manier van sterven - niet
uitsluitend het formele spel waarvoor zij wordt versleten in de doctorale scripties,
het amechtig abracadabra van de literaire theorie.’ (12)
Dat is een heel extreme stellingname, die de lezer, wil hij deze poëzie op haar
kracht nemen, tot een even persoonlijk antwoord dwingt. Dat is te meer zo, omdat
Nolens het niet laat bij beschouwingen daarover, maar integendeel heel consequent
nadrukkelijk en bijna tastbaar als mens in zijn werk aanwezig is, spreekt, bezweert,
handgemeen (of stemgemeen) wordt met zijn lezers. Overigens is precies het
obsessionele verlangen om uitgesproken te worden door de ander, één van de
belangrijkste motieven die zich op dat basisgegeven enten. Van mij dus een
beschrijvend antwoord, een weigerachtige bevestiging.
De bundel bestaat uit vier afdelingen: ‘Initiatie’, ‘Persona’, nog eens opgesplitst
in ‘Tien gedichten voor een vrouw’ en ‘Tien gedichten voor een vriend’, verder
‘Anonymus’ en ‘Alle tijd van de wereld’.
De eerste aflevering, ‘Initiatie’, groepeert tien proza-gedichten, beter gezegd
beeldrijke, poëtiserende stellingnamen omtrent poëzie en leven. Het gaat natuurlijk
niet helemaal op om het gedachtengoed uit deze teksten te isoleren en te interpreteren
alsof het iets was dat ook onafhankelijk van de verwoording zou bestaan. Daarvoor
ligt het te intens vastgebakken in de formuleringen zelf, de afgewogen paradoxen,
beelden, contrasten en parallellen. Maar wie hierover wil spreken zonder alleen maar
te (re)citeren, moet dat verlies aan betekenis er maar op de koop toe bijnemen. Nolens
vertrekt vanuit de negativiteit, het besef dat de mens geleefd wordt, een anoniem,
slapend en bewusteloos leven leidt, dat ontoereikend is tegen-
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over de droom die hij ervan heeft. Die onvrijheid concretiseert zich als bepaaldheid
door een verleden, een jeugd, een voorgeslacht. Zij wordt nog versterkt door de
vervreemding in een eenzijdig op het materiële gerichte bestaan, dat de dood dagelijks
voedt door hem te ontkennen. De mens ‘stinkt naar het bestaan waarin hij moedig
en volwassen de verlangens van de meerderheid de zijne noemde’ (11). En ‘Iedereen
en alles wil gedragen worden en gewiegd in de verdoving van een moederlijke schoot,
een babbelende ideologie, een groot gezin, een zachte zak vol geld of ook nog in de
vaderlijke handen van de binnenlandse politiek, een baan’ (11). Al die
schijnoplossingen worden afgewezen, omdat ze volgens de dichter alleen maar
strategieën zijn die de fundamentele problemen van dood, absurditeit en onvrijheid
verdringen. Het zijn manieren om de confrontatie uit de weg te gaan. Vandaar het
besluit van de derde tekst, en meteen ook van de probleemstelling: ‘En wie de hand
slaat aan zichzelf, is hij een lafaard, is hij heilig of de wijsheid zelf?’ (11)
Vanaf de vierde tekst begint de poging tot antwoord, die al in enkele sporadische
opmerkingen in het voorgaande was aangekondigd. Niet de zelfmoord, maar de
transcendering van de absurditeit in poëzie en liefde, wordt als mogelijke uitweg
naar voren geschoven. Liefde en poëzie moeten het ongevraagde bestaan ombouwen
tot een eigengemaakt bestaan, zij moeten de mens affirmeren tegen de contiguïteit
en de overbodigheid in. Zij worden tegelijk verantwoording en doel. Zij moeten de
droom van een ander leven actief realiseren; een nieuwe schepping: ‘Het Woord
heeft het eerste en het laatste woord.’
Daarom moet de dichter, als eens de apostelen, alles achterlaten voor de eredienst
van het woord. En hier past wel een lang citaat, omdat het zo duidelijk en zo extreem
een stellingname verwoord die tot de kern van dit schrijven behoort: ‘Het vergeefse
van de weelde heb ik tot voor kort gekend. Ik ben ze zat. Mijn huis en geld, mijn
huis en ook mijn kinderen heb ik verruild voor het ontelbaar goud van ieder woord
dat mij gedeeltelijk toch toebehoort om het in stilte weg te schenken. Zo zal ik bij
mijn dood wellicht bezitten wat een ander tot zijn innerlijk heeft aangemaakt.
De frivoliteit van het schrijven is niets anders dan de monoloog die zich een taal
voor velen wil: de meest pedante keuze die een mens kan maken en de laatste. Wie
dat beseft bereikt de hoogste nederigheid. En dat geheim wordt stilzwijgend gedeeld
tussen dichters en heiligen.’ (13)
Het is niet weinig. En spijt alle ingebouwde paradoxen en andere vormen van
terughoudendheid, worden hier toch enkele niet mis te verstane dingen gezegd, die
overigens in de rest van de bundel herhaaldelijk bevestigd en gevarieerd worden.
Het zijn verachting voor de wereld en wat die aan
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bindingen en beperkte vormen van liefde en communicatie inhoudt, en
onvoorwaardelijke keuze voor het dichterschap als enige plaats van authenticiteit.
Zonder aan de ernst van die keuze te twijfelen, kan ik niet anders dan er mij van
distantiëren, omdat ze in al haar absolutisme weigert de beperktheid van de mens als
positieve mogelijkheid te aanvaarden. Ik geloof niet - en het gaat hier werkelijk om
geloven - dat poëzie, dat de mens zich dergelijke absolute eisen mag en kan stellen.
Op die basis, die elke vorm van mildheid, tolerantie en relativering miskent, is geen
samenleving - ook met zichzelf - mogelijk. ‘Dichters en heiligen’, in een vorige tekst
was het: ‘is hij een lafaard, is hij heilig of de wijsheid zelf?’ (11). Wellicht, want ik
ben niet zo gelukkig over absolute zekerheden te beschikken, wellicht is het geen
van de vier, wellicht vergissen zij zich alle drie, die menen de hoogste wijsheid, de
volmaakte deugd of het laatste woord te hebben. Zij nemen hun dromen voor
werkelijkheid en de werkelijkheid voor een nachtmerrie. En dat is evenmin lafheid.
Dat is wanhoop. Dat is een geestelijk totalitarisme dat ik weiger.
Het vervolg van deze eerste aflevering preciseert verder de plaats van het ik (telkens
uitgebreid tot ‘de mens’) tegenover vervreemding enerzijds, de liefde en het woord,
die hoe langer hoe meer verwisselbaar worden, anderzijds.
Het totalitaire karakter van beide, liefde én poëzie, wordt nog eens extra
onderstreept door de gelijkschakeling: ‘Want taal is jij en is religie.’ (15)
Verschillende motieven, die dan in de rest van de bundel verder uitgewerkt worden,
komen nu ook meer op de voorgrond. Bijvoorbeeld eenzaamheid in het schrijven als
transcendentie van de ‘eenzaamheid als spraakgebrek’, als vervreemding, de
zelfwording langs de weg van zelfverlies, de artistieke creatie als omvorming van
het toevallige tot het noodzakelijke, als voltooiing van de schepping: ‘het nieuwe
dat ontstaat wanneer een mens zijn overlevering gegeten heeft met zijn unieke mond
en spijsvertering en vervolgens afgescheiden in de glanzende bezielde rol die ieder
artefact moet zijn.’ (16)
Het merkwaardige in deze hele cyclus is de grote nadrukkelijkheid, de bezielde
retoriek, het verbale geweld waarmee de dichter tegen de lezer aan gaat leunen. Men
komt er niet onder uit te luisteren, én te antwoorden. Maar dan zoals men zou
antwoorden op een betoog. Het antwoord is gericht aan de schrijvende mens en niet,
zoals ik dat ervaar in poëzie die mij raakt, aan mezelf. Dat heeft te maken met de
poëzieconceptie van Nolens. Zijn poëzie is een verhevigde vorm van belijdenislyriek,
die wel eens omslaat in sermoen, of beter: getuigenis. Het is de poëzie van een stem,
die zichzelf moet bevestigen door niet te zwijgen, maar te spreken, te spreken.
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Of met een citaat: ‘Bij de gedachte dat hij dood zal gaan zonder een spoor in deze
stad en in dit landschap na te laten, beeft zijn hand en schrijft en schrijft en schrijft,
hoe vreselijk futiel de mens ook moge zijn in heel zijn kwetsbaar vlees en in de
mallemolen van dit universum dat hem nergens nodig heeft.’ (12)
De tweede afdeling, ‘Persona’, bevat de complementaire reeksen ‘Tien gedichten
voor een vrouw’ en ‘Tien gedichten voor een vriend’. Het hoofdmotief van de eerste
reeks is ongeveer hetzelfde als dat van het lange gedicht ‘Sinds jou’ in de vorige
bundel, Incantatie. Daar luidde het:
‘Bij jou had ik tien vingers aan mijn handen.
Ik wist waar ik liep als ik kwam, als ik ging.’ (38)

of
‘... jij bent de naam waaronder ik besta’ (39)

En hier:
- ‘Jij hebt alles met jouw alles aangeraakt
Alvorens ik het krijg.’ (23)
- ‘Mijn naam is nooit gevallen tot jij komt’ (29)
- ‘Zo krijgt mijn lichaam klank en veel betekenis.
Ik ben mezelf zolang jij spreekt met mij’ (31)

Wat ik naar aanleiding van Incantatie schreef (DWB, 1978, nr. 6), blijft hier helemaal
gelden: ‘Liefde is hier werkelijk een daad van betekenisgeving. En wellicht ligt juist
daarin de meest fundamentele band tussen liefde en poëzie: beide geven vorm en zin
aan de werkelijkheid, doen die eerst ten volle bestaan.’ Ik zou er nu enkel aan toe
willen voegen: beide leveren de dichter een tegenspeler/dubbelganger, waarin de
droom van voltooiing kan worden geprojecteerd, de ontoereikendheid van de
werkelijkheid verlaten:
‘Die wereld doet mij.
En die wereld doet mij pijn.
Die wereld plaagt mij met onzichtbaarheid.
Waar ik nu sta besta ik niet.
En waar ik ga verga ik of gebeur ik nu
Buiten mij om.
Mijn naam is nooit gevallen tot jij komt.’ (29)

En ook precies zoals in de vorige bundel schreeuwt de bestaande, de gedoemde zijn
bestaan van de daken: ‘Iedereen zal ons weten’ (32). Zo waren
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zij in Incantatie ‘... geruchten / Die de ronde doen, een lopend vuur in de tochtige
steden.’ (41)
In deze cyclus staan enkele gedichten (de nrs 2, 7 en vooral 8) die als liefdeslyriek
zonder twijfel klassiek zullen (moeten) worden. De voortdurende wisseling tussen
ik en jij, de wijdingvolle sfeer, de thematische diepgang, waarvan ook eenzaamheid
en dood deel uitmaken, en vooral de buitengewone zinrijke taalkracht staan daar
borg voor. Men moet maar het bovenstaande citaat van dichterbij bekijken om daarvan
overtuigd te geraken. B.v. de intensiverende herhaling met uitbreiding en variatie in
de eerste verzen, de klankverwante maar betekeniscontrasterende paren als ‘ik nu
sta > < besta ik niet’ en ‘ik ga > < verga ik’, de betekenisparallellie tussen
‘onzichtbaarheid’, ‘gebeur ik buiten mij om’, die een climax vindt in ‘Mijn naam is
nooit gevallen’, dat dan opgeheven wordt door het slot van de zin en van het gedicht:
‘tot jij komt’.
Zo zijn er in alle gedichten typische taal- en structuurvondsten aan te wijzen die
zonder in tics of maniëristische kronkels te vervallen intens aan de betekenisopbouw
participeren.
De ‘Tien gedichten voor een vriend’ zijn heel wat ambivalenter en problematischer
dan die voor een vrouw. Hier een samenspel van aantrekking en afstoting:
‘Kom.
En kom ook niet.’ (36)

nog eens herhaald in het volgende gedicht, en daar gevolgd door de verzen:
‘Enkel het woord is de draaiende tafel
Waarrond wij mekaar zullen eten en drinken.’ (37)

Naast de complementariteit van aantrekking en afstoting speelt hier ook veel sterker
de complementariteit (of het alternatief?) van taal en seksualiteit. Het is trouwens
bijzonder opvallend hoe in deze vriend-gedichten een seksuele beeldspraak veel
sterker op de voorgrond komt dan in die voor een vrouw. Het lijkt mij erg moeilijk
deze cyclus in zijn geheel op een bevredigende manier te duiden. Naast de al
aangeduide spanningen speelt hier ook heel sterk een woord- en beeldkeus die naar
de joodse traditie verwijst, en meer bepaald naar de joodse heilige geschriften.
Afgezien van een mogelijke biografische interpretatie, kan die joods-religieuze code
met het dichterschap in verband gebracht worden. In één van de laatste gedichten
uit de bundel heet het: ‘de jood die elke dichter is omdat hij uit het boek geboren
wordt en tot dat boek zal wederkeren.’ (75)
En ten slotte is er in deze cyclus het motief van de dichter die zichzelf verbeeldt
als vrouw. Was dat al impliciet in meest alle gedichten, het slotvers luidt
(on)dubbelzinnig: ‘Ik ben, ik blijf je vrouw.’ (44)
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Een ook hier kan een parallel met wat verder in de bundel staat uitkomst bieden:
‘Ik heb een grondkarakter waarin de bezaaiende adem
Van een ander wortel schieten kan en openbloeit
Tot in mijn keel die warm en vochtig is van liefde
Voor het woord en zijn geruisloze gedachtensprong.
Zo krijgt niet ik maar alles in mijn handen zijn gezicht.
Ik ben een moederlijke onderstroom en maak van alles wereld.’ (60)

Nog eens dichterschap dus, langs de omweg van het traditionele beeld van de
dichter-moeder, of als je wil het poëtische als passief vrouwelijk principe, als
ontvankelijkheid voor het mannelijk woord. Beschouwen we dat alles samen, en
letten we daarbij op de plaats van de cyclus in het geheel van de bundel, dan komt
men tot deze interpretatie: de poëzie, het leven vanuit het woord en naar het woord
toe, wekt in de dichter de onderdrukte, sluimerende vrouwelijke component, die
tegelijk gezocht en gevreesd wordt. In tegenstelling met de schijnbaar eenduidig
bevestigende liefde van een vrouw, roept deze overgave aan het woord een reeks
spanningen op die nog het best kunnen worden uitgedrukt in beelden van
biseksualiteit, die uiteindelijk toch verwijzen naar de mythe van de androgyne, waarin
alle spanningen, alle onvolledigheid kan opgeheven worden. Zo passen deze gedichten
volmaakt in de thematiek van de liefde en die van de poëzie, en in de structuur van
de bundel. Zij zijn tegelijk ook complement van de momenten van trotse
zelfbevestiging en verklaring voor de passieve ontvankelijkheid van het ik in de
‘gedichten voor een vrouw’. Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen kan de
cyclus natuurlijk ook andersom gelezen worden als een poging om de biseksuele of
homo-erotische component in het ik te neutraliseren of te sublimeren door er de
thematiek van het dichterschap mee te verbinden.
Het zijn overigens, en dat ondersteunt wel die laatste interpretatie, bijzonder
dramatische, ook in beeld en ritme schokkende gedichten, waarin de vernietiging
van het ik nooit veraf is:
‘Waarom, met welk geweld ben jij gekomen
In mijn huis, ben jij gekomen
In mijn leven even Zoals het woord dat zich van mij bedient
Kom ik ook jou niet onderuit,
Zoals het woord berijd ook jij mij
In de mond.
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Ga weg.
Ga weg.
Maar nog even wil ik eten van de letter zwellend
op je lip,
Nog even en bevend je handen voelen haken
In mijn zevend vel.
En ga dan weg.
Beslaap je mij, lig ik voor jaren in mijn volle lengte
Bedolven onder bloemen en brieven.
Begraaf mij niet onder je goed gewicht.’ (40)

Na dit poëtisch en dramatisch hoogtepunt is de derde afdeling ‘Anonymus’, een
relatieve inzinking. De samenhang is hier ook veel losser. Het zijn vijftien losse
gedichten, elk met een eigen titel. Ook poëtisch staan hier zwakkere stukken bij, die
het vooral moeten hebben van een overdreven betogende, zelfs belerende toon, of
van een nodeloos amplificerende retoriek. Er is een teveel aan woorden, waarbij de
kwantiteit in plaats van te intensifiëren, veeleer de zaak hypertrofieert, zodat ze aan
geloofwaardigheid inboet.
De meeste gedichten herhalen of variëren aspecten van wat in het voorgaande al
aan bod kwam. Bij enkele zal ik kort stilstaan. In ‘Manifest 1 en 2’, opgedragen aan
W.(ilfried Adams) en M.(ichel Bartosik), kan zonder veel moeite een reactie herkend
worden op het geruchtmakende ‘Impulsmanifest’ van beide dichters. Nolens keert
zich hier tegen de eenzijdige apollinische, geformaliseerde poëzie waaruit het ik is
verdwenen. Tegen het gedicht als een ‘diamant’ of een ‘ronde kei’, plaatst hij het
gedicht als ‘stem’:
‘... je stem die zingt
Of snikt, je stem die jent
Of mint, maar toch je stem, je stem, tenminste
Een stem.’ (50)

En op dezelfde manier contrasteert hij ‘het ordentelijk gedicht / Waaruit je bent
verdwenen’ met het ‘schokkende gedicht / Waarin je bent verdwenen’ (49). En, met
een verwijzing naar de voorgaande afdeling voegt hij eraan toe: ‘In een ander. In een
ander zelf.’
Een belangrijk gedicht is ook het laatste uit deze afdeling: ‘Teveel’. Het is een
confrontatie van de dichterlijke droom met de onverschilligheid van de
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werkelijkheid, en onthult daardoor de uitzichtloze tragiek van dit in wezen zeer
romantische dichterschap:
‘Als jij leest wat ik voor jou heb opgeschreven
Word jij opeens onmogelijk reëel en zegt,
Ik ken jou niet, ik kan het niet begrijpen.
Dan is het alsof mijn bloed bevriest in mij.’ (62)

Zelfs de grootste zelfovertuiging is uiteindelijk niet opgewassen tegen het simpele
feit dat absoluut gestelde verwachtingen onbruikbaar zijn. De schok is hier des te
sterker omdat hij precies veroorzaakt wordt door de jij die eerder in de dichterlijke
verbeelding was getransformeerd tot de motor van het poëtisch proces zelf. Dit
gedicht is dan ook een woordelijk antwoord op het eerste van de ‘Tien gedichten
voor een vrouw’. Had zij hem daar, als omgedroomde muze de taal en het bestaan
aangereikt, hier reikt zij hem als reële persoon het zwijgen, het onbestaan aan:
‘Maar jij hebt alles aangereikt wat ik voortaan verzwijg,
Tussen jou en mij ben ik teveel.’ (62)

Het is deze terugval tot ‘Anonymus’, die inherent is aan de oorspronkelijke keuze,
het is deze noodzakelijke zelfvernietiging uit compromisloze principes, die ik weiger.
De vierde en laatste afdeling gaf haar titel aan de bundel: ‘Alle tijd van de wereld’.
Ze is opgebouwd uit vijf kleine reeksen van 3, 1, 2, 5 en 1 gedicht. Het is een vrij
duistere afdeling. Leest men nochtans, en er zijn wel aanwijzingen voorhanden om
dat te doen, de bundel als een chronologie, het lyrische verslag van een ontwikkeling,
dan ligt hier het anwoord op het échec waarmee de vorige afdeling eindigde. ‘Anders
was ik, anders, altijd anders’ is het besef waarin een nieuw vertrekpunt gezocht wordt.
Als een obsessioneel refrein keert het in de eerste gedichten telkens weer. Maar hier
heeft het de trotse klank van het anders-zijn verloren. Het wordt een bezinning, zowel
op de marginaliteit van de eigen positie als op het gebrek aan identiteit, het
van-een-ander-zijn, de nood aan bevestiging van buitenaf, vanuit de geliefde, de
vriend, de taal:
‘Ik ben mens in ieder mens.
Ik ben zoals men zegt zoals men zegt;
Zoals men zegt: een wezen in een wezen,
Een wereld in een wereld.
En overal ga ik een leven leiden.’ (67)

De dubbelzinnigheid van dergelijke verzen onthult weer een aspect van de
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tragiek van dit dichterschap. Het ik bestaat maar in het spreken van de anderen, maar
bestaat ook enkel door op de anderen in te spreken. Het ik is niet alleen altijd anders,
maar ook altijd elders, het valt samen met de taal, met het zijnsonthullend spreken,
dat er is zonder ooit met een mens samen te vallen. Dit besef, dat een verdieping en
een loutering is van al het voorgaande, brengt de dichter tot een nederigheid die hem
genade doet vragen voor al het onvolmaakte, inbegrepen de dichter, die niet langer
een heilige en wijze is, maar ‘de heilige die elke dichter worden wil’, ‘de gewichtloze
engel die elke dichter worden wil.’ (75). In die bede om genade wordt de dichter
eindelijk zichtbaar als de gevangene van zijn ideaal, op gelijke voet met b.v. ‘de
gijzelaars die opgesloten zitten in de loop van hun pistool.’ (74). Maar dat inzicht
houdt nog niet in dat er een compromis in zicht is. Alleen dat het vasthouden aan het
ideaal er des te uitzichtlozer op wordt. De dichter die niet anders kan dan blijvend
er naar streven een mens te maken naar het beeld en de gelijkenis van de droom van
een mens, weet tegelijkertijd heel zeker dat hij kringen trekt rond een gat, rond het
‘geheim van de mens die niet was en die niet is’ (77). Tot drie maal toe worden
varianten van dat besef geconfronteerd met het hopeloze refrein:
‘Een mens wou ik zien wakker schieten uit zijn vormeloos
vlees van veel miljoenen jaren Babel, geen essenties en van
dierlijke spijt...
En zoveel adem wou ik leggen op zijn trage, zijn vragend
beginnende tong van potaarde, O2 en eschatologie...’

De bundel eindigt dan ook op een absoluut dieptepunt, een volstrekt isolement, omdat
de dichter niet ophoudt vragen te stellen waarop geen antwoord bestaat, antwoorden
te geven waarnaar geen vraag is:
‘Als ik nooit de puberale trots verleer, dat oud verlangen
Iedereen te zijn en sterren naar mijn hand te zetten,
Jaren lang te schaken met een wolk, als ik... zal niemand...
Bij het blij getrommel van mijn voeten op de trap
zal niemand mij begroeten of verwensen.
Ik ben niets anders dan een ernstig spel
van verschuivende landgrenzen en voornaamwoorden,
Een grootmoedige speling van duizend begane wegen en stembuigingen.’ (79)

Deze bundel is wel een hoogtepunt in de ontwikkeling van de poëzie van
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Nolens, maar het is mogelijk ook een breekpunt. Hier is geen weg verder meer,
zonder in eindeloze varianten op hetzelfde, en waarschijnlijk ook in zelfbeklag te
vervallen. Ondanks alle diepgang, ernst en authenticiteit van deze poëzie, manifesteert
ze ook hier al haar grootste zwakheid. Die is dat zij er niet in slaagt en ook niet in
kàn slagen uit haar eigen problematiek te breken. Ondanks alle intenties om precies
te bestaan in het samenspel met de ander, teert zij enkel op het spel met zichzelf en
met het afwezige, het onbestaande. Het is mijn overtuiging, dat Nolens, wil hij zijn
imponerend dichterlijk talent helemaal waarmaken, zal moeten afdalen. Ik hoop niet
dat hij ‘dat oud verlangen’ helemaal opgeeft, maar dat het de plaats gaat innemen
die het toekomt: die van referentiepunt in een mildere en verhelderende dialoog met
‘de mens die wel was en die wel is.’
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Kroniek
Maurits Engelborghs / Virginia Woolf - encore
De Woolf-boom duurt onverminderd voort. Het is nu bijna veertig jaar na haar
tragische dood en er gaat haast geen maand voorbij of er verschijnt ergens een studie
waarin zijzelf of haar werk centraal staan. Er komt inderdaad zoveel dat een
gedetailleerde bespreking, zelfs van recent materiaal, ettelijke bladzijden van dit
tijdschrift zou vullen. Ik beperk me dan ook tot enkele kanttekeningen bij een keuze
van recent belangrijk werk. Nigel Nicolson bezorgde in A Reflection of the Other
Person het vierde deel van The Letters of Virginia Woolf, gewijd aan de jaren
1929-1931, de periode waarin haar meesterwerk The Waves tot stand kwam.1. Aan
een vroegere bespreking van deze editie2. kan ik alleen toevoegen dat dit jongste deel
(intussen kwam ook al deel 5 van de pers) even verzorgd is als de andere drie. Nigel
Nicolson is een gedroomde editor: competent en behulpzaam zonder ooit opdringerig
te worden. Eén der belangrijkste correspondenten in dit vierde deel is Ethel Smyth,
een bijzonder dynamische componiste, die 72 was toen ze Virginia Woolf in 1930
voor het eerst ontmoette. Onmiddellijk ontstond tussen beide vrouwen een relatie,
waarvan de erotische aspecten onmiskenbaar waren, en trouwens ook niet ontkend
werden. Tegenover haar, méér dan tegenover wie ook (behalve Vita Sackville-West
dan), gaf de schrijfster haar intiemste gevoelens prijs. En toch bieden deze brieven
zelden de revelaties die men ervan zou kunnen verwachten. Zoals menige complexe
persoonlijkheid gebruikte ook Virginia Woolf, zelfs tegenover haar beste vrienden
en vriendinnen, een heel arsenaal van stilistische en andere middelen om zich nooit
helemaal bloot te geven. Haar overgevoeligheid en overdreven zelfbewustzijn brachten
haar ertoe haar manier van schrijven altijd op de één of andere manier aan haar
correspondenten aan te passen en daar leden de oprechtheid en de spontaneïteit wel
eens onder. Daarom zijn haar dagboeken, vooral díe gedeelten die kennelijk alleen
voor haar eigen ogen bestemd waren, veel directer en authentieker, ook al is de vorm
niet altijd even verzorgd.
Vroeger waren van die dagboeken hier en daar al wel wat fragmenten verschenen,
maar het is pas sinds 1977 dat The Hogarth Press begonnen is met een volledige
uitgave. Daarvan verscheen onlangs het tweede deel.3.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

52
Wie het eerste deel van deze editie gezien heeft zal weten hoe voorbeeldig de editor,
Anne Olivier Bell, zich daarin van haar zware taak gekweten heeft: daar mankeerde
qua begeleidend materiaal, zoals inleiding, voetnoten, referenties, of ophelderingen,
nu eens niets aan om de lectuur van deze fascinerende dagboekbladzijden tot een
onverdeeld genot te maken.4. Het tweede deel is zeker niet minder verzorgd en lijkt
me, van zuiver literair standpunt gezien, nog belangrijker. Het beslaat de vijf jaren
van 1920 tot 1924, die in de loopbaan van de schrijfster van onschatbaar belang
geweest zijn. Het was immers in die periode dat ze voor het eerst haar specifieke
eigenheid als romanschrijfster ontdekte (‘... happier today than I was yesterday having
this afternoon arrived at some idea of a new form for a new novel’, p. 13) en ook
uitwerkte in romans als Jacob's Room (1922) en Mrs Dalloway (1924). De combinatie
van een ietwat onderdanige liefde voor haar man en een onloochenbare afgunst op
zijn superieur brein (‘Lord what a weak brain I have - like an unused muscle. He
talks; & the facts come in, & I can't deal with them’, p. 309), haar onvermogen om
gewoon wat alledaagse warmte op te brengen voor haar medemensen (‘Seldom
penetrated by love for mankind as I am’, p. 134) samen met haar diep verlangen om
ze toch maar te begrijpen (‘my incessant search into what people are & feel’, p. 119),
haar ontluikende liefde voor Vita Sackville-West (‘All these ancestors & centuries,
& silver & gold, have bred a perfect body’, p. 306), het eeuwige worstelen met haar
pen (‘Writing is an agony’, p. 135), haar depressies en frustraties (‘all the horrors of
the dark cupboard of illness’, p. 125), de originele schrijftrant die ze voor Mrs
Dalloway ontwikkeld heeft (‘my tunnelling process’, p. 272), het lange défilé van
overbekende namen uit de hele periode: Russell, Eliot, Huxley, Forster, Mansfield,
J.M. Murry, Ottoline Morrell, Lawrence - het zijn allemaal elementen die de lectuur
van dit boek ongemeen boeiend maken. Voor de Woolf- of Bloomsbury-specialist
is dit werk uiteraard onmisbaar. Voor de literatuurliefhebber in 't algemeen wordt
het belang ietwat beperkt door het feit dat de aantekeningen te vluchtig en de vlinderig
zijn om doorlopende redeneringen of beschouwingen van enige lengte mogelijk te
maken. Het grootste gedeelte van het boek is strikt genomen vooral van biografisch
en minder direct van literair nut. De werkelijk interessante passages van algemeen
belang zijn tenslotte niet zó talrijk en liggen verspreid tussen ettelijke bladzijden
gebabbel, waarvan de draagwijdte zuiver biografisch is, dus strikt tot Virginia Woolf
beperkt blijft.
Kwantitatief althans heeft Virginia Woolf nooit te klagen gehad over de kritische
receptie van haar werk. Ook al was die receptie niet altijd onverdeeld gunstig, haar
afkomst en het milieu waarin ze zich tijdens haar jeugd

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

53
en huwelijksleven bewoog stonden er borg voor dat ze van in het begin au sérieux
genomen werd.5. Die kritische belangstelling duurt onverminderd voort, groeit nog
in de jongste maanden, vind ik. Ik kan me voorstellen dat het relatief gemakkelijk
moet zijn om over haar te schrijven. Niet alleen zijzelf, ook haar man en de hele
kring waarin ze leefde hebben zulke massa's autobiografisch en ander materiaal
achtergelaten, dat uit een combinatie van gegevens uit haar scheppend werk en
elementen uit haar leven en karakter, met lichte wijzigingen in gezichtspunt of
benadering, telkens nieuwe facetten van haar complexe persoonlijkheid in het licht
kunnen worden gesteld - nieuwe en soms contradictorische. Zo krijgen we Virginia
Woolf de feministe,6. Woolf de geniale romanschrijfster,7. de onbegrepen Virginia
Woolf.8. Van al deze recente studies lijken me die van Phyllis Rose en die van Roger
Poole veruit de interessantste, hoewel beide in hun hoofdthesis nagenoeg diametraal
tegenover elkaar staan.
De benadering van Phyllis Rose is antiformalistisch. Hoewel ze zich de gevaren
van biografische interpretaties zeer goed bewust is - ‘To try to make connections
between a writer's experience and his or her art is to risk transporting our own bees
to other people's bonnets’, zegt ze in haar inleiding - gaat haar belangstelling toch
vooral in de richting van Virginia Woolfs literaire persoonlijkheid. Onder de
elementen die deze persoonlijkheid bepalen staan er volgens de auteur twee centraal:
haar krankzinnigheid en haar feminisme. ‘In madness she had transcended the
limitations of a housebound young lady's experience... if Virginia Woolf was
prevented from having the flamboyant adventures of a Tolstoy, in madness she found
her own unique adventure.’ (p. 72) Haar feminisme is niet alleen de sleutel tot haar
emotioneel en intellectueel leven, het lag ook ten grondslag aan haar beste werk. ‘I
view Woolf's feminism as the core of her emotional as well as her intellectual life.’
(p. 257) en ‘Her writing was at its best in the twenties when her feminism was firmest.’
(p. XVII). De repressieve invloed die Leonard Woolf op de toestand van zijn
echtgenote zou hebben gehad wordt door Phyllis Rose in twijfel getrokken. Ze
onderstreept zelfs de positieve krachten van haar krankzinnigheid, als inspiratiebron.
Dit boek is zeker niet van die aard dat het de magistrale tweedelige biografie van
Quentin Bell doet vergeten.9. Het is vooral een uitgebreide en over 't algemeen zeer
leesbare poging om Virginia Woolfs literaire carrière voor de feministische zaak in
te schakelen. En occasioneel is er wel een passage die in zijn naïveteit aan de
aanvaardbaarheid van het geheel doet twijfelen. Zo wordt op blz. 101-102 de
psycholoog David McClelland ter hulp geroepen om Virginia Woolfs ‘vrouwelijke’
houding tegenover de roman te
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verklaren. McClelland is namelijk langs experimentele weg tot de vaststelling
gekomen dat mannen over 't algemeen gesloten geometrische vormen verkiezen en
vrouwen open vormen. Deze voorkeur wordt dan zonder de minste aanpassing of
rechtvaardiging overgedragen op de stijl en de structuur van de roman. De evolutie
die de roman tussen de 19de en de 20ste eeuw doormaakte, van een meer gesloten
naar een meer open bouw, is dus een ‘feminisatie’ van de roman. In die optiek wordt
het dan ook begrijpelijk dat volgens Phyllis Rose de vorm van de roman zich voor
Virginia Woolf aandiende als ‘a sexual issue’!
Het klinkt paradoxaal wellicht, en het is meteen een aanwijzing voor hun
respectieve kwaliteit, dat de studie van Roger Poole, die in de grond veel gewaagder
is, voortdurend de indruk geeft veel minder op gissingen en veronderstellingen te
berusten dan die van Phyllis Rose. Op het eerste gezicht kan men zich wel afvragen
hoe het mogelijk is van ‘de onbekende Virginia Woolf’ te spreken als iedereen weet
dat haar leven als een der best gedocumenteerde van de 20ste eeuw mag worden
beschouwd (cf. Nigel Nicolson in zijn Inleiding tot Deel IV van de Letters). De
verklaring is te zoeken in de gedurfde manier waarop Roger Poole het werk van
Virginia Woolf aanpakt. De methode die hier gebruikt wordt om een literaire
persoonlijkheid te benaderen - langs het scheppende werk om, ook waar dit in
flagrante tegenspraak is met het direct biografisch of autobiografisch materiaal -, die
methode is een der moeilijkste die überhaupt kunnen worden toegepast. Met
betrekking tot Virginia Woolf was ik geneigd ze onmogelijk te noemen. Een donkere
draad van verwijzingen naar haar krankzinnigheid loopt door de Autobiography van
haar echtgenoot Leonard Woolf (‘insane’ is zijn woord), door haar officiële biografie
van Quentin Bell (hij gebruikt het woordje ‘mad’) en door haar eigen autobiografische
geschriften: zowel in haar bijzonder uitgebreide briefwisseling als in haar even rijke
dagboeken komt ze onomwonden uit voor de periodes van krankzinnigheid die haar
leven vergallen en ook haar tragische zelfmoord wijst in dezelfde richting. Al dit
biografisch en autobiografisch bewijsmateriaal in de wind slaan en in een analyse
van het scheppend werk, i.c. de romans, stof zoeken om het tegengestelde te bewijzen,
leek me, zoals ik zei, een onmogelijke opgave. En dat is het nochtans wat Roger
Poole, met een durf die hem tot eer strekt, heeft ondernomen: ‘my concern has been
to show that te words “mad”, “insane”, “lunacy” must be withdrawn, since Virginia's
behaviour throughout her life is, given the subjective factor, explicable in terms of
cause and effect. Given the subjective problems of her childhood and adolescence,
given the problems she inherited when she married Leonard in 1912, everything that
happened thereafter happened
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by necessity.’ (p. 3-4). In plaats van ‘madness’ of ‘insanity’ stelt Poole de minder
abnormaal klinkende ‘mental distress’ of ‘nervous collapse’ voor. Volgens hem
waren Virginia Woolfs depressieve periodes een volkomen normale reactie op de
abnormale psychische druk waaraan ze in verschillende stadia van haar leven
blootstond: het zich af zetten tegen haar tirannieke vader, de seksuele trauma's
veroorzaakt door de vrijpostigheden van haar halfbroeders Gerald en George
Duckworth, de fysieke en mentale incompatibiliteit met haar hyperrationele
echtgenoot, haar afkeer voor haar eigen lichaam, haar gefrustreerd verlangen naar
moederschap, het zijn allemaal elementen die de wel erg Laingiaans aandoende thesis
van dit boek komen staven. Poole geeft het hypothetische karakter van zijn werk grif
toe. Geduldig heeft hij gegevens verzameld die, samen, een beeld vormen dat
ongetwijfeld au sérieux moet worden genomen.10. Dat hij daarbij bijna uitsluitend
naar het scheppende werk gegrepen heeft is natuurlijk gevaarlijk en aanvechtbaar,
maar in het geval van Virginia Woolf toch niet helemaal onaanvaardbaar, omdat in
elk van de romans een van de personages duidelijk de persoonlijkheid van de
schrijfster zelf weerspiegelt. ‘There is a point in regarding any “character” in Virginia
Woolf's fiction as in some way a facet of an experience which has been significant
to her personally’ (p. 16). Inderdaad, maar zo direct, of direct-identificeerbaar zijn
die biografische echo's dan toch ook weer niet. Poole zelf erkent dat zijn theorie niet
onomstotelijk te bewijzen is en het is wel juist dat in zijn boek verwijzingen van het
scheppende werk naar Virginia's leven, persoonlijkheid en milieu wat té gemakkelijk
als ‘evident’ beschouwd worden (‘obviously’, ‘clear’ etc. komen steeds maar weer).
Naarmate de studie vordert krijgt Leonard Woolf ook meer en meer de rol
opgedrongen van zondebok, zodat vrijwel elke daad van hem in een ongunstig daglicht
komt te staan. Maar afgezien daarvan klinkt het boek toch zeer overtuigend. De hele
redenering wordt gedragen door een groot aantal zorgvuldig gekozen en (in het licht
van de thesis) revelerende passages uit Virginia Woolfs werk. Ze wordt bovendien
uiteengezet in een taal die bijzonder elegant is en verrassend vrij van alle psychiatrisch
jargon. Er gaat natuurlijk niets boven de lectuur van Virginia Woolfs eigen woorden.
Maar van alle recente studies die ik de jongste maanden over haar oeuvre gelezen
heb dwingt deze van Poole wel het meest tot een ernstige confrontatie met dat werk.
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De laatste ronde
† Gery Helderenberg
Nu Gery Helderenberg in december 1979 ter ruste is gegaan, verliest ons tijdschrift
een van zijn trouwste medewerkers en vrienden. Hij was onder de levenden de
vroegste medewerker van ons tijdschrift. Wij willen hier vooral zijn humane en
religieuze gaven herdenken. Hij was een zeer beschaafde, innemende en goede mens.
Hij was ook een humanist met een voorname levensstijl, een rijke muzikale én literaire
cultuur. Bovendien, en eerst en vooral, was hij een vrome, die zich bestendig voedde
aan de oeroude bronnen van het christendom, de bijbel en de sinds vele eeuwen
overgeleverde liturgie.
Wie de poëzie van de priester Helderenberg (mons claritatis) leest, weet dat zij
een wereld op zichzelf vormt, zoals Piet Thomas in zijn Inleiding tot de Verzamelde
Gedichten heeft opgemerkt. Wie zich in zijn werk verdiept, heeft het gevoel een
middeleeuwse kathedraal te betreden, een duidelijk van de hedendaagse,
gedesacraliseerde maatschappij onderscheiden wereld, waarin de bijbel, de liturgie
en de religieuze cultuurgeschiedenis zich in al hun rijkheid ontplooien.
Met onze gevoelens van sympathie voor een man die ons zo vaak bewijzen van
sympathie heeft gegeven, met al onze dankbaarheid en piëteit, drukken wij in deze
aflevering enkele gedichten af uit een kleine plaquette, in zeer beperkte privé-druk
verschenen, die hij ons voor korte tijd heeft toegezonden.
De Redactie

Was Socrates een democraat?
Dat Socrates ter dood veroordeeld werd door een kleine meerderheid van 30 stemmen
op 501 weten wij uit de Apologia van Plato en uit de Memorabilia van Xenophon,
die geen van beiden democraten waren. Critias, het hoofd van de dertig tirannen en
Alcibiades hebben, tijdens hun bewind dat moorddadig was, Socrates niet verontrust,
want ze waren allebei zijn leerlingen geweest.
Een Amerikaans journalist die met de klassieke oudheid vertrouwd is, heeft onlangs
in een interview in The New York Times Magazine van 8 april, het proces van
Socrates, dat in 399 v.Chr. plaats vond, opnieuw opgerakeld.
Waarvan werd Socrates beschuldigd? Ten eerste dat hij weigerde de stadsgoden
te vereren en nieuwe goden wilde invoeren, en ten tweede dat hij de jeugd ‘bedierf’.
Op het eerste punt geeft
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de Apologia geen antwoord, Plato laat Socrates slechts zeggen dat hij geen atheïst
is. De heer I.L. Stone beweert nu dat het proces van Socrates gewoon een politiek
karakter had en dat hij veroordeeld werd omdat hij het geloof in de Atheense
democratie had ondergraven.
Vierenvijftig jaar na het proces zei Aeschines dat dit proces een prijzenswaardig
precedent was: ‘U hebt Socrates, de sofist, veroordeeld omdat hij verantwoordelijk
was voor de opvoeding van Critias en van de dertig antidemocratische leiders’. De
dertig tirannen waren leden van de rijke aristocratie waartoe de meesten van Socrates'
volgelingen behoorden.
Xenophon, volgens Libanius (een orator van de 4de eeuw voor Christus), zegt dat
de beschuldigers van Socrates vier dichters tegen hem citeerden, terwijl Xenophon
Theognis en Pindarus verzwijgt, twee aristocratische dichters die voor de gewone
man en voor de opkomende middenstand het grootste misprijzen gevoelden. Het
zwaarste argument van de heer Stone is echter dat Xenophon, die wij een ‘fascist’
zouden noemen, de scène in de Ilias II tussen Odusseus en Thersites verdoezelt en
de tekst van Homerus niet citeert. Die is duidelijk antidemocratisch: ‘Wij Achaiers
kunnen niet allen koningen zijn. Het is niet goed dat de velen zouden regeren. Laat
één man heersen aan wie de zoon van de listige Cronos (Zeus) de scepter en het
oordeel heeft geschonken opdat hij U raad zou geven.’ Xenophon citeert deze passus
niet, zegt Stone, want dat was een al te antidemocratische leer. Inderdaad, Louis XIV
met zijn ‘l'état c'est moi’ zou het niet beter hebben kunnen zeggen. Uit de Ilias blijkt
verder dat Odusseus Thersites mishandelde, hem sloeg en vernederde en dreigde
hem te doden indien hij zijn mond nog durfde te openen. De eerste man die in de
Ilias voor vrijheid van spreken optrad was, volgens Homerus, een vulgaire opruier,
met kromme benen en een bochel. Met dergelijke strijders is het niet verbazend dat
het beleg van Troja tien jaren heeft geduurd.
Over de thesis van de heer Stone kan men eindeloos redetwisten. Stellig is echter
dat Plato en Xenophon geen democraten waren en dat de straat- en marktfilosoof
Socrates het ook niet was. Indien de door Plato bedachte rede van Socrates met de
waarheid overeenstemde, dan heeft de zeventigjarige wijsgeer, die onverdraaglijk
altijd gelijk haalde, al gedaan wat mogelijk was om de 501 rechters te ontstemmen.
Die waren pas verlost van de bloedige tirannie van de Dertig en die konden de
democratie tegemoet zien, ook al was ze in de gegeven omstandigheden nog zo
beperkt.
Marnix Gijsen

Noordatlantische vriendschap
‘Voor de Angelsaksische lezer die er niet speciaal in getraind is, zijn de hedendaagse
Franse filosofische geschriften niet te verwerken.’ Aldus, zonder een blad voor de
mond, de New Statesman, 17 augustus 1979, naar aanleiding van het verschijnen
van de Engelse vertaling van ‘L'écriture et la différence’, door Jacques Derrida, onder
de titel ‘Writing and difference’.
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De vriendelijke constatering wordt toegelicht en bewezen: ‘Verstaanbare fragmenten
die nu en dan voorbijrazen in de algemene wenteling van paradoxen en louter
affirmaties, lijken in het algemeen onjuist of gratuït te zijn.’ Een klein voorbeeld, op
de eerste bladzij van de tekst van Derrida: ‘Het staat vast dat het probleem van het
teken op zich zelf minder of meer, in elk geval iets anders, is dan een teken van de
tijd. Ervan dromen het tot een teken van de tijd te herleiden, is dromen van geweld.’
De recensent: ‘Elk teken is meer dan alleen maar een teken, bij voorbeeld een
klank. Maar meer zijn dan iets is niet anders zijn dan iets. Ik ben meer dan een
jeneverdrinker, maar ik ben niet iets anders dan een jeneverdrinker, zelfs als ik ook
een boel andere dingen ben. Wat mag dat wel zijn, ervan te dromen “het probleem
van het teken” te herleiden tot een teken van de tijd? Verschillende mogelijkheden
komen een beetje schuchter voor de geest, bij voorbeeld de veronderstelling dat het
een recent gesteld probleem is dat op het punt staat te verdwijnen, omdat het wortelt
in bijzondere omstandigheden van het tijdperk. Hoe komt die bescheiden
veronderstelling neer op een droom van geweld?’
Van Paul Ricoeur wordt ‘The rule of the metaphor’ besproken. Het lijkt me bij
nader toezien twijfelachtig dat het de vertaling is van ‘La métaphore vive’. Maar
goed. Ricoeur heet wat toegankelijker te zijn. De reden is niet ver te zoeken: hij is
part-time aan de universiteit te Chicago en moet daarom de allure van zijn betoog
(his expository mind) matigen voor de geschoren lammeren van de Midwest.
(Amerikakenners, waar ik niet toe behoor, zullen de beeldspraak vermoedelijk
appreciëren. Ik weet alleen dat de Midwest een agrarisch gebied is en de korenschuur
van de V.S. wordt genoemd. Dus geen ‘haut lieu’ van de geest.) Het boek, altijd
volgens de recensent, eindigt met het vrij begrijpelijke relaas van Ricoeurs geestelijke
ontwikkeling: eigenlijk een lunch-causerie, gehouden in de Chicago Divinity School.
De rest van het boek, oorspronkelijk voorgebracht te Toronto, staat ook nogal
welwillend tegenover de Angelsaksische begrenzingen (Anglo-Saxon limitations).
Allemaal heel vriendelijk, heel lief, met een tikje zelfironie.
Onder het schrijven van dit stukje ben ik van mijn aanvankelijke bedoeling
afgeweken. Ik lees namelijk met tegenzin het hocus-pocus-proza van de heer Derrida
en consoorten, of zij nu al dan niet één lijn trekken. Ik was begonnen met mij in de
handen te wrijven. Maar van die lammeren van de Midwest moet ik het toch ook
niet hebben.
R.F. Lissens

Vliegende schotels 3
Marnix Gijsen schrijft in D.W. & B. nov. '79 waarom hij niet instemt met wat ik
tegen het bestaan van vliegende schotels schreef in D.W. & B. mei '79. Ik zal eerst
verantwoorden waarom zijn gegevens mijn stelling niet aantasten en dan herhalen
waarop die stelling berust.
Wat Marnix en senator Prof. John van Waterschoot in de schotels doet geloven
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is eerst het feit dat het onderzoek ernaar van hogerhand jaren lang is geheim gehouden.
Ik schrijf dat toe aan vanzelfsprekende, voor de hand liggende beweegredenen van
militaire en maatschappelijke aard. Het lijkt mij geen bewijs voor het bestaan van
de schotels. Wat mij dat bestaan doet verwerpen is juist het feit dat het onderzoek
van hogerhand is vrijgegeven omdat slechts twintig procent van de waargenomen
fenomenen niet vatbaar zijn voor een rationele verklaring. Dus omdat tachtig procent
fenomenen afgewezen werden en de overige onverklaarbare twintig procent ook niet
als bewijzen kunnen gelden.
De drie boeken door Manteau over de schotels uitgegeven lijken Marnix Gijsen
overtuigend. Mij om pertinente redenen niet. Ik kan dit in deze korte regelen niet
uiteenzetten en laat vertrouwvol het oordeel over aan de lezer van die boeken.
Marnix Gijsen heeft een paar volkomen betrouwbare mensen ontmoet die de
schotels hebben gezien in Californië. Die hebben waarschijnlijk behoord tot de twintig
procent waarnemers van onverklaarbare verschijnselen die geen bewijzen zijn. De
hele mensheid door hebben duizenden volkomen betrouwbare en te goeder trouwe
mensen totaal onbetrouwbare verschijnselen gezien.
Mijn verwachting dat de Ufo-mededelingen overtuigingskracht zullen verliezen
naar gelang zij talrijker worden houdt zonder moeite stand tegen het onverwacht
sportrecord van de Amerikaan die pedalerend over het Kanaal vloog. Zij steunt op
een evidentie. Het bestaan van de schotels zal ongerijmder voorkomen naar gelang
de o zoveel hoger ontwikkelde buitenaardse beschaving rond onze aarde zal blijven
cirkelen zonder ooit te ontdekken hoe welkom ze hier zal zijn en vooral zonder ooit
op het spoor te komen van de mogelijkheid van waar dan ook in de kosmos met ons
in contact te treden door middel van radiosignalen waarop onze grote, speciaal
daarvoor gebouwde luisterposten van Pasadena en elders sinds jaren ongeduldig
zitten te wachten.
Wil zij ons soms kwaad, die o zoveel hoger dan wij ontwikkelde beschaving, dan
weet zij nu toch reeds met zekerheid dat wij weerloos aan hen zijn overgeleverd.
Tot hier mijn dupliek. Ik herhaal nu de ware reden waarom ik in de schotels niet
geloof.
Ze kunnen niet uit ons zonnestelsel komen. De planeten dichter bij de zon dan wij
en wat verder ervan af, zijn proefondervindelijk onbewoond. De verder afgelegen
zijn niet ouder dan ons zonnestelsel en hebben er in rondgewenteld in onvoorstelbare
duisternis en koude. Indien er ergens leven op voorkomt dan kan het in elk geval
geen hogere beschaving zijn die benieuwd is om met ons kennis te maken en er niet
in slaagt.
Van buiten ons zonnestelsel kunnen de schotels evenmin komen. Reeds ons klein
zonnestelsel is voor de menselijke ratio absurd indien wij er alleen in zijn. A fortiori
is dan onze melkweg absurd. Nu we weten dat er miljoenen galaxieën zijn wordt
onze eenzaamheid rationeel onaanvaardbaar, weerzinwekkend. De wetenschap sluit
niet langer uit dat zich elders onder verschillende vormen heeft voorgedaan wat bij
ons is gebeurd. Maar zelfs in die hypothese, waarin zij uiteraard besluiten moet tot
miljoenen bewoonde werelden in biljoenen galaxieën,
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moet onze geschiedenis zich zo zelden en op zo ver van elkaar verwijderde planeten
hebben afgespeeld dat ze nooit met schotels met elkaar kunnen corresponderen. Dit
is niet alleen mijn overtuiging, maar die van meer dan tachtig procent der befaamdste
sterrenkundigen
Gerard Walschap

De grootste surrealist van de 20ste eeuw, Ward Schouteden
Wie de auteur van ‘Jezabel’ gekend heeft, weet dat Ward Schouteden een vrolijke,
olijke gast was, die elk gezelschap door zijn verbale grappen aan 't lachen kon krijgen.
Uit een onverwachte hoek, in de Souvenirs à bout portant van Robert Goffin (Edition
Institut Jules Destrée) blijkt nu dat hij op dat gebied zich ook in het Frans overtrof,
zodanig dat Salvador Dali hem beschouwde als de grootste surrealist van de 20ste
eeuw. Dit historisch tafereel vond plaats in een Brussels restaurant in aanwezigheid
van G. Vriamont, A. Breton, Crevel, Eluard, Dali en zijn vrouw Gala en Valentine
Hugo.
Na een aantal pinten vertelde Schouteden dat hij in Genk een oom-pastoor had
die zoveel bourgogne had gedronken ‘a décorner un boeuf’ en dat hij ‘avait jeté son
froc aux hosties’. In Parijs had hij op de boulevard een vrouw ontmoet, ‘une
vespasienne’. (Deze taalkundige verwarring met Messaline werd later ook
toegeschreven aan de liberale minister Dirickx, een geboren Antwerpenaar, helaas.)
In Spanje had hij een belangrijk personage ontmoet die een ‘mon oncle’ (monocle)
droeg. Hij had daar ook een vrouw leren kennen ‘qu'il avait prise comme un trocadéro’
(toréador). Zijn vriendin was de dochter van een wijnbouwer uit Bordeaux die 's
morgens zijn tijd doorbracht met zijn ‘sceptres’ (ceps) te verzorgen en 's namiddags
ging wandelen tussen zijn ‘vidanges’.
Goffin besluit zijn verhaal aldus: ‘Ce fut un grand triomphe surréaliste belge.’
Marnix Gijsen

Stekelige stellingen
Dat wij te kort leven om alles te weten
te komen is jammer en ook een
beetje wreed. Maar we zien later wel.
Er is maar één betrouwbare kunstcriticus:
de tijd.
De essentie van de Noordnederlandse
kunst is, groot zijn in het kleine: het
straatje van Vermeer, het puttertje van
Fabricius, cabaret, Carmiggelt, sprookjes
van Bomans (ook ‘Erik’). Zodra ze
groot wil zijn in het grote - speelfilms,
opera, tragedies - faalt ze.
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De wereld zal pas gered zijn als ‘ik wil
zoveel mogelijk hebben’ vervangen zal
zijn door ‘ik wil zo goed mogelijk zijn’.
Eerste wet voor de schrijver: zeg het
nóg eenvoudiger.
Frans de Clercq
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Wat op 's herten grond leit
In 1884, vierentwintig jaar oud, schreef Frederik van Eeden zijn toneelstuk ‘Het
Poortje’ naar aanleiding van een conflict tussen de gemeenteraad van Haarlem en
dr. Van Vloten aangaande een mooie kastanjeboom. Van Eeden verving de mooie
kastanjelaar door een mooi antiek poortje. Een joods kunsthandelaar wil dat poortje
kopen en verwerft daartoe de steun van de burgemeester, van een wethouder en van
de dominee, die het poortje wil laten afbreken omdat er een rooms beeld op staat.
Hem weerstaat de schilder Danville die het poortje wil behouden om zijn esthetische
waarde. De dominee vraagt hem verwijtend of mijnheer soms katholiek is. De schilder,
die het standpunt van de schrijver verdedigt, antwoordt exact wat Van Eeden veertig
jaar later zelf zal doen: ‘vlieden in de schoot der roomse kerk’.
‘Neen man, dat ben ik niet. Mijn vaadren namen,
door Rome's onverdraagzaamheid gedreven,
als réfugés de wijk naar Holland.
Maar waarlijk, 't wordt thans mijne beurt
den muffen dampkring hier opnieuw te ontvlieden,
al was het in den schoot der roomse kerk.
Daar is nog plaats voor schoonheid, daar omhult nog
een lieflijk mystisch waas het Godsbegrip.
Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte.
Maar in uw hart en kerk is alles koud,
zoo dor als doodsch, zoo kleur- als levenloos:
afzichtelijk gladde, witgekalkte muren,
omgeven daar de stijf gezeten schaar,
naargeestig galmend, hart- en oorverscheurend.’

Van Eedens zeer kritische biograaf Prof. Dr. G. Kalff jr. tekent hierbij aan dat de
schrijver hier speelt met gevoelens die later zijn levensstrijd zullen vormen. Prof.
Dr. G. Brom citeert in het tweede deel van zijn in 1924 verschenen ‘Romantiek en
katholicisme’ dezelfde passus, maar brengt hem daar niet mee in verband hoewel
Van Eeden zich in 1921 in de abdij van Oosterhout heeft laten dopen. Hij vergelijkt
Van Eeden met Multatuli, ‘de moderne roofridder die zijn klappen regelmatig met
trappen afwisselde en beide zo onpartijdig mogelijk naar alle kanten verdeelde’,
zodat ook vrijmetselaars en godloochenaars bij hem niet veilig waren.
In 1890, zes jaar later, schrijft Van Eeden ‘Johannes Viator’, dat hij zelf als zijn
belangrijkste werk beschouwde, ‘het boek van de liefde’, ‘het boek van mijn
welbehagen, het boek mijner vrijheid’, waarin hij voorgoed breekt met het
estheticisme van de tachtigers. Men herkent duidelijk de stem van de schilder uit
‘Het poortje’:
‘Wie zich kunstenaars noemen zijn de middelaars tusschen de zinnen en de ziel.
En wie zich dichters noemen zijn de middelaars tusschen de ziel en het allerhoogste...
Boden zijn zij den menschen van zijne blijde tijdingen, brengers van zijn heil, tolken
van zijne waarheid... Veel zie ik dat de menschen afwijken van het enige licht,
zoekende een afglans, op zijpaden verdoold. Zij hebben van Wetenschap een God
ge-
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maakt, en van de menschheid een God gemaakt en van het Woord een God gemaakt
en van de Kunst een God gemaakt... En elk meent zijnen kleinen God dienenswaard
boven allen. En de aanbidders der Menschheid en der Wetenschap en der Kunst zijn
wel trotsch en noemen hunnen God den eenigen. Maar ik zeg en ik wilde wel sterven
na dit woord als het mocht uitrollen over alle volken en neerslaan op de hoofden en
zich vasthechten in de harten aller menschen: “Er is één boven deze allen die
schijngoden zijn”.’
Deze stem van de schilder herkent men telkens weer in de belangrijkste werken
die op ‘Johannes Viatur’ zijn gevolgd. Gaat men dan werkelijk van de wieg naar het
graf in de waan een ander mens te worden terwijl men slechts de mens wordt die
men is? Wordt de ene in het geloof ongelovig geboren en de ander in het ongeloof
katholiek?
Hoe dit ook zij, Van Eeden zou zich nu waarschijnlijk niet meer bekeren. Hij deed
het in de dagen van het ‘Renouveau catholique’ toen het door Chesterton, Psichari,
Péguy, Ghéon, Max Jacob, Herman Bahr e.t.q. tot een mode was gemaakt.
Gerard Walschap

Op losse bladen
In mijn jeugd bestonden er Duitse dichtbundels op losse bladen van dik, langs één
enkele zijde met een gedicht bedrukt papier, niet zo heel veel groter dan een
postcheckbriefomslag. De meeste waren bloemlezingen van gelegenheidsgedichten,
verpakt in een kartonnen vouwdoos die men sloot met een drukknopje. Ik meen mij
reclame te herinneren voor een gelegenheidsdichtbundel van de hand van één enkel
poëta minor, die vlijtig allerlei courante feest-, jubel- en rouwdagen van een passende
rijmende tekst had voorzien.
De bezitter van zulk een poëtische portefeuille was ermee in staat, zoniet gewapend,
om vriend en kennis op een desbetreffende dag te bedenken met een poëzij waar zij
op dat moment speciaal voor in aanmerking kwamen.
Het begrip ervan werd van berijmd bericht geleidelijk verruimd tot kunstwerk tout
court, gekozen wegens zijn schoonheid. Hebben Goethe en na hem Marnix Gijsen
niet gezegd en metterdaad bewezen dat elk gedicht een gelegenheidsgedicht is, het
blijft een feit dat, naar gelang een gedicht mooier is, het beter past bij een
aangelegenheid, ook wanneer het niet verraadt waar, wanneer, hoe, waarvoor en voor
wie het ontstond. ‘Ik heb de witte waterlelie lief’ en ‘Geluw, geluw, geluw zijn mijn
liefs zachte haren’ zijn even klaarblijkelijk gelegenheidspoëzie als ‘Lieve Truide,
dit geschenk, klein maar rein van zin, zegt u hoe ik aan u denk, hoe ik u bemin’, van
dezelfde dichter onder pseudoniem. En welk gedicht van Van de Woestijne, Marnix
Gijsen, Herwig Hensen, Maurice Gilliams, Bert Decorte is ten slotte geen
gelegenheidsgedicht? Ik kwam pas kijken in de Westeuropese beschaving waarop
ik thans uitgekeken ben en ik zag in die intieme vermenging van poëzie en leven een
toppunt, men zegt thans topper, van die beschaving, dat alleen door de Duitsers kon
worden bereikt en door de Vlamingen waarschijnlijk wel nooit.
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We schreven 1914 tot '18. De gepinhelmde horden die meinedig onze grenzen hadden
geschonden, ‘driehonderd’ inwoners van Aarschot gefusiljeerd en te Leuven de
universiteitsbibliotheek in brand gestoken, konden mij niet doen vergeten wat ik over
de Duitse cultuur was te weten gekomen door de complete werken van Enrika von
Handel Mazzetti waarin ik Duits had geleerd. Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg
ik inzage van de leerboeken van een Franse middelbare school te Brussel. Daarin
werd de Franse letterkunde zo mogelijk nog systematischer uitgestreken over
geschiedenis, aardrijkskunde en de overige leerstof.
Als een rasecht zich minderwaardig voelend Vlaming achtte ik mijn volk in der
eeuwigheid niet bekwaam in school en leven op te staan en slapen te gaan met Vondel,
Gezelle en Karel van de Woestijne. Brak ooit dat mirakel uit, dan zou daarvan het
onbetwistbare teken zijn het bestaan van een bloeiende uitgeversmaatschappij, te
vergelijken met de toenmaals florerende uitgeverij Nels, die van alle kerken en
kerkstraten, tot de nederigste van Ginderachter en Bachten de Kuppe toe, schone
prentkaarten heeft verspreid die thans veel geld waard zijn en die wij toen verzonden
met een koppeke van vijf en later zelfs tien centiemen. Die Nels van éénbladgedichten,
afzonderlijk of in vouwdoos met kneppertje verkrijgbaar, zou een grotere
verscheidenheid op de markt brengen, want er zijn meer gedichten dan kerken en
elk gedicht kan op meerdere manieren gedrukt worden en versierd gelijk de
nieuwjaarskaarten. Met zin voor humor en schoonheid kan een veel ruimere keuze
worden gedaan dan die van welke bloemlezing door de eeuwen heen ook.
Het wordt er stilaan te laat voor, de letterkunde is in regressie. Joos Florquin is
dood. Hij stuurde voor elke nieuwjaar en daar tussenin voor elk kind een gedicht van
Anton van Wilderode, altijd goed. Johan Daisne is dood. Hij stuurde mij elk jaar zijn
nieuwjaarswens op rijm.
Ik geef het op, ik zal het niet meer beleven.
Ik fluister Weremenus Buning na:
Zo tedere schade als de bloemen vrezen van zachten regen in de maand van mei,
zo koel en teder heeft uw sterven mij schade gedaan die nimmer zal genezen.
Gerard Walschap

Goethe, Claudel en V. Hugo
Ergens schreef Paul Claudel over ‘Goethe, cet âne solemnel’. Victor Hugo had het
hem voorgedaan (Choses vues, 1849-1869, p. 419): ‘Goethe, Beau torse sans coeur.’
Hoeveel Duits beide heren kenden, zullen we in het midden laten. Maar wie, die
Faust I gelezen heeft kan Goethe ‘sans coeur’ noemen, van ‘âne solemnel’ gezwegen?
Toen men aan André Gide vroeg wie de grootste Franse dichter was, antwoordde
hij: ‘Victor Hugo, hélas’ en dat was juist, en wie de loopbaan van Hugo kent en zijn
ijl en bombastisch europeanisme zal er ook het zijne van denken.
Marnix Gijsen
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Boekbesprekingen
Literatuurgeschiedenis
Het doet mij genoegen dat het boek van Prof. Dr. L. Rens Acht Eeuwen Nederlandse
Letteren. Van Veldeke tot vandaag (Uitg. De Nederlandsche Boekhandel) zijn derde
uitgave beleeft. Dit succes is verdiend. Het overzicht van Rens munt immers uit door
evenwichtige bouw, soberheid en bondigheid (slechts 164 bladzijden); het bant
overbodige eruditie uit. De stromingen en schrijvers worden helder en zeer synthetisch
gekarakteriseerd. De periodisering op chronologische basis geeft, over het algemeen,
voldoening. De verdere groepering van de stof binnen elk tijdperk geschiedt volgens
de genres, en dit stelt wel problemen. Ten eerste is de indeling volgens het subgenre
soms vaag en weinig zeggend, b.v. het onderscheid tussen ‘het lange gedicht’ en ‘de
eigenlijke lyriek’ in Tachtig of het onderscheid tussen ‘symbolistisch proza’ en
‘neoromantisch proza’ (p. 111-112) na Tachtig; doch dit zijn uitzonderingen. Een
groot bezwaar tegen de strenge verdeling van de stof volgens het genre ligt in het
feit dat heel wat auteurs, die in verschillende genres hebben gewerkt, op verschillende
plaatsen worden behandeld en dat geen totaalbeeld van hun literaire persoonlijkheid,
met hun belangrijke trekken, wordt gegeven. Zo wordt Vondel in 6 of 7 fragmenten
gehakt: de lyricus, de epicus, de rijpe dramaturg, de didactische dichter enz., maar
wij krijgen geen geestelijk portret van deze grote man. Ook Verschaeve wordt in
drie stukken gehakt, de lyricus, de dramaturg, de essayist, en Henriette Roland Holst
minstens in vier. Maar waar blijft een synthetisch beeld van deze imponerende
schrijfster? Men ziet dat deze methode van historische groepering wel serieuze vragen
stelt.
Het esthetisch-kritisch niveau van dit boek is zeer ernstig. Rens is iemand met een
klassieke, rijpe smaak. Slechts een paar malen schreef ik een vraagteken in margine,
b.v. waar hij het marinisme van Huygens met het moderne surrealisme verwant ziet
en waar hij Verschaeve m.i. overschat. Deze aanmerkingen willen evenwel niets
méér zijn dan een bewijs dat ik dit uitstekende boek zeer aandachtig heb gelezen.
Albert Westerlinck

Ontmoetingen
Weer ontvingen wij enkele nummers in de reeks Grote Ontmoetingen (Orion, Brugge
- Gottmer, Nijmegen), die in 't algemeen een bevredigend peil heeft. Er is een
monografie van Willem M. Visser over Abel J. Herzberg als nr. 34.
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Deze meer dan tachtig jaar oude Nederlandse jood, vooraanstaand jurist en vooral
schrijver van toneel en bespiegelend werk, is in Vlaanderen veel te weinig bekend.
Men leze dus deze uitstekende monografie. Wat mij in Herzberg sinds vele jaren het
diepst treft, is zijn grootmenselijkheid, die op grond van religieuze en humanistische
principes voortdurend heeft gewaarschuwd tegen haat en wraak. Ook Visser citeert
prachtige woorden als: ‘Het enige juiste antwoord op haat is niet wraak, maar liefde’
(p. 60). Hij kenschetst goed de rijke gedachteninhoud die men in het toneel, de
verhalen, de bespiegelingen en brieven van Herzberg vinden kan. Dat de stijl niet
briljant en soms niet feilloos is, wordt ook door Visser gedacht, maar evenals hij ben
ik de mening toegedaan dat de minderheidsnota in het juryverslag van de P.C.
Hooftprijs, die Herzberg als een schrijver met ‘inhoud’ en zonder uitmuntende stijl
typeerde, misplaatst was. Herzberg is een auteur die mij met literaire, culturele en
humaan-religieuze eerbied vervult. Dat kan ik van alle laureaten van de Hooftprijs
niet zeggen.
Even belangrijk is de studie van Fernand Lodewick over de dichter Pierre Kemp (nr.
37). De schrijver is Maastrichtenaar en heeft reeds vroeger zijn sympathieke
bewondering voor zijn grote stadsgenoot uitgedrukt. Hij geeft een vrij gedetailleerd
chronologisch overzicht van Kemps leven en werk. Bovendien kenmerkt hij de grote
thema's én inspiratiebronnen van dit werk: de muziek, de kleurenwereld, de vrouw.
Daarnaast wijst hij nog op een paar fundamentele kenmerkende trekken van Kemp:
de kinderlijkheid en de glurende observatie, twee trekken die men ook bij Gezelle
vindt. Lodewick kent de leefwereld en het werk van Pierre Kemp zeer goed. Zijn
boek is ook als ordelijke, didactische inleiding, alle lof waard.
Nr. 39 is een monografie van Frans van Campenhout over Aster Berkhof. Ik vertrouw
dat deze leraar-licentiaat al de geschriften van Berkhof heeft gelezen, want dat moet
een verpletterende stapel boeken zijn. De bibliografie van en over, die Van
Campenhout geeft, onthult een fantastische scheppingskracht van Berkhof, die nog
de zestig niet heeft bereikt. Hij moet geschreven hebben als een bezetene. Op enkele
uitzonderingen na zijn die boeken ontspanningsromans. Er zijn avonturenromans,
detectiveromans, heimatverhalen, humoristische boeken, liefderomans, familieromans,
reisverhalen, jeugd- en kinderboeken, reportages, satirische romans, enzovoort. Alles
is gretig leesvoedsel in de volksbibliotheken en vaak heb ik dokters, apothekers,
ingenieurs en andere vermeende intellectuelen zijn ontspannende romans horen loven.
Sinds enkele jaren heeft Berkhof een verdienstelijke poging gedaan om, boven dit
peil uit, ook romans met diepere psychologische en gedachtelijke inhoud te schrijven.
Zij wijzen niet op origineel denken, maar bewijzen dat de auteur toch problemen
ziet: Dagboek van een missionaris (1962), De woedende Christus (1965), Het huis
van Mama Pondo (1972) en een paar andere, hier onlangs besproken. In elk geval
is Berkhof een vlot en fantasierijk verteller. De inleiding van Frans van Campenhout
heeft mij over zijn werkzaamheid veel geleerd en zal ook voor anderen - want wie
kan al die boeken lezen? - leerrijk zijn.
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Gustaaf Vermeersch (1877-1924) is het studie-object van Pierre Platteau. De auteur
is arbeider geweest, is autodidact en heeft misschien wel van uit zekere verwantschap
voorliefde opgevat voor Vermeersch, een naturalistisch schrijver, die nooit tot volle
literaire rijpheid is gekomen. Platteau heeft zich fel ingespannen om zijn droevig
leven tot in de bijzonderheden uit te pluizen en is er ook in geslaagd zijn doorzwoegd
werk te karakteriseren.
Ed. Popelier, die in deze ‘Ontmoetingen’ reeds enkele geslaagde monografieën heeft
geschreven, biedt ons als nr. 47 een inleidende studie aan over Willem Frederik
Hermans. Zij is opgebouwd volgens de geijkte voorschriften in deze reeks: een
overzicht van het leven - een karakteristiek van de werken - een veelzijdige (en ook
goede!) evaluatie -, ten slotte een verzorgde bibliografie. Niets dan goeds over dit
boek, dat aan een der grootste Nederlandse prozaschrijvers de erkenning geeft die
hij ruim verdient.
Albert Westerlinck

Literaire herdrukken
Bij Elsevier Manteau (Brussel-Amsterdam) verscheen van Ward Ruyslinck een
verzameling van Alle Verhalen. Dit was een goed idee want de novellekunst is zeker
een der belangrijkste facetten van Ruyslincks talent, zo niet het belangrijkste. De
lezers die van dit genre houden en ook de leraars, die graag met hun volkje de kortere
verhalen lezen, zullen deze uitgave weten te waarderen.
Van de rijkelijk uitgegeven Bibliotheek der Nederlandse Letteren (Elsevier) ontvingen
wij twee uitgaven: Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus,
met een boeiende inleiding van Prof. Dr. W. Blok, en enkele Toneelspelen van
Bredero, gekozen en ingeleid door Prof. Dr. A. Keersmaekers. Het gaat om de
welbekende Spaanse Brabander en de twee kluchten: van de koe en van de molenaar.
In het Klassiek Letterkundig Pantheon (Uitg. Thieme, Zutphen) verscheen een
uitgave van W.G. van Focquenbrocks burlesk epos: Typhon of De Reusenstrijdt
(1665) in vijf zangen. Het gaat hier om een epigonistisch werk naar het model van
het Franse burleske spot-epos in de 17de eeuw. Het lijkt ons enkel interessant voor
literairhistorici. De uitgave is van L. Laureys, een licentiaat van de Gentse universiteit.
In dezelfde reeks verscheen een uitgave van Esmoreit, die ik wél aan liefhebbers
van literaire schoonheid aanbeveel. Zij werd bezorgd en zeer uitvoerig
gecommentarieerd in taalkundig en literairhistorisch opzicht door A.M. Duinhoven.
Vermelden wij ten slotte nog de zesde druk van Blauwbaard, een goed verhaal van
Filip de Pillecijn (Uitg. De Clauwaert).
Albert Westerlinck

Carry van Bruggen
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Carry van Bruggen heeft pas na haar dood ruimere bekendheid en faam gekregen.
In Vlaanderen wordt zij waarschijnlijk minder gelezen, ten onrechte.
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Nochtans werd de laatste belangrijke studie over haar geschreven door een Vlaminge,
Mevr. M.A. Jacobs. Haar monografie over Carry van Bruggen is een uitmuntende
dissertatie, te Leuven aangeboden en later uitgegeven door de Kon. Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent, 1962). Als promotor van dit werk was
ik voor het eerst in de gelegenheid met het hele werk van Carry van Bruggen, een
hoogstmerkwaardige Hollands-joodse vrouw, kennis te maken.
Menno ter Braak heeft haar essayistisch werk (o.m. Prometheus) in de wolken
verheven, maar ook haar romans zijn zeer boeiend. Er verscheen thans een omnibus
van Vijf romans, verzorgd en ingeleid door Jan Fontein, bij Querido (Amsterdam).
In bijna 1000 bladzijden biedt hij ons de vijf beste romanwerken van Carry van
Bruggen aan. Ik kan ze hier helaas slechts bondig opsommen. Het eerste belangrijke
boek van Carry van Bruggen was De Verlatene (1910), waarin de strijd van een joods
gezin in een provinciaal milieu tegen dit milieu en de opdringende moderne
beschaving wordt behandeld. In Heleen (1913) keert de schrijfster zich naar binnen
toe. De roman handelt over de innerlijke zelfverdieping van het ik. De derde roman
uit deze keuze is Een coquette vrouw (1915), dat na haar scheiding werd geschreven.
Hier is het thema de vele spanningen op erotisch vlak in de verhouding van man en
vrouw. Het gelukkigste boek van deze problematische en zeer bewuste vrouw was
Het huisje aan de sloot (1921). Het verhaalt over haar kinder- en jeugdtijd. Dit was
en is haar populairste boek. Ten slotte werd hier Eva opgenomen, een autobiografisch
verhaal, dat in feite een openhartig pleidooi is voor vrouwelijke bewustheid, ook op
seksueel gebied. Mijn hedendaagse lezeressen hebben allicht verstaan dat Carry van
Bruggen een zeer hoogstaande baanbreekster was van de vrouwelijke emancipatie,
vooral in moreel en geestelijk opzicht, maar ook op andere gebieden. Doch voor
iedereen is zij een voorname schrijfster.
Albert Westerlinck

Literaire varia
Marnix Gijsen en zijn broer René Goris hebben samen een Grafzuil voor Agnes
opgericht (Uitg. Manteau, Brussel). Wie het zeer mooie boek Klaaglied voor Agnes
heeft gelezen, weet wie deze jonge vrouw, in leven Maria Rooman, was. Haar
vroegtijdige dood heeft Marnix Gijsen een trauma bezorgd, waarvan hij nooit volledig
is genezen. Dit boekje bewijst het. Men leest daarin pijnlijke memoires van Gijsen,
een aantal revelerende beschouwingen van zijn broer René, brieven van Agnes en
men bekijkt ook heel wat onbekende foto's. Een boeiend en piëteitsvol document.
In de reeks Monografieën over Vlaamse Letterkunde (Uitg. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen) verscheen een inleiding tot het werk van Paul Lebeau door
de dichter Pieter G. Buckinx. Het boekje bevat een goede typering van de literaire
figuur van Lebeau, de beste die ik ooit gelezen heb. Daarna volgen goed gekozen
fragmenten uit de romans van de schrijver en een nuttige biblio-
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grafie. Een reeks foto's maken de lectuur nog aangenamer.
In de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden (Uitg. Heideland, Hasselt) verschenen
weer drie boekjes: een bloemlezing uit de poëzie van Pierre Kemp: De verfdoos
aarde en zon, samengesteld en ingeleid door Robert Molin en een bloemlezing uit
het werk van de Oostendenaar August Vanhoutte: De macht der leegte door Willy
Spillebeen. Ten slotte biedt de bescheiden, ongeveer vijftigjarige Limburger Maurice
Trippas een keuze aan uit zijn werk: Jaarringen. Zijn poëzie getuigt van nauwkeurige
formele zorg maar heeft weinig eigen stem.
Verzenboek over de dood is een bloemlezing van Thierry Deleu (Boulevard-uitgaven).
Zuid- en Noordnederlandse dichters, uitsluitend tijdgenoten, werden hier verzameld,
rijp en groen, mooi en onbeduiden. Voor verzamelaars van thematische
bloemlezingen.
Albert Westerlinck

Tweemaal het systeem
Hoezeer hedendaagse auteurs begaan zijn met de problemen die ons aangaan wanneer
we geconfronteerd worden met de veranderlijke toekomst, wordt duidelijk
geïllustreerd door recente boeken van twee Britse auteurs: Enemies of the system van
Brian Aldiss (Jonathan Cape, London, 1978) en The Shockwave Rider van John
Brunner (Ballantine del Rey books, New York, 1978, derde druk). Enkele jaren
geleden (1970) verscheen er van de hand van de Amerikaanse socioloog Alvin Toffler
een uiterst interessante studie, die ondertussen in bepaalde kringen een cult-boek
geworden is: Future Shock. Het waarschuwde voor het gevaar van te snelle
veranderingen van het ‘menselijke klimaat’, waarin wij allen moeten leven: in geen
andere periode van de geschiedenis ging de verandering van onze omgeving zo snel
als nu. Toffler waarschuwde voor afstotingsverschijnselen, die zich nu reeds
kristalliseren in de vorm van ‘tegenculturen’ (om het woord van Theodore Roszak
te gebruiken): groepen die hun eigen veilige geïsoleerde nestjes hebben gebouwd
rondom hun specifieke interessesferen, en die aldus een stukje eigen identiteit willen
proberen te behouden te midden van een snel veranderende buitenwereld.
In zijn voorwoord tot The Shockwave Rider geeft John Brunner (o1934) grif toe
zich te hebben laten leiden door Tofflers ideeën. Zijn wereld, ergens in het begin van
de volgende eeuw gesitueerd, zit overvol van de communicatieapparatuur en
controletoestellen, en dit verlaagt de basis van het menselijke leven tot de mens niet
méér is dan een verlengstuk van de machine.
Brunners hoofdpersoon, Nicholas Haflinger, gebruikt zijn eigen intelligentie om
zich in een dusdanige positie te wringen, dat het hem mogelijk wordt het dominante
communicatiecomplex van zijn tijd te ontwrichten. Er is in zijn wereld een steeds
toenemende verandering, die door de mens niet meer bijgehouden kan worden en,
ware dit nog niet voldoende, een overweldigende communicatie-inflow, die een
evenredige controle inhoudt. Met ditzelfde pro-
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bleem worstelen we nu al, wanneer gesproken wordt van datanetten, waarin alle
mogelijke gegevens van burgers kunnen worden opgeslagen. De vrees van Brunner
is, dat dergelijke netten en databanken misbruikt zullen worden door een ieder die
er onrechtmatig toegang toe kan verkrijgen. Zelfs de verzekering vanwege officiële
instanties dat zulks niet zal of kan gebeuren, is voor hem geen garantie. En gelijk
heeft hij, want het zijn in principe juist die officiële instellingen, en hun bazen, de
grote industriële machten, die van het gestelde vertrouwen misbruik kunnen maken.
Er hoeft overigens maar naar de activiteiten van het Witte Huis ten tijde van president
Nixon verwezen te worden. Haflinger probeert dat systeem te ontwrichten, door
uiterst geheime informatie los te laten in het publieke datanet, voor zijn eigen
overleving en voor die van alle mensen.
Ergens merkt Brunner op dat, na de wapenrace, de mensheid (in de samenleving
van Haflinger) begonnen is aan de breinrace: in ‘Tarnover’, een super-de-luxe
universiteit voor genieën, worden mensen opgeleid om hun land met alle middelen
te dienen in een stille en weinig spectaculaire, maar evengoed bestaande
economisch-industriële oorlog. Het is daar dat Haflinger zijn opleiding krijgt, het is
daar dat hij voldoende kennis opdoet om zijn systeemvernietigend werk te kunnen
aanvatten. Dit is cynisch van Brunner: het systeem dat in zichzelf de kiem doet
ontluiken voor zijn eigen vernietiging...
Brunners vraag is: wat doen we met onszelf, indien we op deze manier verder
gaan? Wordt de maatschappij een supergeïndustrialiseerde samenleving, waar zoveel
controle nodig is dat er geen plaats meer is voor een zo hoog nodige afwijking van
de norm? Haflinger is die afwijking, maar hij staat helemaal alleen.
Er zijn verschillende overeenkomsten tussen de in The Shockwave Rider
voorgestelde wereld en het boek van Toffler (overigens verwijst Brunner reeds in
zijn titel naar dit boek...): de ‘plug-in’ levensstijl, hoogst beweeglijk, die nu al in de
Verenigde Staten bestaat (waar hele families regelmatig dienen te verhuizen, omdat
de kostwinnaar elders werk heeft gevonden; Toffler suggereerde humoristisch dat
indien nodig en in uiterste gevallen misschien alleen de kostwinnaar zou verhuizen
en in zijn nieuwe locatie een op-maat-gesneden gezin zou vinden - een grapje dat
minder ver van ons verwijderd ligt dan we wel durven denken); de mogelijkheid een
heel andere persoon te worden, met behulp van veranderbare gegevens in een
databank; de ‘Hearing Aid’, een visifoon zonder gezicht die als een onmenselijke
hulp dienst doet voor personen met problemen waarmee ze elders niet terecht kunnen
(en dit benadrukt nogmaals de steeds verminderende communicatie tussen mensen
onderling die voor Brunner nochtans onontbeerlijk blijkt te zijn). Andere thema's
zijn zuiver uit de Science fiction gegrepen: mensen met ‘wilde talenten’ tegen
machines, genetische engineering, vervreemding - vooral vervreemding. Sommige
van deze elementen herinneren aan die andere grote dystopie: 1984: burgers die
‘Dee-Vee’ worden (van het Amerikaanse ‘Declared Void’, onbestaand verklaard)
en een status van niet-persoon krijgen, zodat ze ook geen enkel recht meer hebben.
Het is onmogelijk in de samenleving van Brunner om zelfs maar een
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uur te blijven voortbestaan zonder elektronische identificatie...
Brian Aldiss (o1925) boort in Enemies of the System een meer socio-politiek thema
aan. Elk boek van Aldiss is een ongewoon evenement geworden, niet alleen omdat
deze auteur bijzonder interessante thema's brengt, maar vooral vanwege zijn
indringende benadering. Zijn ‘klassieke’ periode (met boeken als Non-Stop, The
Hand-reared Boy en The Dark Light-Years) is allang voorbij en hij evolueert parallel
aan auteurs als J.G. Ballard en Thomas Disch naar een tussenvorm van Mainstream
en Science Fiction. Men zou dit boek eerder een dystopie kunnen noemen dan Science
Fiction, wat ook voor Brunners boek opgaat.
Het gegeven van Enemies of the System is zowel eenvoudig als ingewikkeld: het
verhaal speelt over een miljoen jaar, wanneer de homo uniformis al een lange maar
weinig spectaculaire ontwikkeling achter zich heeft. Deze homo uniformis ontstond
uit de homo sapiens, doordat genetische en psychologische experimenten alle
gevoelswaarden, dromen en subjectieve houdingen in het menselijke wezen
uitschakelden. Wat de homo sapiens niet kon voorzien gebeurde echter: de homo
uniformis nam het volledig van hem over, en deze nieuwe mensen gingen hun
‘voorvaderen’ beschouwen als verdorven kapitalisten (een woord dat later een
onbegrepen mythische betekenis zou krijgen), die slechts mogen leven als interessante
dieren in de zoo. De homo sapiens sterft dan volledig uit, terwijl de homo uniformis
zijn sterrenkolonisatie verderzet. Op de planeet Lysenka II echter verongelukte, in
die voorbije duistere tijden, een kolonieschip van de homo sapiens. In de miljoenen
jaren daarop evolueerden de nakomelingen van de overlevenden (ondanks de
schaarsheid van de planeet) tot verschillende levensvormen, waarvan de meesten
gewoon dierlijke vormen hebben aangenomen om te kunnen overleven.
Wanneer een groep toeristen, de elite van de regerende homo uniformis, op de
planeet verdwaald raakt en gevangen genomen wordt door een groep inboorlingen
(die de meeste van hun menselijke kenmerken hebben weten te behouden, maar tot
een laag technologisch peil zijn teruggevallen), ontwikkelen zich dialogen tegen het
heersende systeem, dat de mensen door het hele sterrenrijk beheerst. Het zo geroemde
Utopia, dat door slogans à la Orwell wordt verzinnebeeld, blijkt niet zo'n fortuinlijke
zaak te zijn. Afgesneden van het alziend oog van strakke bestuurssystemen en een
ongenadige politiemacht, komen enkele der verdwaalde toeristen in opstand en geven
hun ketterse meningen ten beste.
Waar Aldiss de nadruk op legt, is het duidelijk verschil tussen de zogenaamde
‘kapitalistische’ instelling van de inboorlingen (hoewel het woord zelf zeer vaag als
omschrijving dienst doet, zonder écht begrepen te worden), en de supersocialistische
tendensen van de utopisten. Wanneer één van deze laatsten concludeert dat deze
inboorlingen zoveel beter af zijn dan zij, al leven ze in erbarmelijke omstandigheden,
raakt Aldiss de kern van het probleem: is de zogenaamde ‘volmaakte’ mens werkelijk
volmaakt, of houdt hij zich dat alleen maar voor? Zelfs het slot biedt hier geen
uitkomst, want de strakke meedogenloosheid van het systeem wordt hierdoor
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nog meer onderstreept: een reddende (?) politiemacht valt de krochten van de
inboorlingen binnen, niet om de toeristen te komen bevrijden, maar om hen in
hechtenis te nemen wegens hoogverraad.
Waar laat ons dat de auteur situeren in dit alles? Hij is zeker geen voorstander van
een utopisch socialisme, zoals hij het hier voorstelt. Zoals een personage zegt: de
homo sapiens heeft in enkele eeuwen moeizame beschaving meer gepresteerd dat
de homo uniformis in een miljoen jaar, omdat de homo sapiens zich tot mens verhief
en zich daarmee van de dieren onderscheidde. Dit is uiteraard een ketterse mening:
door zijn irrationaliteit en subjectieve waarden kan de homo sapiens in de ogen van
de goede utopist geen menselijk wezen zijn... Zij die een andere mening aankleven
zijn de vijanden van het Systeem, verwerpelijke onderkruipers, met wie geen dialoog
aangevat kan worden en die tot zwijgen dienen gebracht.
Aldiss verwerpt de totalitaire staat ten voordele van het individualisme. Maar er
moet een keuze gemaakt worden, meent hij, te allen prijze. Dat doen ook zijn
personages, en het is hun ondergang. Uiteindelijk wordt niemand gespaard door het
Systeem, zelfs niet degenen die alleen maar twijfelden. Want ook twijfelen maakt
van een goede volger een vijand van het Systeem.
Guido Eekhaut
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Tijdschriftenrevue
Kreatief
13de jrg., nr. 4, okt. 1979
De ondertitel van deze aflevering, ‘Latijns-Amerika, dubbel en dwars’, zinspeelt op
een ‘polemische korrespondentie’ tussen Robert Lemm en Stefaan van den Bremt
over literatuur in Latijns-Amerika. Het is een wat artificieel aandoende polemiek,
die afgezien van enkele uitgediepte fundamentele meningsverschillen (een algemeen
menselijk versus een maatschappijkritisch standpunt), verzandt in vage beschouwingen
over ‘vrijheid’ en dergelijke. Daarbij sluit een vraaggesprek aan van Van den Bremt
en H. Ter-Neden met Eduardo Galeano. In haar bewonderenswaardige reeks analyses
van Luceberts gedichten bij werk van beeldende kunstenaars, bespreekt Lieve Scheer
nu het gedicht ‘Ossip Zadkine’. Naar aanleiding van de toekenning van de Jan
Campertprijs bespreekt L. Deflo de verzamelde poëzie van R. Jooris. De plastische
kunstenaars Johan de Loore en Jan Karel Demarest worden voorgesteld door resp.
F. de Waele en Hendrik Carette. Goede gedichten in dit nummer van R. van Rooigem,
F. Deschoemaeker, Chr. Germonpré, W.M. Roggeman, E. Verpale en F. Kuipers.

Maatstaf
27ste jrg., nr. 10, okt. 1979
‘God straft met een beugeltje’ is een essay van G. Kuijer over duimzuigen en de
intolerantie daartegenover. D.W. Fokkema stelt de hedendaagse dissidente Chinese
schrijfster Tsjen Jo-sji voor, o.m. met een verhaal ‘De executie’. Hans Ester heeft
het over de vertelkunst van de Tsjechisch-Oostenrijkse auteur en schilder Adalbert
Stifter. ‘Het logboek van Theophilus Conneau’ is een stuk van Jan-A. Schalekamp
over dit onlangs uitgegeven dagboek van een 19de-eeuws slavenhandelaar. Nog over
buitenlandse literatuur gaat een opstel van Henk Romijn Meijer, nl. over ‘The History
Man’ van Malcolm Bradbury. Lloyd Haft stelt vertalingen voor uit het werk van de
Chinese dichter Ai Quing, terwijl Ch. Vergeer ingaat tegen de mythes en antimythes
die over Nietzsche in omloop zijn.

Mandala
3de jrg., nr. 1, 1979
Het is de eerste keer dat dit ‘grenzenloos literair tijdschrift’ hier ter sprake komt. Na
een lange onderbreking verschijnt het vanaf deze derde jaargang in de vorm van vier
boekafleveringen ‘waarvan er telkens drie aan een bepaald thema gewijd zullen zijn
en de vierde openstaat voor wat zich aandient’. De redactie berust bij Jos Knipscheer,
redactie en administratie: Uitgeverij In de Knipscheer, Postbus 6107, 2001 HC
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Haarlem. Een abonnement kost 70 gulden. In een voorwoord situeren Jos Knipscheer
en Peter Nijmeijer het blad in de buurt van Raster, maar met een veel sterker accent
op het literaire werk zelf. Zij nemen zich voor: ‘het presenteren van
“voorhoedeliteratuur uit de twintigste eeuw van her en der, maar ook van teksten die
hun wortels vinden in de volkse kulturen; en daarnaast de eigenlijke strijdliteratuur,
zoals die met name vanuit de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld tot ons
komt”.’
Onder de titel ‘Poëzie op de tocht’ is dit nummer gewijd aan hedendaagse
Nederlandse ‘grensverleggende, taal- en vormvernieuwende’ poëzie. Zowel opstellen
en standpunten als een ruime keuze gedichten moeten dat doel dienen. Wiel Kusters
bespreekt het probleem van tijd en tijdsbeleving bij enkele dichters en Huub Beurskens
bouwt een merkwaardige gedachtenconstructie, waarin hij een verband legt tussen
vrouwenemancipatie en zijn Benniaanse opvattingen over het absolute gedicht. Het
interessantst zijn opstellen van Wim van Binsbergen en Erika Dedinszky. De eerste
schrijft over de relatie, eigenlijk het verschil tussen wetenschapsbeoefening en
dichterschap, de tweede verrast met een heel nieuwe kijk op de manier waarop in
een land als Hongarije poëzie in het dagelijks leven geïntegreerd is. Daarnaast dus
gedichten van niet minder dan achttien dichters. Ik vermeld enkelen: H.H. ter Balkt,
A. van den Berg, W. Kusters, P. Nijmeijer, H. van de Waarsenburg. Eén dichter,
Sjoerd Kuyper, wordt daarenboven nog extra voorgesteld in een verslag/interview
van J. Knipscheer, W. Kusters en P. Nijmeijer.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
32ste jrg., nr. 7, sept. 1979
Drie dichters en drie prozaïsten brengen nieuw werk in dit nummer. Het proza is van
L. Stassaert, P. Jacobs en vooral, met een heel mooi verhaal, van Alijd Brink. Bij
het dichtwerk zijn vooral de verzen van L. Scheer een aangename verrassing. K.
Jonckheere schrijft in zijn bekende uitgebalanceerde trant, en gedichten van H.
Beurskens gaan alle begrip te boven. G. Wildemeersch besluit zijn intussen al in
boekvorm gepubliceerde voortreffelijke studie over het werk van Willy Roggeman,
en bespreekt verder de gedichten van R. Jooris. H. Ter-Nedden schrijft een heel
boeiende introductie tot de literatuur uit Latijns-Amerika. De genaamde Hubert
vervolgt zijn filosofische briefwisseling met F. Boenders. In enkele kortere stukjes
reageert H.-F. Jespers tegen povere vormen van neoromantiek, G. Adé tegen zgn.
linkse reacties op zgn. pornografische foto's, en S. Hertmans tegen de manier waarop
het werk van C. van den Berge ons opgedrongen wordt. Dat is een heel knap stukje.

Ons Erfdeel
22ste jrg., nr. 5, nov.-dec. 1979
Hugo Bousset geeft in een opstel ‘Door het oog van de taal’ een synthetische visie
op het proza van Jacques Hamelink en Fernand Bonneure schrijft over Brugge als
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literair inspiratiecentrum. Andere literaire bijdragen zijn er deze keer niet. Wel zijn
twee bijdragen aan beeldende kunst gewijd. J. Boyens schrijft over Octave Landuyt
naar aanleiding van een retrospectieve monografie over zijn werk. J. Fontier belicht
in ‘Kunst
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en ascese’ tendensen in de hedendaagse kunst, die de niet-figuratieve, verinnerlijkte
traditie van Mondriaan en Malewitsch voortzetten. Er komt onder meer werk ter
sprake van Ad Dekkers, J. Schoonhoven, D. van Severen, G. Decock, E. van Doorslaer
en J. Dries. Andere bijdragen gaan over Nederlandse partijpolitiek, Brussel als
machtscentrum, het CDA en Jacques de Kadt. In de literaire kritiek wordt o.m. werk
besproken van A. Dierick, G. Seghers, R. de Vos, A. Demedts, W. Brakman.

De Periscoop
30ste jrg., nr. 1, nov. 1979
Jack Kerouac en Sylvia Plath zijn aan de beurt in de kroniek van A. Demedts:
‘Peilingen in de wereldletterkunde’. P. de Vree bespreekt het jongste polemisch
geschrift van W.F. Hermans. Em. Janssen herdenkt Rose Gronon en bespreekt in
een ander stuk enkele literaire studies, nl. de reeks ‘Synthese’ en ‘Letterwijs,
Letterwijzer’ van P. van Aken. J. de Poortere bespreekt weer een onvoorstelbaar
aantal dichtbundels uit binnen- en buitenland. De kunstschilder Hubert de Vries, die
dit jaar 80 werd, wordt gehuldigd door Remi de Cnodder. J. Fontier bespreekt werk
van H. Minnebo en P. de Vree brengt verslag uit over heel wat tentoonstellingen. D.
de Laet vestigt de aandacht op de tekenkunst van Gommaar (‘Got’) Timmermans.

Radar
4de jrg., nrs. 1 en 2/3/4, mei en nov. 1979
In het meinummer wordt een redactiewijziging aangekondigd. Pierre Darge verlaat
de redactie en Carla M. Schot laat de eindredactie over aan R. Ramon. Van de
creatieve bijdragen noteer ik ‘Vijftien voetnoten’: notities van H. Carette, proza van
R. Ramon en ‘Tien haikoes’ van J. Fontier. Gedichten van J. Vandamme en B.
Kooijman zijn goed maar met mate. Jan van der Hoeven stelt Marcel van Maele voor
als dichter en plastisch kunstenaar, die zijn avantgardisme en revolutionaire principes
trouw gebleven is. Naar aanleiding van een bloemlezing en een studie van H. Verleyen
over Omer Karel de Laey gaat R. Ramon met veel waardering in op het inderdaad
heel merkwaardige ironische werk van deze dichter. Daarna bespreekt hij werk van
F. Lambrecht en B. Willems en wijdt beschouwingen aan: ‘vijf jaar Contramine’.
Het driedubbel nummer is, onder de titel ‘De haas en de schildpad’, een
huldeuitgave gewijd aan het werk van Werner Spillemaeckers pp, samengesteld door
Tony Rombouts, n.a.v. zijn zilveren dichterjubileum. Na enkele heel goede gedichten
volgt een interview van enkele jaren geleden, dat Luc Pay had met de dichter. Hier
blijkt nog maar eens hoe eenvoudig een goed dichter over zijn eigen werk kan spreken.
Een fel contrast voorwaar met sommige wat overtrokken, sacraliserende bijdragen
van anderen. Zonder volledig te zijn vermeld ik als belangrijkste stukken in dit
huldealbum nog een essay van Jan Vanriet voornamelijk over de bundel ‘Fuga
magister’, een historische situering door Paul de Vree en ‘Ervaringen en overwegingen
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voor en na publikatie van “Veranda, een dichtbundel van pink poet Werner
Spillemaeckers”,’ door Tony Rombouts.
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Raster
nrs. 7 en 8, 1979
Het nr. 7 gaat gedeeltelijk over literatuur en onderwijs, n.a.v. het geruchtmakende
boek van T.A. van Dijk. P. de Meijer en J. Tempelman reageren op de standpunten
van Van Dijk, resp. vanuit de literatuurwetenschap en vanuit de onderwijspraktijk.
A. Mertens en J.F. Vogelaar schrijven over ‘Ideologie en literatuur-onderwijs’, als
inleiding bij een tekst (deels samengevat, deels ingekort) van E. Balibar en P.
Macherey: ‘Literaire effekten van het onderwijs’. J. Bernlef had een gesprek met G.
Kouwenaar over de manier waarop speciaal zijn werk in schoolboeken wordt
voorgesteld. Het grootste gedeelte van de bijdragen valt buiten dit thema. Zonder
volledig te zijn vermeld ik nog een heel mooie vertaalde tekst van C. Simon, met
daarbij aansluitend een al even interessant gesprek van A. Porson en J.P. Goux met
de auteur. N.a.v. de 60ste verjaardag van B. Schierbeek worden twee ongepubliceerde
teksten van de dichter opgenomen, één uit de jaren '50 en één uit een nieuw te
verschijnen boek. Daarrond twee bijdragen, een poëtische ‘Portretschets en
Handwijzers voor Schierbeeklezers’ van Lucebert, en een essay van A. Walrecht,
waarin continuïteit én evolutie bij Schierbeek kort belicht worden. C. Offermans
schrijft over modernistische literatuur vanuit een neomarxistisch standpunt. H.C. ten
Berge stelt poëzie van de Indiaanse dichter Peter Blue Cloud voor. Verder gedichten
van Bernlef en proza van Leo Pleysier.
‘Semiotiek’ is het thema van nr. 8. Een reeks nogal imposante namen werden hier
in vertaling bijeengebracht. Umberto Eco opent de reeks met een algemeen
introducerend stuk over geschiedenis en problemen van de semiotiek: ‘Op zoek naar
een logica van de cultuur’. Wat verder wordt het slothoofdstuk van zijn boek ‘Il
Segno’ vertaald als ‘Hoofdlijnen van een samenvattende theorie van het teken’. Julia
Kristeva is beter leesbaar dan men zou kunnen verwachten in ‘Het systeem en het
sprekende subject’. Bijzonder interessant zijn bijdragen van R. Barthes en de ‘Groupe
μ’. De eerste heeft het over betekenisniveaus in filmbeelden van Eisenstein, de
anderen onderzoeken de retorische structuur van de biografieën in Paris-Match.
Verder wordt in verschillende bijdragen het belangrijke, uit ‘Tel Quel’ gegroeide
‘Collectif Change’ voorgesteld, o.m. in een gesprek met Jean Pierre Faye en kritische
kanttekeningen van Vogelaar. Buiten het thema vallen o.m. een opstel van Hans W.
Bakx over Robert Walser, proza van Vogelaar en Lidy van Marissing, gedichten van
Martin Reints en ‘Geschiedenis van de eeuwigheid’ van J.L. Borges.

De Revisor
6de jrg., nr. 5, okt. 1979
‘Waar de burchten stonden en de snoek zwom’ is een heel mooie gedichtencyclus
van H.H. ter Balkt. Een andere reeks, ‘Slechte knechten’, is iets minder. Verder een
gedicht van R. Anker en voortreffelijk vertaald werk van K.P. Kaváfis en F. Garcia
Lorca. Daarnaast is er proza van D. Meijsing, G. Krol en een lezing van W. Brakman.
Maar veruit het beste is een lange brief van Leo Vroman over een vakantie in de
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bergen. Max Pam schrijft deze keer (erg oppervlakkig-tendentieuze) commentaar
bij
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foto's van Koen Wessing. De Amerikaanse auteur William Gass wordt met een
interview en een vertaalde tekst voorgesteld.

Trap
4de jrg., nr. 4, okt. 1979
Dit nummer van Trap is helemaal gewijd aan de nagedachtenis van de minder bekende
dichter en uitgever Saint-Rémy (Remy de Muynck), die op 21 augustus 1979 overleed.
Verschillende medewerkers belichten figuur en werk van de dichter: B. Decorte,
H.F. Jespers, Em. Willekens, M. Oukhow, G. Schmook, W. Soethoudt, W. Zaal, G.
Vaes en M. Bayar. Daarnaast in-memoriamgedichten van T. Rombouts en een
bibliografie van de publikaties van Saint-Rémy.

De Vlaamse Gids
63ste jrg., nr. 5, 1979
Een Gerrit Kouwenaar-nummer, dat traditiegetrouw opent met een gesprek van W.M.
Roggeman met de dichter. Na enkele nieuwe gedichten van Kouwenaar volgen dan
drie opstellen over zijn werk. Wiel Kusters bespreekt ‘Volledig volmaakte oneetbare
perzik’ en R. Bloem benadert de poëzie via de problemen die bij een poging tot
vertaling naar voren komen. R.A. Kraayeveld bespreekt het proza van Kouwenaar
en J. Bernlef huldigt de dichter in enkele gedichten. Andere bijdragen in dit nummer
gaan vooral over ‘Onderwijsvernieuwing’.

Schuim
6de jrg., nr. 4-5, sept. 1979
Dit nummer besteedt, uiteraard, veel aandacht aan de overleden Neer Vantina, met
o.m. een in-memoriam van L. Swerts, een opstel over zijn poëzie door W.M.
Roggeman en een stuk over zijn bekommernis om de literaire jongerentijdschriften
door B. Willems. B. Willems had ook een vraaggesprek met P. Vandeloo. K.
Hellemans schrijft over Spaanse religieuze poëzie uit renaissance en barok. D. Janssen
commentarieert het boek met herinneringen van de weduwe van M. Proust en J.
Fontier stelt de schilder Luc Peire voor. Enkele interessante bijdragen bevatten
buitenlands vertaald werk. J. van Damme vertaalde knappe verhalen van de Russische
schrijvers Gennadi Gor en Jevgeni Nosov, W.M. Roggeman gedichten van de
Amerikaanse beatdichter Gregory Corso, en J. Steverlinck gedichten van Paul Brown.
In een programmatisch opstel, ‘Signalement van m'n onbehagen’, pleit J. Denoo nog
maar eens voor een vormbewuste, ambachtelijke poëzie. De beste gedichten in dit
nummer zijn van P. Vandeloo, J. de Poortere, J. Kruit en P. Aerts.
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15de jrg., nr. 4, (89)
Yang wijdt dit nummer aan vier generatiegenoten die dit jaar vijftig werden. Het zijn
Auwera, Claus, Raes en Ruyslinck. Als inleiding twee min of meer historische
opstellen: van M. Reynebau een terugblik op 50 jaar geschiedenis, van P. van Aken
evenveel jaar literatuurgeschiedenis. Dan volgen vier portretten van schrijvers. Over
Auwera schrijven Bousset, De Vree en M. de Smet. De eerste geeft een algemeen
overzicht van het werk, de tweede zoekt naar verbanden tussen de mens en zijn werk,
en de derde bespreekt de kinder-
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sprookjes van Auwera: ‘De gnokkel’. Over Claus maar één bijdrage, maar dan wel
een heel goede: P. Claes confronteert de Oedipus-bewerking van Claus met zijn
bronnen. Jacques Kersten blikt terug op het oeuvre van H. Raes en Olga Krijtova
wijst op de belangstelling voor zijn werk in Tsjechoslovakije. Tenslotte Ruyslinck.
Eric Rinckhout bespreekt de vermomde autobiografische elementen in de jongste
romans van Ruyslinck, en J. Denoo neemt een genuanceerd standpunt in tegenover
het fenomeen Ruyslinck. Verder nog een reeks goede gedichten: van J. Vanriet, M.
de Vogelaere, L. Gruwez, J. Denoo en vooral Roland Jooris.

Varia
- In zijn romankroniek in Kultuurleven (46ste jrg., nr. 9, nov. 1979) bespreekt J.J.
Wesselo werk van W. Ruyslinck en P. Koeck. Een uitgebreid dossier behandelt het
probleem van de jeugdbescherming.
- In Tydskrif vir Letterkunde (17de jrg., nr. 3, aug. 1979) schrijft S.J. Pretorius
beschouwingen naar aanleiding van 300 jaar Vondel.
- Gezelliana (10de jrg., nr. 1) wordt helemaal in beslag genomen door een studie van
A. Westerlinck over ‘Gezelle's “Kleengedichtjes”’.
- De twee meest recente afleveringen van de VWS-Cahiers stellen wel heel
uiteenlopende figuren voor. In nummer 79 (14de jrg., nr. 3/A, herfst 1979) belicht
R. Seys de figuur van de Torhoutenaar Kanonik C.F. Tanghe, vertegenwoordiger
van de 19de-eeuwse zgn. ‘parochieliteratuur’. M. Devos stelt in nr. 3/B de taalkundige
en dialectoloog Willem Pée voor.
- Het ‘Huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum’, Juffrouw Idastraat 11 (5de jrg., nr. 3, okt.-nov. 1979) staat
helemaal in het teken van de recente tentoonstelling over de ‘Parade der Profeten
1944-1945’.
- In Lezerskrant (6de jrg., nr. 4) had Jef van Gool een allersympathiekst gesprek met
Simon Vinkenoog. W. van der Zwaan stelt literatuur op plaat en cassette voor. P.A.
Veldheer schrijft over ‘De oorlogsroman’.
- Vlaanderen (28ste jrg., nr. 170, mei-juni 1979) brengt een nummer over de
Nederlandse inbreng in het historische, artistieke en culturele Brussel.
De volgende aflevering (nr. 171, juli-aug. 1979) brengt een nummer over ‘De
spotprentkunst in Vlaanderen’, samengesteld door Karel van Deuren.
- In De Nieuwe Taalgids (72ste jrg., nr. 5, sept. 1979) schrijft J.C. van Aart over de
verteller in de romans van Koolhaas.
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Nr. 6 (nov. 1979) bevat artikels over ‘Kenmerken van de Nederlandse naturalistische
roman’ (T. Anbeek) en ‘Interne en externe gegevens bij de interpretatie van teksten’
(F. Veenstra).
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 2 februari 1980
Karel Jonckheere / Gedichten
Rijmend
Mijn vader is vandaag
precies een eeuwtje oud
maar tweeënveertig jaar
geleden werd hij koud.
Toen lag hij op een steen
onder blauwendig licht
en hield daarom zijn blik
misschien wel even dicht.
Nu ligt een steen op hem
en heeft hij niets aan licht.
Daarom houd ik vandaag
mijn ogen dieper dicht.
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De sterrekijker
Mijmerend over dokter Eugeen van Oye, Torhout 1840 - Gistel 1926
Dagelijks zwierf hij de vloedlijn langs
liefst naar het westen:
welkome kim voor wie vin of vleugel derft.
Grijs hoedje, roze gezicht,
witbaard en knijpbril,
koppig naar wolken of 't blauwe geheven:
de Sterrekijker.
Ik glimlach als kind,
vertrouwd met zijn naam,
zijn rood huis langs het park,
zijn genezend beroep,
het geheim van zijn eenzelvig zwijgen.
In ons leesboek stond een gedicht van hem,
edel als zijn witwijde das:
‘Waarheid, bruid der eeuwen...’
Onder zijn naam schreef ik vredig ontroerd:
‘Legerarts in de Frans-Duitse oorlog’.
Uit mijn steeds krimpender vaderstad
zie ik hem stilaan verdwijnen,
achter een ruisend gordijn.
Maar dat Gezelles liefste student,
herinner u die roos en die avond,
zijn allerkoelste doktersoor
eens tegen mijn jagende jongensborst hield,
geneest in mij nog steeds het kind
van zijn grotemensen-kwalen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

83

Michel van der Plas / Preekmans
1
Preekmans moest weer zo nodig.
Zei tenminste geen nee.
Deelde geheel overbodig
van zijn armoedje mee.
Dacht: ik steek de scharen
een hart onder de riem.
Stond, met mooie gebaren,
op de markt te bezien.
Net als vroeger: Kleinduimpje
in het donkere bos.
Gaf je hem de ruimte,
dan zwetste hij er op los.
Alles voor de broertjes
en zusjes, heette het dan.
En ze maar kruimels voeren
van hoop, maar zelf doodsbang.
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2
Ach nee, er werd niet gelogen,
alleen maar verdonkeremaand:
zorgvuldig weggestoken
achter de goede naam.
Met zijn andere Credo,
tot stilte omgedicht,
blijft onze brave spreker
liever uit het gezicht.
Zelfs die naast hem wonen
hebben het nooit gezien.
Waarom ook? Alles is over
met een jaar of tien.
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3
Voor die tijd nog één keertje
poëzie, poëzie.
Ach, kijk eens aan, meneertje:
wat dan wel en voor wie?
Daar wordt niet op gerekend,
en de tijden zijn er niet naar.
Blijf maar rustig Preekmans
met het troostend gebaar.
En toch: weer verzen schrijven,
wonen weer in die tent,
met de aarde meehijgen
tot je geboren bent,
met het gras opschieten
in de zuchtende droom
dat je naar wolken mag vliegen
dat je in de hemel woont.
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4
Zie soms ver weg iets bewegen,
schaduw achter een raam,
langzaam en afwezig,
helder en dan weer vaag.
Wil er dan wel naar toelopen,
en dan? weet niet wat dan.
Zo maar staan en hopen,
een kinderliedje lang.
Ja, of er iets mee spelen,
of nog liever: iets moois
aan die ogen geven,
een warme traan of zo.
Schaduw, maar dag van morgen
met twee levens aan;
een mens om God mee te worden
en ooit meer dood te gaan.
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5
Leven tussen die handen.
Eén keer. Met dit hoofd
weg, weg wezen. En dan de
adem van nieuw geloof.
Vrees niet, mijn droom: in verzen
doet een dromer geen kwaad.
En dan, ik ken mijn Elsschot:
‘Tussen droom en daad...’
Voordat je dit zult lezen
ben ik alweer in mijn schulp,
een geluidloos, nederig
lid van Eigen Hulp.
Kijk, ik ga al weer kleiner
schrijven en keurig recht,
tussen denkbeeldige lijnen.
Zo ben ik toch nog weg.
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6
Stil maar. Hij woont alweer zondags
Vlekkeloos. Niets meer te zien
van onderhuidse wonden.
Nou, ja, wat stiller misschien.
Maar dat is toe te schrijven
aan de vermoeiende week
of teveel drank na vijven, ach, wat sneller van streek.
Tafeldekken, afwassen,
dingen met schimmen gedeeld
en er als schim in passend, en dan Sport in Beeld.
Gras, - maar er komen woorden
overheen te staan,
onverklaarbaar, door de
spelers heen, waarvandaan:
aarde, tent, meespelen,
schaduw, poëzie,
warme traan, afwezig,
wat dan wel en voor wie?
Hij verdwijnt vroeg naar boven
zijn dromen opgaand in rook.
Je zou ze toch niet geloven.
En dat is beter ook.
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Willy de Bleser / Het sterfbed
De oude man was aan het sterven zoals eertijds, over het algemeen, in deze contreien
werd gestorven. Door met hagelwitte (want dagelijks ververste) slopen overtrokken
kussens in de nek en in de rug gesteund, zat hij halfovereind in het uit massieve eik
vervaardigde bed en zijn negen nog in leven zijnde kinderen waren biddend om hem
heen geschaard. Het bed waarin de oude man zou doodgaan, stond precies in het
midden van het grote slaapvertrek; dat slaapvertrek was gelegen op de eerste van het
twee verdiepingen tellende smalle, maar hoge ‘burgershuis’; het ‘burgershuis’ stond
op het dorpsplein, dat een driehoek met bijna evenwijdige zijden vormde. Precies in
het midden van die driehoek stond een linde; die lindeboom was eeuwenoud, maar
nog kerngezond. Misschien was hij wel de enige gezonde lindeboom die nog in heel
het land overbleef.
Het hart van de oude man was totaal versleten van ouderdom - een maand geleden
was hij éénentachtig geworden - en aan de voortdurend knagende pijn in zijn borst
wist hij dat hij aan het doodgaan was; daaraan twijfelde hij niet. Dank zij de dagelijkse
injectie met een of ander verdovend spul bleef de pijn nog net dragelijk, en de oude
man was er de huisarts dankbaar om dat die hem elke dag, omstreeks tien uur in de
voormiddag, met een naald in de billen kwam prikken.
Omstreeks tien uur in de voormiddag bleek de verdoving van de vorige dag
overigens geweken en dan werd de pijn weer heviger. Soms kreeg hij dan het gevoel
dat hij stikken zou, zo benauwend kreeg hij het dan.
‘Dank u wel, dokter’, zei hij dan tegen de nog vrij jonge kerel, nadat die quasi
pijnloos een injectienaald met dat verdovend spul in het achterste van de oude man
gedreven en er weer uitgehaald had.
‘Dank u wel, dokter.’
Hij zei het steeds, omdat hij dankbaar was; hij wist dat de pijn nu vlug zou
verminderen en de druk op zijn borstkas ging afnemen. Daarom zei de oude man het
steeds weer, en hij meende altijd wat hij zegde.
In de loop van de laatste nachten, vooral wanneer hij alleen was, kon de oude man
urenlang gedachteloos staren naar de grillige arabesken die de schemerlamp op de
nachttafel naast het bed op het plafond tekende. Maar
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het gebeurde ook dat hij minutenlang helemaal verstijfd van doodsangst lag.
Nu echter, op dit eigenste ogenblik, hoopte hij dat het gauw met hem zou afgelopen
zijn, zodat hij in de hemel kon worden opgenomen. Want hij betwijfelde het geen
ogenblik, dat hij ‘naar de hemel ging’.
Hij was een zeer gelovig en zeer vroom man en vaak had hij zijn omgeving
verbaasd wanneer hij, eerlijk en oprecht, verklaarde dat hij geenszins ‘Magere Hein’
vreesde. Maar sedert hij halfverlamd aan zijn bed was gekluisterd, had de oude man
geleerd dat je eerst diende te sterven alvorens dood te kunnen zijn. En dat bleek niet
zo gemakkelijk als hij altijd had gedacht.
Zijn kinderen, die tegelijkertijd geluidloos schreiend en hardop biddend aan zijn
bed stonden, waren allen mannen en vrouwen tussen de vijfendertig en de
vierenvijftig; zij lazen de gebeden uit een wijnrood gekaft boekje onder de leiding
van de oudste. Hij was de enige die niet schreide, hoewel zijn verdriet even zo groot
als dat van de anderen was. De oudste zoon van de oude man ‘stond’ als pastoor in
een arbeidersparochie aan de periferie van de grootstad; hij geloofde nog altijd eerlijk
en oprecht in God en in al diens heiligen en duivelen.
De rest van de familie, de aangetrouwde kinderen - tussen de negenentwintig en
de achtenveertig jaar oud en acht in aantal - en de kleinkinderen - tussen de zeven
maand en de vierentwintig jaar en zevenentwintig in aantal - bevolkten het
benedenhuis, waar ze over de drie ‘dooreenlopende plaatsen’ verspreid zaten. Ze
doodden de tijd - die de oude man nodig had om te sterven - met roken en goedkope
wijn drinken en zwijgen (de mannen en knapen), en met sterke koffie drinken en
praten en af en toe zenuwachtig, maar gedempt, lachen (de vrouwen en de jonge
meisjes). Soms, als de allerkleinsten het wat al te bont of te veel rumoer maakten,
schreeuwden de moeders tegen hen dat ze zich rustiger moesten houden. Soms viel
er een klap. Gewoonlijk werd die toegediend door een van de moeders die nog met
de jongste kinderen zaten. Die moeders waren nogal nerveus, en het onmatige
koffieslurpen wakkerde ongetwijfeld die zenuwachtigheid aan. Maar ze hadden nu
eenmaal niets anders om handen.
Vooral de jongste schoondochter van de oude man betoonde zich erg prikkelbaar;
ze was reeds elf dagen ‘over tijd’ en ze vreesde, dat ze opnieuw zwanger was. Ze
had drie kinderen in minder dan vier jaar tijd gehad en ze was er helemaal niet op
uit, dat er zo vlug een vierde bijkwam. Eigenlijk zag ze er vreselijk tegen op aan en
wilde ze helemaal niet dat de familie nog ‘werd vergroot’.
Blijkbaar vormde dat dan ook de reden waarom ze nu nog prikkelbaarder
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dan anders was. Bovendien verwenste ze haar man hartsgrondig op dit moment,
ofschoon ze hem erg liefhad en ook medelijden met hem koesterde omdat zijn vader
daarboven lag te sterven.
‘Het is vast die morgen gebeurd’, zei de jongste schoondochter van de oude man
tegen zichzelf. ‘Hij gaf me wel de verzekering dat ie had opgepast, maar ik geloofde
hem niet; hij bezwoer me dat er niets was uitgekomen, maar hij loog of hij was er
zich niet van bewust dat hij wèl wat in me had achtergelaten. Trouwens, ik was dààr
helemaal kletsnat toen ik uit bed kwam om naar het toilet te gaan. Vast, het is die
morgen gebeurd. Doe dan maar aan periodieke onthouding, houd je maar aan de
voorschriften van onze Heilige-Moeder-De-Kerk. De paus en de bisschoppen en de
priesters hebben het wel makkelijk zeggen. Maar ik zit er mee opgescheept; ik heb
het weeral aan mijn been.’
Dat alles zei de jongste schoondochter stil in zichzelf.
Dreinend kwam haar vierjarig zoontje op haar af; de kleuter had een bloedneus
opgelopen en het bloed druppelde op zijn truitje. Ze gaf hem een draai om zijn oren,
greep het kereltje vast en zette hem op haar schoot. Dan barstte ze zelf in tranen uit.
Nu en dan bad de oude man, inwendig en met zijn eigen woorden, met zijn volwassen
zonen en dochters mee. Maar nooit voor lang: zijn gedachten - nochtans was hij zich
haarscherp van alles om zich heen bewust momenteel - dwaalden telkens af.
Op het netvlies van zijn herinnering verscheen het beeld van zijn ruim tien jaar
geleden gestorven vrouw - die hem vijf zonen en even zoveel dochters, waarvan er
één op tweejarige leeftijd aan difterie was bezweken, allen ‘doodbrave’ kinderen,
had geschonken - en dan prevelde de oude man zacht ‘Moeder’ voor zich uit. Soms
tot driemaal toe zei hij het, onhoorbaar voor de anderen en met korte tussenpozen,
voor zich uit: ‘Moeder, Moeder, Moeder.’
Reeds van hun eerste huwelijksnacht af, net vóór ze aarzelend de dijen spreidde,
had zijn vrouw hem ‘Vader’ genoemd. En, hoewel zo'n betiteling hem op dat ogenblik
alleszins voorbarig en heel vreemd in de oren klonk, had hij dadelijk aangevoeld dat
zij van hem verwachtte dat hij, op zijn beurt, haar ‘Moeder’ zou heten. Zodat, terwijl
hij voor de eerste maal zijn zaad in de kleverige schoot van zijn jonge bruid stortte,
hij haar enkele keren hijgend ‘Moeder’ toefluisterde; wat haar een instemmend
handdrukje op zijn schouder en een dankbare zucht had ontlokt.
En dat was zo voortgegaan gedurende bijna vijftig jaar. 's Avonds kleedden ze
zich elk aan een kant van het brede bed met de dikke kapokmatras
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(waarin de lichamen diep wegzonken, hetgeen de paring niet vergemakkelijkte;
integendeel, maar dat had de oude man pas later ervaren) uit. Met de rug naar mekaar
gekeerd, en bij wat gierig lamplicht, legden ze hun kleren af en trokken ze beiden,
ongeacht het jaargetijde, een tot op de enkels vallend flanellen nachtkleed over het
hoofd. En wanneer de oude man, die toen nog een vrij jonge man was, ten slotte
naast het warme lichaam van zijn vrouw lag en de begeerte in hem opwelde, had hij
zich steeds op dezelfde manier tot haar gewend met dat ene, op vragende toon geuite,
woordje: ‘Moeder?’
En zolang God haar schoot vruchtbaar had gehouden, had ze hem zelden of nooit
afgewezen maar quasi altijd - ook daar had hij zich pas na haar dood tenvolle
rekenschap van gegeven - op lijdzame toon, zonder de minste geestdrift aan de dag
te leggen, die geijkte toenaderingspoging van hem beantwoord met een even
stereotiep: ‘Kom maar, Vader. Maar maak het niet te lang, want ik ben al wat moe;
de kinderen zijn erg lastig geweest vandaag. Erg rumoerig. Ik heb er zware hoofdpijn
aan overgehouden.’
Maar evenmin had ze hem zelden of nooit uitgedaagd; de oude man herinnerde
zich niet dat ‘Moeder’ ooit de aanvallende partij had gevormd.
Hij dacht daar nu aan; intensief dacht hij aan de ontelbare malen, dat hij bij
‘Moeder’ was ingegaan na het lusteloos klinkend ‘Kom maar, Vader’.
Nochtans was het zonder de minste geringste wrok jegens haar dat hij probeerde
zich die vele, doch kortstondige, ontmoetingen met haar in bed voor de geest te halen.
En één ogenblik betrapte de oude man er zich zelfs op, dat hij verschillende keren
‘Kom maar, Vader’ met een falsetstem aan het murmelen was. Waarbij hij, zonder
dat er ook maar enigszins gewilde nabootsing bij te pas kwam, hààr stemintonatie
en hààr trage ritme van spreken trof. Dat berokkende hem weliswaar een lichte schok
- te meer daar hij zich niet realiseerde of hij hardop had gesproken of dat de woorden
enkel maar zo luid en indringend in zijn hoofd resoneerden - maar ook daarover
verwonderde hij zich uiteindelijk niet; evenmin als hij het eigenaardig, bevreemdend
of bespottelijk vond nu als het ware de stem van zijn overleden vrouw hem
onvervreemdbaar in de oren klonk. Eerder het tegendeel geschiedde; zacht herhaalde
hij nogmaals, zonder zich erom te bekommeren of iemand hem horen kon: ‘Kom
maar, Vader.’ En een diepe vertedering, zodat er tranen in zijn ogen sprongen, daalde
over hem neer.
Met het intreden van de menopauze bij ‘Moeder’ was veel - zo niet alles - veranderd
op seksueel vlak. (De betekenis van dat vreemde woord ‘menopauze’ had hij pas
laattijdig, op vergevorderde leeftijd, zoals veel andere dingen op dat stuk, leren
doorgronden. En nog steeds durfde hij het zelden, en zeker nooit in het bijzijn van
diegene van zijn kinderen die hij als bij-
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zonder intelligent kende, luidop uitspreken, omdat hij zeer wel van zichzelf wist dat
hij het niet ongeschonden en verstoken van enig gestotter over de lippen kreeg.)
Wanneer hij, net als vroeger, haar met het gangbare ‘Moeder?’ aanzocht, deed ze
meermaals alsof ze hem niet hoorde, ofschoon haar gehoorzin, bij zijn weten,
geensdeels was aangetast. Of ze gebaarde onmiddellijk in een diepe slaap te zijn
weggezonken. Of ze nam zich niet eens de moeite te simuleren maar bleef
onbeweeglijk, koud, ademloos, zonder iets te zeggen met de rug naar hem toegekeerd
op haar zij liggen.
En eens, na een wekenlange onthouding, toen hij, het innerlijk uitschreeuwend
van ellende en wroeging en wat nog meer, een weifelende hand onder haar nachtkleed
stak en die vervolgens even aarzelend op haar fel bekroesde venusberg legde, had
ze hem toegesnauwd zoals alleen een vrouw dat kan: ‘Blijf daar af, duivel.’
Die nacht was hij op blote voeten, als een dief in eigen huis, naar het hokje beneden
geslopen en had hij zijn zaad in het donkere gat van de plee laten vallen.
‘Blijf daar af, duivel.’
Nu hij aan dat bewuste voorval terugdacht, en de klank van haar stem hem ditmaal
ongemeen scherp en rauw opnieuw in de oren klonk, schokte hem dat in veel ergere
mate dan toen het werkelijk gebeurde; doorheen zijn borstkas vlijmde een korte maar
hevige pijn en hij voelde zijn hartslag enkele tellen overslaan. In een reflex klemde
hij de tanden opeen en gaf geen kik. Maar hij had zichzelf toch niet helemaal meer
in de hand want, terwijl zijn hartslag hernam en de pijn stilaan wegebde, zei hij,
zonder dat hij er zich op het moment zelf rekenschap van gaf, hardop: ‘Blijf daar af,
duivel.’
Verschrikt trok de oude man de ogen - die hij daarstraks, al vlug bij het begin van
de bidstonde, had dichtgeknepen - wijd open. Terzelfdertijd viel er een kosmische
stilte in het vertrek. Hij zag hoe de over hun gebedenboekje gebogen hoofden van
zijn kinderen (met enige verwondering merkte hij dat bij de meesten van hen hun
donkere haarbos reeds flink met zilvergrijs doorschoten bleek en hij dacht, zo oud
zijn ze toch nog niet) met een ruk omhooggeschoten, en negen paar ogen zich bezorgd
op hem vestigden. Maar een ogenblik later stond de oudste dochter, voor wie hij
altijd een bijzonder boontje had gekoesterd, vlak bij zijn bed en boog zich over zijn
gezicht terwijl ze kalmerend een hand op zijn voorhoofd legde.
Ontroerd keek de oude man naar zijn oudste dochter: ze leek zo sprekend op
‘Moeder’. Was het daarom dat zij bij hem altijd in het bovenste laatje had gelegen?
En toen daarop de frisse geur van lavendel in zijn neus drong,
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bleef hij zijn ontroering niet langer de baas. Met een paar krampachtige
slikbewegingen probeerde hij nog een beenharde brok in zijn strottehoofd omlaag
te duwen, maar het bleek vergeefs; hij kon ten slotte niet verhinderen dat er tranen
in zijn ogen sprongen. Want zijn oudste dochter was niet alleen het evenbeeld van
haar moeder, ze gebruikte bovendien nog hetzelfde soort lavendel.
‘Zei je wat, vader? Heb je pijn? Voel je ergens pijn?’
Ook de anderen waren een stap naderbij gekomen. Met zowel meevoelende als
ongeruste blikken tastten ze zijn gezicht af.
‘Wil je wat drinken, vader?’
Zijn oudste en jongste dochter vroegen het vrijwel gelijktijdig.
‘Nee’, zei de oude man na een korte aarzeling, ‘nee, ik heb geen dorst en ik voel
geen noemenswaardige pijn. Echt niet. Jullie hoeven zich niet ongerust te maken,
nee.’
Hij pauzeerde even, fixeerde zijn blik op het voeteneind van het bed en vervolgde:
‘Maar jullie zijn wel goed voor me. Jullie zijn allen goede, brave kinderen en ik
heb altijd veel van jullie gehouden; jullie moeten me geloven als ik zeg dat ik altijd
getracht heb een goede vader te zijn, dat ik er mijn best voor gedaan heb. Altijd. Ik
dank God uit het diepst van mijn hart, dat ik zulke goede kinderen bezit. En dat jullie
moeder een goede vrouw voor mij en een goede moeder voor ieder van jullie was,
ook daarvoor dank ik God oprecht.’
De oude man kwam in ademnood en hield hijgend op.
Angstig vroeg hij zich af ze daarnet, alvorens hij hen met zijn ontboezeming had
overvallen, het luidop geuite ‘Blijf daar af, duivel’ - waardoor hij nu wel geobsedeerd
leek - hadden gehoord. Dat scheen gelukkig niet het geval: de uitdrukking van hun
gezicht weerspiegelde enkel een oprechte bezorgdheid en een oneindige tederheid
voor hem en bij de meesten - bij twee van zijn zonen evenzeer als bij al zijn dochters
- zag hij zelfs tranen in hun ogen glanzen. Opgelucht begon hij te snikken.
‘Maar vader, vadertje toch.’
‘Rustig maar...’
‘Blijf nou maar rustig en kalm, vader...’
‘... je mag je vooral niet zo opwinden. De dokter...’
‘Wij weten het immers; wij weten best dat je veel van ons...’
‘Kom nou, vader, kop op!’
‘Vadertje, blijf nou...’
De stemmen - de hoge en lichte sopranen van de vrouwen en de brommende bassen
van de mannen - kwamen in zachte botsing met mekaar,
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vloeiden ineen, maar klonken hem al bij al onnoemelijk troostend in de oren. Zijn
zelfbeheersing keerde weer.
Uit het drietal hem bliksemsnel toegestoken zakdoeken koos hij, nog halfverblind
door tranen in zijn ogen, op goed geluk er één uit: het bleek die van de oudste dochter
te zijn. Maar hij had dat geenszins bewust gedaan; in de verste verte niet had hij
eraan gedacht opzettelijk hààr zakdoek te nemen. Hij bezwoer het zichzelf: ik heb
blindelings toegetast en het toeval heeft me de zakdoek van mijn lievelingsdochter
in handen gespeeld.
Uitvoerig snoot de oude man de neus en wiste vervolgens met de mouw van zijn
pyjamajasje de tranen van zijn wangen af.
Twee korte opeenvolgende elektriserende schokjes in het middenrif deden hem uit
een hazeslaapje opschrikken. Hij hoorde zijn buik rommelende geluiden produceren
en probeerde zijn achterste te lichten. Toen dat niet gelukte, hield hij even de adem
in; dan perste hij uit alle macht enkele flauw zuchtende veesten uit zijn buikholte.
Een walgelijke stank vulde heel het vertrek en een moment durfde hij niet meer
ademhalen.
De jongste zoon, die een weinig terzijde en een halve pas achter de anderen stond,
begon te kokhalzen toen de stank hem bereikte en in zijn overgevoelig reukorgaan
binnendrong. Met zijn natte, tot prop gekneden zakdoek vóór de mond gedrukt sloop
hij het vertrek uit. Zijn broers en zusters gebaarden van krommenaas; kennelijk hield
hun zieltogende vader al hun aandacht gaande. En dat was maar goed ook, dacht de
jongste zoon terwijl hij zich naar de badkamer op de bovenste verdieping haastte.
De spiegel boven de wastafel weerkaatste een asgrauw gezicht: onder de in hun
kassen weggezonken ogen stulpten dikke balkjes op, en de bovenlip was drijfnat van
het zweet; zijn haar plakte in vette slierten tegen zijn slapen, en het zag er ongezond
uit.
‘Ik zie er uit als een levend lijk.’
De jongste zoon zei het hardop, op een grimmige toon.
Hij draaide de koudwaterkraan helemaal open, schortte zijn hemdsmouwen op en
hield de polsen naarbovengekeerd onder de waterstraal.
Hoewel het nakend einde van zijn vader hem erg aangreep, had hij in de sterfkamer
bijna de hele tijd aan zijn vrouw moeten denken. De hele tijd had hij gepoogd zichzelf
wijs te maken dat er geen vuiltje aan de lucht was, dat ze al meermaals ‘over tijd’
was geweest. Maar hij moest toegeven dat ze dat nooit langer dan zeven, acht dagen
was geweest terwijl het er nu al elf waren.
Elf dagen over tijd. God, die vrouw moest je maar even in de ogen kijken en ze
was zó. En dat terwijl ze zo voorzichtig waren geweest...
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Wat houdt me tegen om in het klooster te treden, dacht de jongste zoon. En: verdomd,
naar de hel met de paus en al zijn encyclieken. Of hoe die dingen ook mogen heten.
Dat is gewoon geen leven meer.
Want opeens was hij ervan overtuigd, dat zijn vrouw opnieuw zwanger was. En
een misselijkheid, van een heel andere orde dan die van daarnet, vervulde hem.
‘Het kan en het mag niet’, prevelde de jongeman tegen zijn afschrikwekkend
spiegelbeeld.
‘Het mag niet. God, het mag niet’, snikte hij onbeheerst. ‘Het mag niet...’ Met
beide handen klemde hij de rand van het lavabootje vast, boog het hoofd diep voorover
en kotste zijn noenmaal eruit.
Ofschoon hij de ogen gesloten hield en er een absolute stilte om hem heen heerste,
was de oude man zich volkomen van de bestendige aanwezigheid van zijn kinderen
in de kamer bewust; inderdaad, hij was er zeker van dat ze alle negen zich nog in het
vertrek bevonden. Tevens gaf hij er zich rekenschap van dat hij gedroomd had
gedurende de korte tijd (hij meende althans dat het slechts een korte tijdspanne was
geweest) dat hij in een soort halfslaap was verzonken geweest.
Heel even zeilde hij terug weg in dezelfde sluimertoestand, maar dan begon die
vervloekte pijn van de jongste dagen weer rond te cirkelen diep in zijn borstkas.
Tegelijkertijd - en dat was nog nooit eerder gebeurd tijdens zijn ziekte - beving hem
een verwonderlijke beklemming: het leek wel of er een ijzerzwaar gewicht zijn
borstkas indrukte en daar alle botten en botjes verbrijzelde, tot moes plette.
In een oogwenk droop hij van het zweet. Dit is finaal het einde, flitste het door
hem heen. De oude man klemde de tanden opeen, maar kon niet beletten dat een
klaaglijk gekreun zich uit zijn keel loswrong. Dadelijk daarop voelde hij een naar
lavendel geurende koele hand op zijn voorhoofd, maar hij hield de ogen stijfdicht
en verbeet koppig de pijn; stilaan deinde die uit tot de bekende knaging, terwijl hij
het gevoel kreeg dat de onuitstaanbare druk op zijn borstkas eveneens wat begon af
te nemen.
Langzaam doken voor zijn geestesoog de beelden terug op, even precies en
scherpomlijnd als hij die daarstraks in zijn droom had waargenomen. En ofschoon
ze niet allemaal evenzeer prettig waren om weer te zien of opnieuw te beleven,
klampte hij er zich halsstarrig aan vast omdat de gewaarwording zich van hem meester
maakte dat daardoor zijn lichamelijke ongemakken afnamen.
Als in een vertraagde, evenwel zonder hiaten lopende, film herkende de oude man
zichzelf duidelijk in de kleine jongen, die voor de eerste maal
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in zijn nog prille leven met bonzend hart en gloeiende wangen verwachtingsvol
neerknielde voor de imposante marmeren communiebank. Watervlug schoof de
knaap de handen onder het maagdelijk blanke, geborduurde kleed dat van de bank
afhing; even haastig vormde hij met evenwijdig gestrekte vingeren een tabernakeltje
onder de kin. Dan kneep hij de ogen potdicht, sperde de mond wagenwijd open en
stak de tong zo ver uit dat uren nadien heel zijn mondholte er nog pijn van deed en
zijn kaaksbeenderen ontwricht leken.
(Al vrij vlug nadien had hij ontdekt dat ‘Onsheer’ er even zo goed inging als je je
bek wat minder ver opentrok en je tong niet tot het uiterste uitstak, zonder dat dit
een inbreuk of aanslag uitmaakte op de sacraliteit van een gebeuren dat hij steeds,
niet alleen als een mysterievol maar tevens als een reële ontmoeting met Christus,
had ervaren. Zodat zelfs nu nog, nu hij deze laatste zes-zeven jaren volgens de letter
van de wet ‘in staat van zonde leefde’, - zoals telkens slaagde hij er ook thans weer
in die hoogst onbehaaglijke, bijna folterende, gedachte te verbannen naar een verre
uithoek in zijn geest, vanwaaruit ze evenwel op geregelde tijdstippen ontsnapte om
naar dat plekje in zijn brein waar kennelijk de zetel van de angst was gevestigd, terug
te keren - hij nooit verzuimde tijdens de eucharistieviering het ‘Gebroken Lichaam
Van De Heer’ te nuttigen.)
De oude man zag de jongen met gevouwen handen en profijtige stappen naar zijn
plaats in het kerkschip teruggaan, maar dat was dan ook alles wat hij zich herinnerde
van deze plechtige gebeurtenis en van wat hij in zijn droom opnieuw beleefd had.
Noch het fijne orgelspel van Benedictus, de hoofdonderwijzer, noch het met dure
bloemstukken (afkomstig van ‘Het Kasteel’) versierde altaar, noch de in smetteloze
kazuifels gehulde parochiepriesters - hetgeen er beslist allemaal was geweest - had
hij in zijn droom gezien of gehoord en ook nu, ondanks de inspanning die hij zich
daartoe getroostte, kon hij zich niets meer daarvan voor de geest halen.
Even traag als in het begin, en even klaar en scherp, zag hij het vervolg van de
beeldenreeks, die daarstraks in zijn droom was voorbijgeschoven, weer. Of waren
het meerdere dromen geweest, een aaneengeregen snoer van visioenen, de
belangrijkste realia uit zijn tachtigjarige leven hier op aarde (dat hem helemaal niet
lang had toegeschenen, de jaren leken wel voorbijgevlogen te zijn) oproepend, zoals
je soms hoorde dat een op het nippertje geredde drenkeling ze in fracties van seconden
voor zijn inwendig oog ziet voorbijflitsen?
In elk geval zag hij zichzelf, meer dan een halve eeuw geleden, beladen met een
loodzware ransel en vier jaar loopgrachtenoorlog, zwetend als een paard in zijn
soldatenplunje uit de stoomtram wankelen. Om vervolgens
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in een ongemeen felle aprilzon de eindeloos lijkende dorpsstraat af te lopen met een
bende joelende straatrakkers (waaronder hij zijn jongste broertje meende te herkennen,
maar hij zou er geenszins zijn hand voor in het vuur hebben durven steken dat ie het
werkelijk was) in het kielzog.
Reeds van ver zag hij zijn moeder in het deurgat van hun lage werkmanshuisje
staan; ze stond daar, omlijst door de deurpost, zoals hij haar vroeger - een eeuwigheid
geleden - altijd had zien staan wanneer hij van school en, later, van de diamantslijperij
terugkeerde: kort en dik, gekleed in een haar ronde vormen strak omspannende
afgeloogde schort. Met dit verschil tegenover vroeger, dat ze nu met een hand een
brug boven de ogen vormde om de stekende aprilzon af te schermen en onbeweeglijk
- maar kennelijk ingespannen - tuurde in de richting vanwaaruit hij kwam
aanstrompelen. Pas toen nog amper een vijftiental stappen hem van hun woning
scheidden, ontstond er beweging in de eerder plompe gestalte, maar dan stoof die
met een verbazingwekkende snelheid op hem af en drukte ze hem zo tegen haar borst
en buik aan of ze hem terug helemaal in haar lichaam wou opnemen...
En 's avonds, nadat zijn jongere broers en zusters hem zenuwachtig giechelend
welterusten hadden gewenst en gaan slapen waren, toen ze met hun drieën - bij zijn
thuiskomst van de diamantslijperij had zijn vader, verlegen schreiend, met afgewend
hoofd, hem voor de eerste keer in zijn leven de hand gedrukt - rond de Leuvense
stoof zaten, was het ook zijn moeder geweest die hem met vaste stem verteld had
dat Anna-van-op-één-na-hier-naast een jaar geleden aan kolieken in de buik gestorven
was. Maar dat haar zuster Julia hem persoonlijk nog iets te zeggen had, en dat morgen
zou komen doen.
Van dat bezoek van Julia, de twee jaar jongere zus van het meisje Anna waarmee
hij zo goed als ‘verloofd’ was vóór hij in de rotzooi achter de IJzer belandde, - bezoek
dat inderdaad de dag nadien had plaatsgevonden -, had hij in zijn droom geen enkel
beeld gekregen, evenmin als van hun trouwplechtigheid tien maanden later. (Opeens
moest hij eraan denken dat hij, tijdens die zovele jaren die hij aan de zijde van Julia
had doorgebracht, zich nooit had afgevraagd hoe het zou geweest zijn als haar zuster
Anna niet gestorven was en hij met haar was getrouwd. Maar dat leek hem thans, nu
het leven traag uit hem wegtrok en hij zijn uren geteld wist, zulke zonderlinge - zelfs
vreselijke - inval toe, dat hij hem dadelijk losliet en zich radicaal voornam hem nooit
of nooit meer, in welke vorm ook, toelating te verlenen tot zijn gedachtenwereld.
Zondig waren dergelijke gepeinzen. Hoe kwam hij er in godsnaam aan?)
Een tijdlang bonsde het bloed in zijn hoofd en vulde een giftige kopersmaak
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zijn tandeloze mondholte, waardoor hij minutenlang aan niets anders denken kon
dan aan dat naar gevoel dat langzaam naar zijn tongwortels toekroop. Maar dan, net
op het moment dat hij om drinken wilde vragen, kwam dat afschuwelijke ‘Blijf daar
af, duivel’ weer aanstormen. En, wat zoveel angstaanjagender was, nu zag hij het;
thans zag hij hoe ‘Moeder’ hem de woorden toesnavelde. Maar hoe was zoiets
mogelijk? Hoe kon dat? Dat moest beslist een hallucinatie zijn! Want gans het
gebeuren had zich immers in een volslagen duisternis afgespeeld, zoals trouwens
alles op dat vlak.
Desalniettemin doemde het verwrongen aangezicht van ‘Moeder’ helder en klaar
voor hem op. Haar ogen schoten vuur, probeerden hem neer te bliksemen. Haar
tamelijk grote mond trok scheef, zó scheef dat heel haar gezicht zich in een
helleveegachtig mombakkes metamorfoseerde, en zelfs de kleur van haar haren
veranderde in een onwezenlijk, met fosforescerend groen doorschoten purper.
‘Weg, weg’, riep hij, en ditmaal wist hij dat hij het harder uitschreeuwde. Hij trok
de ogen wijd open en keek verwilderd om zich heen. Paniekerig kwamen zijn kinderen
aangelopen en ontzet staarde hij hen aan. Hij herinnerde zich hun naam niet meer;
hij kende hun gezicht en hun gestalte en hun manier van bewegen, stuk voor stuk
herkende hij dat allemaal, maar van niet één herinnerde hij zich de naam.
Naar lucht happend fluisterde hij: ‘Scheer je weg. Weg... weg...’
Dan zakte een donker scherm voor zijn ogen neer.
De oude man besefte niet meer of hij nu nog leefde of reeds gestorven was.
Waar en in welke toestand bevond hij zich? Zweefde hij ergens op de grens van
leven en dood; waarde hij, gewichtloos, tijdeloos, rond in een soort niemandsland?
Of was hij herleid geworden tot een molecule, die thans in de kosmos rondtolde?
Bestond zoiets? Was het mogelijk, dat je niet meer leefde en toch ook weer niet
helemaal dood was? Of misschien behield je toch een zeker bewustzijn, een kleine
maar harde kern van besef, zelfs als je niet meer tot de levenden behoorde. Zou dat
mogelijk zijn?
Wat betekende dat toch allemaal? Wat betekende deze vreemde, wonderlijke,
ongekende toestand? En waarom zag hij God niet? Waarom werd hij Hem nergens
gewaar? Hoe...
Plots vlijmde een scherpe steek door zijn hartstreek en hoorde hij zichzelf kreunen.
Tegelijkertijd werd hij zich terug van zijn levensfunctie bewust: hij voelde zijn hart
kloppen (snel, heel snel); hij ademde (jachtig, moeilijk, piepend door de neus); hij
snoof de geur van lavendel in; hij leed pijn.
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Ik leef, ik leef nog steeds. De oude man concludeerde het feit nuchter, zonder emotie,
en wist niet of hij er blijdschap of spijt moest om voelen.
Ik leef, ik leef nog steeds. Wat wilde dat eigenlijk zeggen in zijn geval? Was dit
niet eerder een tijdelijk overleven? Een soort van uitstel, dat God had verleend? Hij
slaakte een diepe zucht en voelde zich geheel machteloos die kinderlijke tranen tegen
te houden die, sinds hij zo zwak en krachteloos en helemaal aan de pijn in zijn borst
overgeleverd was, almaardoor, bij de geringste gemoedsbeweging, in zijn ogen
opwelden.
Toen gebeurde waarvoor de oude man altijd, van kindsbeen af, heimelijk bevreesd
was geweest wanneer hij sporadisch aan ziekte en aftakeling dacht: zonder dat hij
er in het minst iets van had voelen aankomen, en zonder dat zijn sluitspier er enig
verhaal tegen had, liepen zijn ingewanden onstuitbaar leeg.
Enkele tellen hield hij de adem in, onderwijl inwendig biddend met een intensiteit
als nooit voorheen: ‘God, laat me onmiddellijk sterven. Lieveheer, laat me dit
alstublieft niet overleven. Ik schaam me zo. Jezusmariajozef, neem deze schande
van me weg. Bliksem me neer, Heer.’
Maar er gebeurde niets. Enkel een soort ijlte vervulde gans zijn wezen; hij
probeerde zijn handen van het laken op te tillen, maar dat ging niet; vervolgens
trachtte hij een been te plooien, wat evenmin gelukte. Ten slotte, met gesloten ogen,
fluisterde hij op matte toon: ‘De pan. Onder het bed. Gauw de pan. Ik heb een
ongelukje gehad; geef gauw de pan. Ik heb het bed bevuild.’
In de kamer bewoog niets; kennelijk had niemand van de kinderen zijn gelispel
gehoord. Hij hield zich stil, noodgedwongen, onbeweeglijk in zijn halfliggende
houding, en voelde een vochtige branderigheid op de billen en de achterkant van de
dijen schrijnen. De oude man barstte in schreien uit. ‘Het bed is bevuild. Ik kon... ik
kon het niet... Het kwam zo... zo ineens.’
Hij jammerde nu luid. Bovendien begon de stank van zijn eigen uitwerpselen tot
diep in zijn neusholte door te dringen, hoewel het hem toescheen dat die vol snot zat
en verstopt was; hij kokhalsde en een dun straaltje kwijl siepelde uit zijn
rechtermondhoek.
‘Het bed... Misschien kunnen jullie het bed...’
Een ogenblik later was iedereen druk in de weer. Was er een heen en weer geren
door de kamer. Klonk een kakofonie van stemmen op.
Nog steeds durfde hij de ogen niet te openen, - hij schaamde zich zo ontzettend;
zoals hij zich nooit eerder had geschaamd, schaamde hij zich nu -, en plots besloot
hij alles over zich heen te laten gaan. Bewusteloosheid te simuleren, of zich dood te
houden. Hij voelde dat het beddek werd opgetild en vervolgens naar het voeteneind
toe werd teruggetrokken, en hoe direct
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daarop een stroom koude lucht langs zijn blote benen streek (de broekspijpen van
zijn pyjama waren tot boven de knie omhooggekropen).
‘Zouden we er niet best de dokter bijhalen?’
Het was een mannenstem die de vraag stelde, de diepe bas van één van zijn zonen,
maar hij kon onmogelijk een gezicht, een gestalte, aan het stemgeluid vastknopen.
‘Ja. Jaja, maar steek eerst een handje toe; help me even. We dienen het bed en ook
hemzelf eerst helemaal te verschonen.’
Dat was onmiskenbaar het jachtige, nerveuze praten van zijn oudste dochter. Het
vormde een repliek, die volkomen in het verlengde van haar goedaardig en zorgend
karakter lag.
‘Als dat nog 'ns gebeurt, moeten wij...’
‘Zó gaat het inderdaad niet langer. We moeten hem naar de kliniek laten
overbrengen. Dààr heeft hij alle ver...’
‘Jaja, maar hij moet eerst nù geholpen. Kom even hierlangs, haast je deze kant
uit.’
Niet meer luisteren, beval de oude man zichzelf. Niet meer luisteren en niet meer
denken. Alles laten gebeuren, wat gebeurt; dan alles over me heen laten gaan. Mijn
God, waarom kan ik toch niet sterven? Nu. Meteen.
‘Hij tracht de ogen te openen, geloof ik. Zijn oogleden beginnen te trillen en ook zijn
mond beweegt. Misschien wil hij proberen wat te zeggen. Misschien moeten we nu
de dokter terughalen.’
Ditmaal herkende de oude man de stem van zijn oudste zoon; ja, dat was duidelijk
zijn oudste jongen die sprak.
(Daareven wilde hij helemaal niet praten - hij was er zich helemaal niet van bewust
dat zijn lippen, of wat dan ook, bewogen - maar nu, nu hij de stem van zijn oudste
jongen duidelijk herkende, wou hij inderdaad in een eerste opwelling wat zeggen.
De oude man wilde notabene bewijzen dat, zolang er nog een sprankel leven in hem
school, hij niet mocht afgeschreven worden. Dat, nu hij zich uitgerust en verkwikt
en proper voelde, hij nog meetelde en er nog met hem rekening moest worden
gehouden.)
‘Hoelang ben je nu al priester, jongen’, wou hij vragen maar tegelijkertijd vond
hij dat hij er beter aan zou doen nog even te wachten alvorens met praten te beginnen
of, althans, een poging daartoe te wagen. Omdat alles nog niet zo helder en klaar
was in zijn hoofd. Dààr was alles nog niet zoals het hoorde; hij diende eerst, in de
mate van het mogelijke natuurlijk, zijn gedachten te ordenen. Fysiek voelde hij zich
best, dat wel, alle omstandigheden in acht genomen; maar in zijn gedachtengang
moest hij de dingen een zekere rangorde verlenen.
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Misschien waren er andere dingen, die primeerden; ja, waarschijnlijk dienden er
eerst belangrijker zaken geregeld, moesten er dringender vragen aan zijn zoon-priester
worden voorgelegd. Nu was misschien het ogenblik aangebroken om met zijn kinderen
te spreken over Jetje; tenslotte kenden ze allemaal Jetje; van kindsbeen af kenden ze
haar. Ja, misschien was de tijd nu wel rijp om hen, en voornamelijk aan zijn oudste,
zijn zondige verhouding met Jetje op te biechten. Te meer daar hij voelde, dat hij
het nu zou kunnen. Hij had er zich eigenlijk altijd erg over geschaamd, het alleen
maar aan de pastoor - en dan nog in bedekte termen - durven vertellen, maar nu leek
het hem toe of hij er de moed toe bezat het aan zijn oudste zoon, en aan al zijn
kinderen, op te biechten en hen om begrip voor zijn situatie te vragen.
Want uiteindelijk kwam het er toch niet zozeer op aan, of het nu al twintig jaar of
meer geleden was dat zijn zoon tot priester werd gewijd. De oude man wist dat zijn
zoon een goed priester was, en dat was toch wel het allervoornaamste; hij wist dat
zijn jongen door diens parochianen op handen werd gedragen (èn door zijn oversten
en confraters werd gewaardeerd), en dat telde; dat betekende iets in een mensenleven.
Aanvaard te worden door de mensen om je heen, was heel belangrijk en bepaalde
voor een groot deel dat je je gelukkig kon voelen in je eigen huid.
Ook hij had dat ervaren: de ongeveer vijftig diamantarbeiders die voor hem
werkten, hadden hem steeds als hun ‘baas’ aanvaard, ondanks het feit dat hij toch
ook maar ‘uit een werkmansbroek was geschud’; het dorp, waarvan hij gedurende
dertig jaar burgemeester was geweest, had dat ook gedaan en hij kon zelfs verklaren
dat hij bij het overgrote deel van de bevolking erg geliefd was geweest. Op zijn beurt
had hij dan ook altijd zijn best gedaan om ‘goed’ voor de mensen te zijn.
Mogelijk, dacht de oude man, moet ik er in eerste instantie trachten achter te
komen, wat daarstraks met me is gebeurd nadat... Maar nee, nee, dàt vooral niet. Dat
was voorbij, voorgoed voorbij, en moest zo vlug mogelijk vergeten worden. En ook
dat met Jetje was voorgoed voorbij. Misschien deed hij er beter aan met er in alle
talen over te zwijgen. Ja, dàt potje hield hij voor de kinderen het best gedekt.
Hij voelde het bloed naar zijn hoofd schieten en kreeg weer ontzettend last met
zijn ademhaling, zodat de tijdens zijn slaap fel verminderde druk op zijn borstkas
weer verergerde; hij hoorde zichzelf zwaar hijgen. Diep zuchtend opende de oude
man de ogen.
Zonder dat hij hoefde te tellen, merkte hij dat ze er nog allemaal waren; al zijn
kinderen stonden nog altijd rond zijn bed geschaard. Een zachte droefheid straalde
van hen af, vond hij. Zij baden nu niet meer uit de wijn-
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rode gebedenboekjes, die hij op een keurig geschikt hoopje naast de oude westminster
- die stil was gelegd bij het begin van zijn bedlegerigheid - op de brede marmeren
schoorsteenmantel zag liggen, maar praatten op fluistertoon met elkaar, zodat hij
niet verstaan kon waarover ze spraken.
Mijn gehoor gaat fel achteruit, concludeerde hij nuchter. Maar uiteindelijk komt
het er niet op aan wat ze tegen mekaar te vertellen hebben, althans niet voor mij. Feit
is - en dat vormt de hoofdzaak - dat ze goed overeenkomen en met elkaar kunnen
opschieten. Al mijn kinderen, zowel de aangetrouwde als de eigen, leven in vrede
met mekaar.
Zo dadelijk zou hij zijn oudste, zijn zoon-priester, vragen om de schoonzonen en
de schoondochters en al de kleinkinderen naarboven te roepen. Dan kon hij afscheid
van ze nemen, één voor één, en hen voor de laatste keer toespreken; hij ging hun
nogmaals zeggen dat hij van allen, zonder uitzondering en zonder onderscheid,
evenveel hield. Tevens zou hij hen nog op het hart drukken dat, ook als hij er niet
meer was, ze vriendelijk voor elkaar moesten blijven, christenmensen in lief en leed,
en zeker onderling geen ruzie mochten maken wanneer zijn niet-geringe bezittingen
dienden verdeeld te worden.
Dat, en misschien nog meer, moest hij nog beslist - en duidelijk - zeggen en hij
zou zich daarbij tot het uiterste inspannen om niet meer, zoals de vorige keer, in
tranen uit te barsten als een seniele ouwe knar. Hij voelde het aan als zijn plicht, dit
alles te zeggen. Want ofschoon hij momenteel geen noemenswaardige pijn gevoelde
- de druk op zijn borst was er weliswaar nog, die was er altijd in min of meerdere
mate -, wist hij, dat het nu niet lang meer kon aanlopen alvorens hij ‘God zou zien’.
En de oude man voelde geen angst meer; integendeel, hij voelde zich verrassend
gelukkig en heel blij. Wel voelde hij zich opeens erg oud, maar tevens heel gelukkig
en heel blij.
‘Wat zegt hij toch almaardoor? Wat voor wartaal slaat hij er toch uit? IJlt hij dan?’
De oudste zoon vroeg het aan de oudste dochter.
De oudste zoon van de oude man had veel gebeden (dat had hij trouwens zijn leven
lang gedaan) gedurende al de tijd dat hij samen met zijn zusters en broers aan het
bed van zijn vader had gestaan. Bovendien had hij af en toe wat nagedacht.
Of nee, in de grond was het zeker niet zozeer een nadenken geweest, mijmerde
hij nu. Hij had zich eerder een aantal vragen gesteld; over leven en dood; over God;
over het hiernamaals; en - vooral - in verband met zichzelf. Vragen die, soms tussen
het bidden door, in hem gerezen waren en
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waarop hij vooralsnog geen antwoord wist. Vragen die hem in verwarring hadden
gebracht en waarover hij thans in zekere mate ontsteld was, omdat hij nooit had
kunnen bevroeden dat ze in hem leefden en roerden.
De oudste zoon van de oude man voelde zich plotsklaps heel erg moe, doodmoe
en overspannen, en bovendien niet erg lekker meer in zijn eigen huid. Vaag speelde
hij met de gedachte om, van zodra hij zich wat beter zou voelen, zich eens ernstig meer diepgaand dan vroeger - te bezinnen en dóór te denken over enkele dingen. De
dingen, problemen zelfs, niet meer al te vlug weg te moffelen, zoals hij dat meestal
placht te doen. Maar hij liet de idee al gauw los. Omdat hij van zichzelf wist, dat hij
er niet tegen zou opgewassen zijn. Omdat hij wist dat, als hij eens in zijn parochie
teruggekeerd was, er eenvoudigweg niet de tijd voor zou vinden. Dat hij opnieuw
zou fijngemalen worden door wat men het ‘parochiële leven’ noemde.
En een ongekende, onverklaarbare angst vervulde de zoon-priester van de oude
man.
Zwetend uit alle poriën, en onderhuids huiverend, begon hij stil te bidden: ‘Onze
Vader, die in de hemel zijt. Geheiligd is Uw Naam. Uw Rijk kome. Uw Wil
geschiede...’
De oudste dochter stond over het gelaat van haar vader, dat een grauwe vlek op
de hagelwitte kussensloop vormde, gebogen; ze kleurde hevig toen haar broer-priester
haar vroeg wat hun vader deze laatste minuten, met korte tussenpozen en zeker niet
verstaanbaar voor wie wat verder afstond, aan het uitkramen was.
Gelukkig dat alleen ik maar weet waarover hij het heeft, dacht de oudste dochter.
‘Ik begrijp het evenmin waarover hij het heeft’, zei ze ontwijkend.
Ze voelde zich knalrood worden; ze wist dat haar broer wist dat ze loog. Maar ze
wist tevens dat hij niet wist, waarom ze loog. Welk geheim ze wou bewaren. Zij ging
voort niet het bezwete voorhoofd van de oude man, die haar vader was, te betten met
een naar lavendel geurend doekje en ze verrichtte die taak met geheel haar hart, dat
wil zeggen: met zachte, liefdevolle vingeren.
‘Misschien heeft hij koorts en ijlt hij inderdaad. Ja, ik geloof vast dat hij koorts
heeft; misschien gaat hij nu wel gauw sterven. Denk je niet, dat we er de dokter
opnieuw moeten bijhalen? Hij haalt zo moeilijk adem. Als hij zo dadelijk maar niet
stikt. God, wat moeten we doen?’
Steels keek de oudste dochter van de oude man naar haar broer die op nauwelijks
twee stappen van haar vandaan, naar het voeteneind van het bed toe, stond. Hoewel
enkel zijn rustige donkere ogen traag in zijn gezicht bewogen, zag en wist ze dat hij
aan het bidden was. Waarom zou hij de hele
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tijd bidden, vroeg zij zich af. Was het alleen maar omdat hij priester was.? Ze hield
erg veel van haar oudste broer; van jongsaf had ze dat gedaan. Eigenlijk hield ze
meer van hem dan van de man met wie ze al meer dan twintig jaar getrouwd was.
Want van de man met wie ze getrouwd was en die vijf kinderen in haar buik had
gezaaid, hield ze niet langer; trouwens, reeds sedert een aantal jaren deelden zij, haar
man en zij, niet meer hetzelfde bed.
Soms dacht ze dat ze haar man zelfs haatte. Ze dacht dat ze het liever zou hebben
als hij in plaats van haar vader stierf. Ofschoon haar vader wat men noemde ‘een
gezegende leeftijd’ had bereikt, zou ze niet lang hoeven te aarzelen wanneer ze de
keuze moest maken tussen hem en haar man. De oudste dochter zat inderdaad
boordevol met wrok jegens haar man; hij was een dronkelap, een ‘stille’, ongeneeslijke
alcoholist die zich nooit had willen laten helpen. Niet door haar, niet door haar
broer-priester; kortom, door niemand. Kwam daarbij, dat de liefde bedrijven haar
nooit erg had aangesproken. Meestal had ze het maar een vies gedoe gevonden, iets
wat moest gebeuren om aan kinderen te geraken, en eigenlijk twijfelde ze eraan of
ze wel ooit een echt orgasme had gekend.
Toen haar vader opnieuw - weliswaar nauwelijks hoorbaar - begon te praten,
hijgend te praten, snoof ze luidruchtig. De oudste dochter van de oude man wilde in
geen geval dat haar broer-priester, en ook niet haar andere broers en zusters die nog
wat verderaf stonden, konden horen wat hun vader almaardoor herhaalde. Daarom
snoof en kuchte ze en blies ze door haar neus, alsof ze met een hardnekkige
verkoudheid worstelde.
De oudste dochter dacht dat alleen zij wist dat hun vader al sedert jaren zijn oude
buurvrouw, een ietwat simpele weduwe, besliep. Daarom trachtte ze het gebrabbel
van haar vader te overstemmen met al dat gesnuif en geblaas.
En dit was, wat de oude man steeds weer herhaalde: ‘Kom Jetje, laat m'er nog'es
aankomen. Je kan het best hebben; ik weet dat je het altijd graag hebt gehad. Alleen
maar'es voelen, meer niet.’
En de oudste dochter van de oude man, die eigenlijk heel preuts in het leven stond,
schaamde zich haast dood.
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Martien J.G. de Jong / Gedichten
Predestinatie
Terwijl ik niets vermoedend verder schreef
kwam jij of zond hij jou tot mij
wij kenden zijn raadsbesluit nog niet
tot de handeling zich verplaatste
van je woorden naar je mond
die dag lazen wij niet verder
omdat ik teksten in je ogen las
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Quia absurdum
Ik vrees het onvermijdelijk moment
dat je zeggen zult of niet zult zeggen
het bestaat niet meer het kan niet
meer bestaan of het heeft nooit bestaan
dat van je zoekende lippen op mijn
gespannen huid dat van je handen
om mijn hoofd dat van het nooit genoeg
gegeven en nooit genoeg gevraagd
het eindeloos ongelooflijke van
de verjongde golfslag in mijn bloed
tot de heerlijk gevreesde marteldood
in het onvermijdelijk moment
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Jacht
Bij vereenzamend lamplicht
spant jouw stilte haar net
en neemt mij gevangen
als een vogel of een vis
die snakt naar de vrijheid
van een akwarium met alleen maar lucht
van een kooi die wegzakt in water
terwijl de drenkeling zich vastklampt
aan het kronkelend spoor
van een schrijvend soort stropijl
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Marnix Gijsen / Het vaderhuis
‘Het Vaderhuis’, de eerste verzenbundel van Karel van de Woestijne, verscheen in
1903, toen de dichter vijfendertig jaar oud was. Het was het eerste deel van zijn
poëtisch oeuvre dat hij ‘een gesymboliseerde autobiographie’ noemde.
Vier jaar tevoren was Guido Gezelle verdwenen en de Vlaamse gemeenschap ging
- dank zij Pol de Mont - beseffen welk een groot en origineel dichter gestorven was.
Voor het overige was de toestand op de Vlaamse Helicon vrij desolaat. De meest
vruchtbare dichter was Pol de Mont, die ofwel modieus en oppervlakkig, ofwel
pompeus en dor was. Zijn zogezegde sensualiteit was ridicuul en Willem Kloos, toen
nog in het bezit van al zijn faculteiten, meende dat zijn figuren woonden en werkten
‘in een natuur zoals men die op de deksels van chocoladedozen vindt’. René de
Clercq schreef zangerige heimatliteratuur, O.K. de Laey rijmelde knap en amechtig
in biedermeierstijl. Slechts een kwart eeuw later zou de poëzie van Karel van den
Oever iets betekenen. Rosalie Loveling leverde sobere, ontroerende anekdoten.
Hardnekkig versleet men de plechtige retoriek van Van Langendonck voor grote
poëzie. Alleen de ‘Starkadd’ van A. Hegenscheidt (1898) had een edele persoonlijke
klank. Daarmee was de kous, helaas, af en de overige dichters van die tijd blijven
best vergeten.
Het eerste dat opviel in ‘Het Vaderhuis’ was zijn onbetwistbare originaliteit. Men
kon desnoods - en dan nog met veel moeite - een zekere verwantschap met de
Nederlandse dichters van de Gulden Eeuw ontdekken. De jonge dichter had een
duidelijke voorkeur voor de statige alexandrijn, hij hield ook van zware
dubbele-adjectieven, maar dit waren onopvallende details. In 1903 was het
symbolisme reeds een overwonnen standpunt in Frankrijk. In België echter vierde
het nog hoogtij met Maeterlinck. Zijn ‘Serres Chaudes’ dateren van 1889, zijn ‘Douze
chansons’ van 1895. Het is stellig dat Karel van de Woestijne in zijn vormingsjaren
in een symbolistische atmosfeer is opgegroeid en dat het parnassiaanse artistieke
credo op hem geen vat heeft gehad.
De sociologen en de historici zijn het erover eens dat zij, die niet in de jaren van
de eeuwwende, in de zogenaamde Belle Epoque (Belle Epoque
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voor een kleine elite, zwarte ellende voor de massa) hebben geleefd, nooit zullen
beseffen hoe mooi en genoeglijk, geestelijk en materieel, het leven kon zijn. Van de
Woestijne was geen behoeftige, hij was de zoon van welstellende ouders en nijpende
materiële zorgen waren hem vreemd. Of hij zich ooit bewust is geweest van de
gruwelijke toestanden van het Gentse proletariaat, blijkt uit geen enkel van zijn
geschriften en wat zijn groei als dichter betreft, heeft dit ook niet het minste belang.
Als dichter was hij vanaf ‘Het Vaderhuis’ hoofdzakelijk met zichzelf bezig: dat
is hij zijn hele korte leven lang gebleven. Omdat men met zijn ongetwijfeld
aristocratische figuur niet goed weg wist, heeft men hem wel eens onze Florentijnse
dichter genoemd. Het was een zeer approximatieve benaming, want men verstond
daaronder een ostentatieve zelfbevestiging, een cultus van het schone gebaar, een
aristocratische levenshouding. Geen van die oppervlakkige kenmerken, met
uitzondering van de laatste wellicht, waren hem eigen. Het enige wat hem met de
Italianen van het quattrocento verwant maakte, was zijn solide kennis van de klassieke
cultuur, met een duidelijk uitgesproken voorkeur voor het Grieks. Zijn gedeeltelijke
bewerking van de Ilias (1913), waarvan later gezegd werd dat ze haast even moeilijk
te lezen was als het origineel, leverde daarvan het pakkend bewijs.
Het bleek ook dadelijk dat hij een estheet was. Een benaming die men bezwaarlijk
op de andere dichters van zijn tijd kon toepassen. Estheet was in 1903 geen
scheldwoord. Zeker niet in Frankrijk of in Duitsland, in zekere mate wel in een
bepaald ruraal Vlaanderen. Een estheet is een man die de levende werkelijkheid rond
zich met opzet ignoreert om zich geheel te wijden aan de cultus van de schoonheid,
een begrip en een houding die thans anachronistisch aandoen. Er was ongetwijfeld
een enorme afstand tussen de socialistische leider E. Anseele en zijn eis om
‘biefstukken’ voor de Gentse proletariërs en de navel-centrische verzen van Karel
van de Woestijne. Geen enkel schrijver is verplicht sociaal bewust te zijn! Ieder
vogeltje enz. Het moest zijn lezers in 1903 wel opvallen dat hij in een cocon leefde
en dat dit zijn lot en bestemming was. Hij was van in den beginne een ongenadig,
hypergevoelig, douloureus zelfbelijder.
In ‘Het Vaderhuis’ spreekt hij, met onsterfelijke woorden, over zijn vader, over
zijn moeder, met geen woord over zijn broer. Nooit heeft een Nederlands dichter een
nobeler genitief gebruikt dan in het vers: ‘Het huis mijns vaders...’. Hoe slap zou dat
geklonken hebben in ‘moderne’ taal: ‘Het huis van vader...’. Het moet voor de lezers
van 1903 een groot moment geweest zijn toen ze een stem vernamen zo zwaar
geladen, zo sonoor, zo glorieus, die een heel nieuw geluid gaf. Gezelle had wel
ontroerend over zijn moe-
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der gedicht, van wie geen ‘lichtdrukmaal’ was overgebleven terwijl men die in iedere
biografie van de dichter kan vinden (dichters zijn nu eenmaal leugenaars, maar Van
de Woestijne was dat niet), maar deze jonge auteur introduceerde zijn ‘genitori’ met
onbetwistbaar gezag.
Men heeft ook herhaaldelijk over hem geschreven dat hij ‘decadent’ was. Decadent
komt van het Latijnse werkwoord cadare, vallen. Het heeft in het spraakgebruik
allerlei weinig vleiende betekenissen. Het betekent verlies van kracht, verval, voorspel
van ondergang. Het wordt geïmpliceerd dat wat voorafging beter was, gezonder, en
dat wat eventueel zal volgen een renaissance zal betekenen. Het is stellig dat de
Belgische symbolistische dichters, en inderdaad ook Karel van de Woestijne, wat
zij herhaaldelijk hebben betoogd ‘levensmoe’ waren. Moe van het leven zoals zij
het zich rond zich zagen ontplooien en individueel levensmoe. Dit laatste is geen
uitzonderlijk verschijnsel bij gevoelige naturen; menig jong dichter roept, meestal
zonder veel overtuiging, op de dood. Het is, goddank, slechts bij uitzondering dat
hij de moed heeft zelfmoord te plegen. Karel van de Woestijne schreef vele jaren
later in een van zijn kronieken voor de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’, dat hij elke
avond bad: ‘God, laat me morgen niet meer wakker worden.’ Men moet aanvaarden
dat dit geen louter retorische uitdrukking was, daarvoor was hij te eerlijk! Nochtans
was het leven toen veel minder jachtig. Ook de beweeglijkheid van de mens was
beperkter. Men reisde kalmer. Men kon zich gemakkelijk van ‘'s werelds woest
getier’ terugtrekken. Muziek maakte men zelf of men ging er, ietwat uitzonderlijk
en feestelijk, naar luisteren.
Het is opvallend hoe onze hele literatuur van die periode miserabilistisch klinkt.
Het werk van G. Vermeersch (‘De Last’, 1904, ‘Mannenwetten’, 1905) is uiterst
somber. Het naturalistisch meesterwerk van C. Buysse, ‘Het Leven van Rozeke van
Dalen’, werd in 1905 beëindigd, de eerste werken van Streuvels, ‘Lenteleven’ (1899),
‘Dodendans’ (1900), ‘Langs de wegen’ (1903) waren zeer neerdrukkend. Terwijl de
maatschappij er materieel en sociaal op vooruitging, zong Arkel in ‘Pelléas et
Mélisande’: ‘Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du coeur des hommes.’ Alleen E. Verhaeren
ontwikkelde een zeker stroef enthousiasme voor het ruwe tafereel van de industriële
opbloei.
Men heeft herhaaldelijk de poëzie van Karel van de Woestijne ‘herfstig’ genoemd
en terecht. In ‘Het Vaderhuis’ komt geen enkel werkelijk opgewekt of blij vers voor.
De dichter spreekt in heerlijke verzen over zijn vader, hij is verliefd maar ‘Ons liefde
is moe van lam gezeur en mooie logen’. Hij is bestendig moe en ziek, futloos en van
het leven verwacht hij letterlijk niets. Zijn gestadige gezel is de dood, die haast in
elk gedicht
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verschijnt en die in het lange slotvers ‘Thanatos en de vreemdeling’ plechtig
triomfeert. Een enkel vers is een uizondering op deze klachtenlitanie: ‘Wij zullen
blijde zijn’:
en 'k voel, ik die gelukkig ben, hoe door de boomen
bremstig, Uw godlijk sap naar bast en blaere slaat.

Een motief dat hij later schitterend zou herhalen.
Als ‘gesymboliseerde autobiographie’ kan men in ‘Het Vaderhuis’ weinig
feitenmateriaal voor de levensloop van de dichter achterhalen. Wat trouwens ook
niet nodig is. Hij is verliefd maar ‘met moede dierlijkheid’, waarvan overigens weinig
te merken is.
De geliefde verdwijnt tijdelijk, de dichter vervangt, weigerig weliswaar, de liefde
voor zijn moeder door die voor een jongere vrouw. Méér leert de bundel ons niet,
maar het zal wel voor iedere lezer duidelijk zijn geweest dat men met een
uitzonderlijke figuur te doen had, met een dichter zoals er nooit in Nederland een
aan het woord was gekomen, met een auteur die zijn techniek volkomen onder de
knie had en die gezagvol genoeg was om zijn eigen taalgebruik op te dringen. Gezelle
had het Westvlaams adelbrieven bezorgd, Van de Woestijne schiep zijn eigen poëtisch
dialect dat veel minder bezwaren opleverde dan de taal van Gezelle. Van zijn eerste
bundel af dwong hij de lezer zijn speciale syntaxis, zijn eigen woordenschat te
aanvaarden. Zijn gekoppelde adjectieven waren om zo te zeggen het watermerk van
zijn stijl: ‘eenzaam-droef, simpel-teer, vredig-mild’ enz. Hij sprong willekeurig om
met het geslacht der naamwoorden: ‘mijner dood’. Hij verlengde de
hoedanigheidswoorden als hem dat paste: ‘kallem’, en vooral hij gebruikte woorden
die niet mondgemeen waren. Wat betekende bij voorbeeld ‘atone’ toen atonaal nog
niet gebruikelijk was? Uit het Latijn torvus (ruw) haalde hij ‘torve’. Wat waren
‘bruisend snakke tonen’ en ‘schromple mensen’ en ‘plane vlerken’ en wat betekende
‘schravend’? Dat alles zal de verstaanbaarheid van zijn tekst niet veel gehinderd
hebben in een tijd toen de taal van Streuvels slechts te begrijpen was door het
bestendig gebruik van een Westvlaams-Avelgems Idioticon. Het zou de moeite waard
zijn na te gaan welke verschillende betekenissen de ontelbare slachtoffers van Karel
van de Woestijnes vocabularium aan woorden als ‘torve’ gegeven hebben.
Woordgebruik is ten slotte maar een detail. Van veel meer belang was het dat de Van
de Woestijnianen de hele geestelijke inhoud van zijn werk overnamen. Ze waren
allen moe en ziek en vooral levensmoe en dood-begerig. Een talentvol dichter zoals
August van Cauwelaert genas slechts door zijn oorlogservaringen. De dichters van
de Ruimtegeneratie genazen dank zij Walt Whitman en de Duitse expressionisten.
Ergens schreef Karel van de Woestijne dat hij op zondag liever naar het
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Museum voor Schone Kunsten in Gent ging dan naar de mis. Dat maakt hem nog
niet tot een rationalist, hetgeen ook niet blijkt in ‘Het Vaderhuis’. In zijn eerste bundel
aanroept hij wel de Heer maar zonder dat dit aanleiding zou zijn tot uitgesproken
metafysische beschouwingen. De godheid in zijn tijd was in geheel Europa een
comfortabel poëtisch accessoire. Men gelooft meer in de olympische goden en
godinnen die hij ten tonele brengt dan in de christelijke iconografie. Van een
gewetensstrijd merkt men in ‘Het Vaderhuis’ niets en wanneer hij het conflict tussen
vlees en geest wil oproepen, verschuilt hij zich achter de Griekse mythologie. Vele
jaren later belandt hij in mystieke hoogten en, naar mijn oordeel, in mystieke wartaal
en hinderlijk hermetisme.
Men kon in 1903 van oordeel zijn dat de levenslessen die ‘Het Vaderhuis’ bevat
(want ieder gedicht heeft een moreel aspect) voor de jonge generatie nefast en
schadelijk waren, dat een dichter die het leven niet aankon, die zich alleen thuis
voelde in het gezelschap van de dood, die elke sensualiteit erfzondelijk als een vloek
beschouwde, geestelijk een soort misdadiger was. Zo dramatisch moest men echter
het geval niet opvatten. De jeugd kan veel verdragen, zij verweert zich spontaan
tegen de dood, ze wil leven. Wel werd Streuvels op de vingers getikt - zelfs vanaf
de kansel - ter wille van zijn zwartgalligheid, Buysse die het misèrebestaan van de
Vlaamse landbouwers met klinische nauwkeurigheid had te boek gesteld, bleef vele
jaren een lasteraar van het vrome volk van te lande. Van de Woestijne ontsnapte aan
dergelijke kritiek omdat hij zich tot een kleine elite richtte die geen morele
Prinzipienreiters bevatte. Zijn verzenbundels, zelfs de meest monumentale zoals ‘De
Boomgaard der Vogelen en der Vruchten’, somptueus uitgegeven door Van Dishoeck,
met vele lege bladzijden, werden ten hoogste op driehonderd exemplaren verkocht.
‘Het Vaderhuis’ is stellig niet de beste verzenbundel van de auteur. Hij bevat
behalve de plechtige orgeltonen van ‘O gij die vader waart’ en ‘Het huis mijns vaders’
slechts een tiental gedichten die onvergetelijk zijn. Het overige - en dat is niet veel
- zijn oefeningen in Fingerfertigkeit die de grootse Interludiën laten voorvoelen.
Het is normaal en gezond dat een jonge generatie de voorgaande verwerpt en
aanvalt. Zonen moeten tegen hun vaders opstaan, dat is de regel en zo is het goed.
De dichters van de Ruimte-generatie, waartoe ik behoorde, hebben dat gedaan.
Overmoedig en vol brutale vitaliteit. Later zijn we tot bezinning gekomen toen we
in de dichter het universele menselijke drama hebben ontdekt.
We kunnen, meer dan driekwart eeuw na het verschijnen van Het Vaderhuis',
Karel van de Woestijne nog steeds eerbiedig dankbaar zijn.
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Leander Hanssen / Gedichten
Meditatie bij voetreis naar B.
Geen haan kraait over een dood konijn.
Daarom doe ik het maar.
Nog slechts 1,5 cm dik,
grijsbruin en in twee delen
vastgelijmd in een donkere vlek op het asfalt.
De oren verfrommeld en
kruisgewijze
op elkaar geplakt.

Sinds mijn hond
Sinds mijn hond, als kind gekocht
voor wat snoep-geld, bij valavond is overreden
schreeuwt de stilte als een sirene op mij in.
Ik ben de enige overlevende van een scheepsramp.
Ik werk, eet.
Maar mijn ziel zinkt als zand in water,
mijn ogen zijn geen ogen meer.
Ik wil wel opstaan en ontwaken,
maar wenen heb ik nooit geleerd.
Sinds mijn hond is overreden bij valavond
trekt de stilte rood als een schreeuw voorbij.
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Fernand Florizoone / Zachte huid
Als het regent
als het waait
schoonheid hangt in een boom,
zaterdag speelt op een groene weide
en een kind is mooier dan de maan,
twee mussen in een pluimennest
maken de vilten hoed van mei,
wol van het schaap
wol van mijn dorp
en zij,
liefde heeft een zachte huid.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Drie prominenten
I. - Het leven van de heilige Jan Mus
De jongste roman van Gerard Walschap is het levensverhaal van De heilige Jan Mus
(Elsevier-Manteau, Brussel) en van zijn familie, moeder, vader Peterjan en zes
kinderen, woonachtig in een Brabants dorp, waarschijnlijk niet ver van Londerzeel.
Het zijn doorchristelijke, eenvoudige mensen, die een dorpswinkel uitbaten. Moeder
sterft als Jan nog een kind is, vader is de braafste man van het dorp, een ‘heilige’
zegt iedereen. Hij is ook een buitengewoon verteller, in genealogisch opzicht een
megalomane fantast, die zijn kinderen stamtrots meegeeft, zijn familie doet afstammen
van een consul uit Caesars tijd, Decius Mus, en ze tevens volpropt met heiligen en
helden. Jan is een middelmatige leerling, maar een succesvol declamator en
toneelspeler. Van hogere studie is geen spraak. Door de roes van applaus en zijn
jeugdig idealisme acht hij zich te goed om geld te verdienen, maar zal gratis
cultuurwerk doen: toneel regisseren, voordragen, spreekavonden leiden, voordrachten
houden, vooral over de vredesactie, zijn stokpaardje. ‘Nooit meer oorlog’! In die rol
voelt Jantje, zoon van een megalomane vader, zich al dadelijk een grote man.
Walschap tekent uitstekend de Eerste Wereldoorlog en de rumoerige verwarring
van de eerste naoorlogsjaren, zoals zij op het platteland werden beleefd, vooral via
de figuur van Jans oudste broer Witten.
De vredesbeweging van Jan wordt thuis en in het dorpsmilieu afgekeurd wegens
haar contact met socialisten en half uit wrok gaat Jan vrijen met Mariette, een meisje
van liberalen huize, tot wie hij zich zinnelijk aangetrokken voelt, terwijl hij pure
zielsliefde voelt voor een verre nicht Corinne. Hij trouwt met Mariette of Maria
Vanden Rhijn, uit een welgestelde, liberale familie, tegen de zin van zijn familie en
valt de zijnen af. Hij vestigt zich te Antwerpen en wordt klerk op het ministerie. Met
zijn familiale trots à la Mus had hij wel gedroomd van politieke carrière, roem,
rijkdom, maar hij ziet spoedig in dat daarvan niets terechtkomt. Het geluk en de
zinnelijke euforie van zijn huwelijk kan hem echter vervullen. Zij krijgen twee
kinderen, Floris en Claartje.
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Jans leven verloopt zeer rustig. Hij blijft, zonder te kunnen ontwarren waarom,
gehecht aan zijn familie en thuis in het verre dorp, doch zijn familie spuwt de renegaat
uit. Alleen zijn broer Fons, Witte Pater in Afrika, blijft aan hem gehecht. In Antwerpen
wordt Jan opgenomen in het milieu van een paar rijke liberalen, die een jeugdtehuis
hebben gesticht. Jan verzorgt in dit huis de openbare bibliotheek. Daar kan hij voor
een groepje jongens en meisjes als orator didacticus zijn spreektalent uitvieren, zijn
eruditie doen schitteren, hier en daar interessante mensen ontmoeten zoals de jood
Sigurd Poulsen, de familie Erzberger, enz. Zijn gelukkig huwelijksleven wordt slechts
even vertroebeld door een ontmoeting met Corinne, de liefde uit zijn jeugd, die hem
op de rand van het overspel brengt. De brave Jan ademt op als het voorbij is. Zijn
flinke kinderen trouwen en emigreren, de ene naar Noord-Amerika, de andere naar
Zuid-Amerika. Dit geeft Walschap de gelegenheid om zijn roman open te zetten voor
de wereldwijde ruimte. Jan vervreemdt echter van zijn kinderen. Zijn leven vindt zin
en rust in zijn warm huwelijksleven met Maria en in de bibliotheek van het home.
Als u het zo hoort vertellen, lezer, dit leven van een rustige burger, denkt u meteen:
‘les gens heureux n'ont pas d'histoire.’ Er zijn evenwel in deze roman twee lagen:
naast het uiterlijke, sociale leven van Jan, is er zijn innerlijk leven, dat bewogen,
ingewikkeld, dramatisch is. Walschap heeft hier twee romans: een epische fabel en
een psychologisch-ideologische probleemgeschiedenis, in elkaar gevlochten.
Laten wij vooreerst vaststellen dat zijn episch verteltalent zich in deze roman weer
ten volle ontplooit. Als alwetende verteller gaat hij hier vrij zijn gang. Wie hem goed
beluistert, voelt hoeveel er in hem nog blijft van de oercommunicatieve macht van
de orale verteller in de primitieve gemeenschappen. Hij is één met zijn object en met
zijn luisteraar: ‘Wij’ zegt hij, en ‘nu gaan wij voort...’, of ‘maar luistert, het is nog
niet gedaan...’ (198). Ik dacht soms dat ik op de markt van Marakesj te luisteren zat,
met gesloten ogen, naar de Arabische orale vertellers, wier taal ik niet begreep, maar
wier ritme, stemdeiningen, climaxen ik zeer goed verstond.
Walschap heeft zijn verhaal zeer breed uitgebouwd, bij de 300 bladzijden. Hij
vertakt het verhaal voortdurend als een groeiende boom: de geschiedenis van Jans
opvoeding, zijn dorp in z'n ontwikkeling, zijn broers en zusters: Witten, Fons, Emma,
Gusta, Veerle, hun huwelijken en lotgevallen. ‘Onze levensbeschrijving’ zegt hij
(117). Verder is er de geschiedenis van moeders kant, de familie Van Bredael met
‘zot’ Polleke en de familie van Jans vrouw, de Vanden Rhijns, hun huwelijken en
lotgevallen. Verder maakt de verteller brede vertakkingen voor Sigurd Poulsen, voor
de familie Erzberger (een beetje avonturenroman-achtig, dixit de auteur), voor Jans
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kinderen en hun aangetrouwde families. De voortdurende verbreding van het verhaal
doet soms denken aan de cascadetechniek van sommige romans uit de baroktijd.
De vertelstijl van Walschap is zeer vrij. Hij weet dat hij zijn lezers in de hand
heeft. Soms loopt hij vooruit en dan weer: ‘Nu keer ik terug tot...’ (183). Soms
permitteert hij zich stijlbloempjes als ‘en, zoals Fred. van Eeden onvergetelijk schreef
over de waterlelie, wenste hij niets meer’ (164), pasticheert of imiteert plezierig (b.v.
de spreekwijze van een dronkaard). Taal en stijl ontlenen heel wat rijkdom in woord
en wendingen aan de volkstaal.
Maar er is ook een tweede laag in deze roman, die er een psychologisch en
bespiegelend boek van maakt. Reeds zeer vroeg (p. 19) kondigt Walschap aan dat
Jan Mus een geestelijk profeet is, die ‘de waan van oneindigheid’ vernietigen zal.
Dit acht de schrijver de belangrijkste dimensie van het boek. Wordt de boodschap
van Jan niet aanhoord, dan ‘wordt ook dit boek, ons laatste, vergeten’. Jan heeft in
zijn Mussenbloed enorme trots en grootheidsdromen geërfd, hij voelt zich een
‘ongewoon mens’, hij wil een ‘heilige’ worden, zoals zijn vader Peterjan reeds
genoemd werd, maar dan een vrijzinnig-humanistische. De profeet wil in de wereld
eeuwige vrede stichten door een einde te maken aan de ideologische twisten tussen
gelovigen en vrijzinnigen.
Doch anderzijds is Jan Mus een mens vol spanningen en conflicten. Als echtgenoot
gelukkig, is hij innerlijk een onrustig verscheurde. Zo maakt, op bepaalde ogenblikken,
een tomeloze haat tegen het katholicisme zich van hem meester, met woedende
uitvallen (bijv. p. 79-88 en p. 90-94). Daarna is hij meer irenisch gestemd en hoopt
op een verzoening (of misschien zelfs versmelting?) der wereldbeschouwingen. Soms
trekt hij met honende spot van leer tegen de postconciliaire kerk van Rome, doch
‘met de jaren schoven de fazen door elkaar en konden zijn contradicties het met
elkaar vinden’ (94).
Ook Jans temperament zit vol contrasten. Soms voelt hij zich wereldverbeteraar
vol glorie, maar elders een ‘mislukkeling’ (150), een ‘mislukt Messias’ (203). Soms
voelt hij zich glorieus, soms ook passief, tam, bang, ten prooi aan fobieën. Ook is
de innerlijke eenzaamheid een belangrijk thema in dit boek over een wereldprofeet.
De meest folterende spanning in de psyche van Jan is die tussen zijn
messias-bewustzijn en de angst krankzinnig te zijn. Zijn vader was toch een beetje
zonderling, denkt hij, en misschien werkt ook het ‘Pollekechromosoom’ in hem, ‘het
chromosoom Van Bredael’ (113), d.i. verwant-
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schap met een kozijn van moederskant, die bij pozen in wanen leeft. Daarnaast heeft
Jan ook vlagen van ‘existentiële machteloosheid’ (193), die schril contrasteren met
zijn dwepen met cultuur en wetenschap.
Walschap laat zich in deze roman kennen als een man met een grenzeloze
intellectuele nieuwsgierigheid. Het levensverhaal van Jan (wel in een én ander opzicht
zijn alter ego) zit proppensvol met eruditie, hij denkt en praat over filosofie,
godsdienst, kosmologie, fysica, dierkunde, psychiatrie, polemologie, futurologie,
wereldpolitiek, ontdekkingsgeschiedenis. Even overvloedig zijn de bespiegelingen
over de hedendaagse situatie: gauchisme, terrorisme, wereldenergie, wereldvoeding,
syndicalisme, werklozensteun, tijdsgeest, enzovoort. Dit alles wordt uitgedrukt in
Jans innerlijke monologen, vaak ook tijdens gesprekken met enkele jongens en
meisjes in het jeugdhuis, waar hij volgt ‘wat de mensheid schrijft, zegt, denkt, doet
en ondergaat’ (202) en waar ‘de mensheid voorbijtrekt tussen een dubbele haag van
jongeren’ (203). Jan oreert er als redenaar in forme en polemiseert er met Bergson,
Einstein, Valéry, Malraux e.a. Naast deze uren die hij doorbrengt op de hoge tinnen
van de wereldcultuur, kent Jan - vol contrasten - ook de eenvoudige geborgenheid
van de echtgenoot in het huwelijksgeluk der oude dagen, waarover Walschap
aandoenlijk schrijft.
De laatste levensjaren van Jan zijn minder gevuld met episch gebeuren dan met
bespiegeling. Op zekere dag wordt hij onpasselijk na het staren naar de gloed van
een raffinaderijvlam. Half bewusteloos, maakt hij een extase mee. Messianisch
symbool of cerebrale beroerte? Spoedig nadien moet hij te bed blijven en rusten. Nu
ontspinnen zich mateloze inwendige monologen, afgewisseld door dialogen met zijn
broer-pater Fons. Beiden zijn ‘van huis uit messianistische metafysiekers’ (293), hun
gesprekken zwemmen in zeeën van godsdienstige en metafysische beschouwingen.
Jan voelt zich in zijn laatste dagen geëxalteerd-gelukkig; hij is, zonder twijfel nu,
een ‘Messias belast met een boodschap zinrijker en degelijker dan die van zijn
voorganger van Nazareth’ (252). Hij gaat zich nu ‘alwetend’ en ‘almachtig’ voelen,
dus goddelijk. De kern van Jans boodschap bestaat erin dat oneindigheid onbestaande
is en dat God dus, indien hij zou bestaan, alle mensen, gelovigen en vrijzinnigen,
goeden en slechten, de genadige slaap in het niets moet gunnen. Pater Fons meent
dat zijn broer een wereldgenie is en hij acht zichzelf, al pratend, ook geniaal. Te
midden van deze algemene euforie blaast Jan zachtjes zijn laatste adem uit. De laatste
bladzijden zijn zeer ontroerend.
Ongetwijfeld is dit de meest indrukwekkende probleemroman die Walschap tot
nog toe heeft geschreven. In héél zijn oeuvre en héél zijn culturele ontwikkelingsgang,
leeft boven- en ondergronds, een diep gevoel van inter-
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menselijke gespletenheid én een even diepe behoefte aan verzoening en versmelting.
Ook in dit boek is zijn profetische hunkering naar universele harmonie ontroerend,
maar of zijn integraal optimisme over de toekomst van de mensheid ruim gehoor zal
vinden, lijkt mij een open vraag. De menselijke geschiedenis is er een van ellende
en wreedheid en het bewuste gebruik van de ratio heeft daar niets aan veranderd.
Daarom zullen er steeds mensen gelukkig zijn dat zij kunnen geloven. Anderen zullen
dit niet kunnen of willen doen. Wie zal die toestand ooit veranderen?

II. - Marnix Gijsen
Waarschijnlijk heeft een liefhebber van antieke literatuur als Gijsen wel de dialoog
van Cicero: Cato maior de senectute gelezen, waarin de oude Cato aan jongeren
uiteenzet dat de oudere dag heel wat aardige kanten heeft. Uit zijn korte roman
Rustoord (Nijgh en Van Ditmar) blijkt niet dat Gijsen veel uit dat boekje heeft
opgestoken, behalve dan op de laatste bladzijde, want het is wel een der somberste
voorstellingen van de levensavond die men zich inbeelden kan. Waarschijnlijk is dit
zwarte pessimisme een trek van zijn natuur, men vindt het reeds in doodsgedichten
uit Het Huis (1925), ‘Bij een Sterfbed’ e.a.
De korte roman Rustoord verhaalt over een gefortuneerde oude heer, die een maand
gaat doorbrengen in een Zwitsers hotel, om ons land van ‘mest en mist’ een tijdje te
ontvlieden. Hij heeft zijn brood verdiend als begrafenisondernemer, een vak dat de
schrijver ook al tot wat sombere humor inspireert. Het hotel waar hij zal verblijven
en dat hij van vroeger kende, is, buiten zijn weten om, een ‘maison de repos’ geworden
voor mensen die een zware operatie achter de rug hebben of die op hun laatste benen
lopen. Onze ik-verteller komt dus in een waar wrakkenhuis terecht. Hij is, zoals
schier alle helden (of antihelden!) van Marnix Gijsen, een zwijgzame en correcte
man, een scherp, somber en ironisch waarnemer van zijn milieu. Het valt hem in dit
huis niet mee. De patronne is een streng feeks, het huis leeft onder een haast militaire
discipline. De hele verzameling gasten doet denken aan de antichambre van een
kerkhof. Zelfs de huiskat met één oor en een lamme poot, is een misbaksel.
Wat de lezer zal treffen in Gijsens portretten van deze dames en heren
convalescenten of expiraturi, is zijn meesterlijke zwarte, af en toe macabere humor,
soms afgewisseld met een gruwelverhaal als dat van de heer Van Veen, die door de
Japanners in een concentratiekamp werd ontmand. Wanneer men, kort na dit verhaal,
op een avond ‘stierendinges’ opdient, zal de ongelukkige man zich diezelfde nacht
van het leven beroven. Het ene lijk

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

121
na het andere wordt trouwens 's avonds in stilte buitengedragen. Hoe grondeloos
pessimistisch ook, toch tracht de ik-verteller het hoofd boven water te houden, de
kostbare spreuk van de Prediker indachtig: ‘Er is hoop, zolang men tot de levenden
behoort. Daarom beter een levende hond dan een dode leeuw.’ In het dorp vindt hij
enig solaas in het souvenirswinkeltje van Mademoiselle Garance, een ongehuwde
moeder met haar eenjarig kind. De aanblik van een poedelnaakt kindje in zijn badkuip,
het snoepen van een glaasje pruneau of het kijken naar de gloeiende alpenspitsen,
het biedt alles een ogenblik ‘herademing’, want ‘dan begint de menselijke misère
opnieuw’.
De lezer vraagt zich misschien af: waarom licht de man, in zulk knekelhuis beland,
niet de hielen? Wel, ik geloof dat hij een masochist is, een eenzame zelfkweller die
zich met genoegen verdiept in de verscheidenheid der aftakelingsmogelijkheden van
geest en lichaam. De doodsgedachte zit diep in hem.
Zelden heeft Marnix Gijsen in zijn verhalen zo pregnant een cynische
levensfilosofie ontwikkeld; ‘een mens van zeventig is een mens geweest’ (104)
schrijft hij. Toch is die somberheid doorsneden met heel wat ironische humor, zoals
het verhaal van de absurde liaison tussen de gedaagde Miss Blanche en een
herculeïsche beenhouwersgast. Of elders vindt men koddige typeringen als die van
de simulerende oude rechter. Met zijn typische en perfecte Gijsense stijl en zijn
galgehumor van de beste kwaliteit, is dit een van de knapste verhalen van Marnix
Gijsen. Het riep mij, naast de Prediker, ook het woord van Victor Hugo in het
geheugen: ‘J'eus un jour si noir que je me mis à rire.’

III. - De resten van Elsschot
Is het wenselijk de literaire restanten van een overleden schrijver, die hij zelf
welbewust niet heeft gebundeld, na zijn dood uit te geven? Historici en
documentalisten zullen die vraag bevestigend beantwoorden. Daarentegen zullen
mensen met zuiver literaire belangstelling zeggen: neen. Het verzameld werk van
Elsschot vormt een zeer gaaf geheel, maar toch is een Nederlandse dame, Annemarie
Kets-Vree, gaan zitten rommelen in oude kranten en tijdschriften, familieladen en
dossiers van het A.M.V.C. om allerlei restanten van Elsschot te verzamelen in een
boek. Voor de literair geïnteresseerde is het resultaat eerder pover. Wat de historicus
betreft, die zou deze realia kunnen en moeten verwerken in zijn specifieke publikaties
en ze niet zó maar op de markt werpen.
Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten (Uitg. Baart,
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Borsbeek) voegt dus aan de literaire glorie van Alfons de Ridder weinig toe. Van de
gedichten (p. 1-71) is wellicht alleen de plezierige, satirische rijmelarij Alarm te Gent
een herdruk waard:
Als zij elkaar op straat ontmoeten
is 't een kwelen, is 't een groeten:
tiens, monsieur de Dottenijs,
oh, bonjour, madame Matthijs.
Alles wel? Oh oui, oh oui,
ha-ha-ha en hi-hi-hi,
moi aussi, ah nom d'un chien.
En de kindren? Oh, très bien!
... ... ...
enzovoort!

In het proza vallen twee persoonlijke brieven op, die de schrijver (voor het publiek)
heeft gestileerd. Van het schaarse journalistieke werk dat hier werd gebundeld, is
misschien(?) slechts één stuk de moeite van een herdruk waard: ‘De toestand der
Vlamingen’ (119-121). De ‘Opstellen’ (p. 125-133) zijn alle zeer kort, naar
Elsschottiaanse gewoonte, maar zij komen mij soms wat geheimzinnig voor. Ik zou
af en toe wat méér willen weten over hun oorsprong, ontstaansdatum en -gelegenheid.
Zelfs zou men betreffende b.v. ‘Het leven ligt vol dwaallichten’ iets naders willen
vernemen over de authenticiteit. Ten slotte zijn er enkele ‘inleidingen’, die Elsschot
voor het werk van anderen heeft geschreven en enkele gelegenheidsstukjes. Er zijn
wel een paar goede specimens bij van Elsschots zeer scherpe literaire visie. Dat hij
het werk van de jonge L.P. Boon vol beloften acht en daarentegen De Metsiers van
Hugo Claus rommelig, pseudo en onleesbaar, is wel zeer typisch-Elsschot. Voor
iemand die veel voor Elsschot en zijn werk voelt, zoals schrijver dezes, is het
doorbladeren van dit boek natuurlijk aangenaam, maar hij vraagt zich ten slotte af:
waarom dit alles?
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Kroniek
Jaak de Maere / Belcampo's wonderwinkel
Belcampo, Al zijn fantasieën. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V.,
1979, 618 pp.
‘Hier ligt iemand die zijn hele leven heeft rondgelopen met van verbazing open
mond.’ Zo zag Belcampo zijn eigen grafschrift in ‘De filosofie van het belcampisme’
(Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 1972), een studie over de filosofische grondslagen
van zijn werk. Overigens weet niemand in hoever die studie ernstig genomen moet
worden: in verband met deze auteur verliezen de traditionele beoordelingscategorieën
hun zin. Maar in elk geval verduizendvoudigen Belcampo's verhalen de verwondering:
de reële verrassing van één mens wordt via de leesact omgezet in de verwondering
van de lezers over de hun in de verhalen aangeboden tekstuele realiteit, en voor velen
zal uit verwondering bewondering groeien.
Terwijl heel wat auteurs tegenwoordig hun reputatie mee opbouwen door hun
activiteiten in de marge van de literatuur of door hun aanleg voor publiciteit, is Mr.
H.P. Schönfeld Wichers, zoals Belcampo's echte naam luidt, steeds op de achtergrond
gebleven. Zijn leven bevat geen spectaculaire gebeurtenissen; hij is geen societyfiguur.
Hij schreef een tiental originele werken (niet veel, niet weinig), kreeg enkele prijzen,
maar niet de belangrijkste, zijn boeken werden gewoonlijk een paar maal gedrukt,
maar hij was geen echt succesauteur. Maar anderzijds blijft de belangstelling voor
zijn werk levend, en zijn uitgeverij heeft daarop ingehaakt met de uitgave van de
meeste van zijn vroegere verhalen. Om begrijpelijke commerciële redenen bevat de
bundel niet ‘Rozen op de rails’, een in 1979 verschenen reeks ‘heiligenlevens’.
Belcampo als hagiograaf - we vrezen, dat de heiligen zelf er niet erg gelukkig mee
zijn, want sommigen van hen krijgen een schokkende nieuwe dimensie.
Beperken wij ons tot het nu gebundelde vroegere werk: het omvat verhalen uit
1936, 1947, 1950, 1953, 1959, 1964 en 1968, en ze zijn chronologisch gerangschikt.
Als we de verhalen als eenheid beschouwen, ontdekken we twee essentiële, schijnbaar
aan elkaar tegengestelde, maar in feite elkaar aanvullende gegevens. Enerzijds wordt
de reële wereld, die elke lezer als wezen met ervaring voor de leesact heeft
meegemaakt en tot innerlijk bezit geassimileerd, op een grillige, van de concrete
situatie afhankelijke, doch permanente manier afgebroken. Dat gebeurt meestal met
elementen die ook
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tot het gemiddelde ervaringsdomein behoren, maar door het gebruik van zeer originele
associaties wordt een volkomen vervreemdend of fantastisch effect bereikt. In dat
effect zit reeds de volgende fase: anderzijds wordt immers een nieuwe, tekstuele
wereld gecreëerd op basis van die associaties. De auteur probeert op die manier de
bestaande, vastgeroeste visie op de wereld te vervangen door een reeks nieuwe
denkbare ordeningen, die van verhaal tot verhaal verschillen, omdat elke nieuwe
ordening afhangt van het domein en de manier waarop de afbraak heeft
plaatsgevonden. We zullen afbraak en opbouw dan ook in hun samenhang behandelen.
Welke traditionele gebieden doorbreekt Belcampo? In de eerste plaats tast hij de
in andere werken dikwijls voorkomende relatie tussen de verteller, het vertelde en
de lezer aan. Hij is meestal geen aanhanger van het verhaal dat zichzelf vertelt;
dikwijls introduceert hij een verteller, en hij richt zich geregeld tot de lezer. Maar
terwijl in de 19de eeuw een dergelijke situatie leidde tot een overzichtelijk en
betrouwbaar referentiekader waarin elke betrokkene was opgenomen, veroorzaken
hier verteller en lezer slechts verwarring, want ze bestaan slechts in het verhaal, en
er is geen enkele vergelijking met analoge situaties en gedragingen buiten het werk
mogelijk; elke referentie aan de realiteit is opgeheven. Soms lijkt de referentie wel
betrouwbaar. ‘Tot op de dag waarop, zoals wij allen weten, dat niet meer ging en het
hele spel begon.’ (De dingen de baas, 1950, p. 240). De lezer wordt via de tussenzin
betrokken bij het verhaalde. Maar die lezer weet helemaal niets, want het verhaal
beschrijft de overname van de macht door de dingen, en dat gebeurt uiteraard enkel
in het verhaal. Soms wordt de lezer op zijn niet-bestaan gewezen. ‘Wat zeg ik?
Rijssen ligt? Nee, Rijssen lag, want Rijssen is niet meer, ook jij lezer, bent niet meer.
Lees dit verhaal en weet, dat je er niet meer bent’ (Het grote gebeuren, 1947, p. 150).
De laatste zin is belcampisme in zijn zuiverste vorm. Ook de verteller is een
onbetrouwbaar element. Dikwijls bevestigt hij zichzelf nadrukkelijk, het sterkst wel
in Eenzaam (1950, pp. 219-220). ‘Nu weet ik het: jullie bestaan niet... Ik alleen besta
en alles wat ik zie en hoor maak ik zelf. De boom die daar staat is door mijn blik
daar neergepoot...’. Deze verkondiging van wijsgerig idealisme is waar in die zin,
dat zijn epische wereld een heel eigen creatie is; en anderzijds is het alweer de
bepaling van een uitgangspunt waardoor de auteur de lezer verplicht afstand te doen
van zijn gewone logica. Elders bevestigt de verteller hoe hij met God een merkwaardig
koopje sluit (Avontuur in Amsterdam, 1959), hoe hij iemand die zijn arm wil opeten,
helpt met de amputatie (Bladzijde uit het dagboek van een arts, 1936), hoe hij de
laatste overlevende is nadat de Nederlandse regering alle dijken heeft vernield (Het
laatste getuigenis, 1947), hoe hij in Rijssen, het
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dorp waar Schönfeld Wichers zijn jeugd doorbracht, als enige overblijft na het Laatste
Oordeel (Het grote gebeuren, 1947). De verteller, die zijn aanwezigheid soms
uitgebreid rechtvaardigt, poneert in al deze gevallen een werkelijkheidswaarde die
er alleen in de verhalen is, en die een tegenstelling vormt met de in de realiteit
geldende wetten. Soms wordt die verteller zelf een fantastisch verhaalelement. Zo
wordt zijn naam opgemerkt in een boek van een vereniging die zelfmoorden
organiseert: ‘Dat verbaast me niets. Zo'n leven moest wel een keer in de krul draaien.’
(De surprise, 1968, p. 603). En het leukst is hij in Het grote gebeuren; daar wordt
hij als laatste door de engelen, die eerst in paniek zijn wanneer ze hem niet vinden
(‘Wij zoeken Belcampo, wij hadden speciale opdracht!’), meegenomen: ‘En bij de
heldere tonen van een vijfstemmig koraal werd ik in de zachtste, blankste armen met
rustige vleugelslagen opwaarts gevoerd’ (p. 180).
Het meest specifieke afbraak- en opbouwdomein is de constructie van
intrige-elementen en het commentaar erop. Vaak krijgt de lezer als vertrekpunt een
stuk van de bestaande wereld voorgeschoteld; over die wereld worden bepaalde
vaststellingen gedaan, en van daaruit denkt de verteller verder: hij blijft logisch, maar
verlaat juist door die logica de realiteit. De achtbaan (1953) bespreekt de
wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van het hersenonderzoek. De geleerden
zullen erin slagen het menselijk brein volledig te doorzien; ze zullen exact weten
waar elke herinnering, elke kennis, elk denkbeeld zich bevindt. Die basisgedachte
wordt logisch uitgewerkt, en glijdt bijna onmerkbaar over van het speculatief naar
het als reëel voorgestelde: slechte herinneringen worden weggenomen, misdaden uit
de hersenpan gelicht, er ontstaan transplantatiebanken waar men heerlijke liefdes en
de wildste orgieën kan kopen. En de algemene beschouwing wordt omgezet in een
concreet voorbeeld, waarin de kerngedachte tot in het absurde wordt doorgetrokken.
Soms eindigt het verhaal met een ‘logische’ verklaring: in Genesis (1936) is God
klaar voor ‘de aftrap van de nieuwe planeet’ (23), maar ‘God bezeerde zijn voet’,
zodat het vehikel scheef draait en dreigt te vallen; om dat te compenseren, wordt
deze planeet aarde bevolkt met wandelaars en rijtuigen, die door hun bewegingen
het geheel draaiend houden. ‘Steeds slijt de as en wordt de fout groter, steeds moet
ook het verkeer intenser worden. Daarom auto's en motoren.’ (p. 24). Zo worden
telkens de traditioneel-reële verklaringen of voorstellingen afgebroken, en andere in
de plaats gesteld op basis van een, in het kader van het werk onweerlegbare, logica;
ergocentrische werkelijkheidswaarde wordt door de becommentariërende uitbouw
verstevigd, er ontstaat een nieuw realiteitsniveau.
Ook de traditionele morele waardepatronen, die door de lezer als verwach-
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tingspatroon worden meegedragen, krijgen in de verhalen een forse deuk: deze afbraak
kan nu normaal lijken, maar moet 30 of 40 jaar geleden veel minder vanzelfsprekend
geweest zijn. Zo schiet een kasteelheer vrijende paren dood, en laat de lijken neer in
glazen bakken met alcohol (Liefde's zegepraal II, 1936); in Rijssen springen alle
toeristen in een vlaag van vreugdevolle hysterie op de reuze-brandstapel, en geen
fysiek detail van het vervolg blijft de lezer bespaard - maar de sfeer blijft optimistisch
(Het plan Kruutntoone, 1936), het griezelig-sadistische wordt opgeheven. Ook het
plechtig-verhevene wordt gereduceerd: de schepping van de aarde wordt de aftrap
van een voetbalwedstrijd. En in Een Grootsaksisch monument (1968) wordt een
onbenullig volkslied ‘wetenschappelijk’ verklaard en tot symbool van volkse
strijdbaarheid verheven: ‘Zo zien wij: het peerd van Ome Loeks en de slag bij Ane
zijn één. Zij dienen weer hun centrale plaats te krijgen in het Saksische besef.’ (p.
542). Weer krijgen de waarden van buiten het werk binnen de verhalen volkomen
nieuwe dimensies: tekstueel hebben ze een waarde die door de botsing met de
contextuele waardeschaal grappig of bevreemdend wordt.
De traditionele genres worden in Belcampo's toverwereld ook al anders gebruikt
dan gewoonlijk. De afstand van de realiteit wordt nog beklemtoond door genres die
normaal niet tot de fictie behoren, zoals de titels in kranten (Het laatste getuigenis,
1947, blz. 81), dagboeken (Bladzijde uit het dagboek van een ivaarnemend arts,
1964) of wetenschappelijke artikels (Isaac van Asselt, een vergeten schilder, 1968),
terwijl anderzijds als fictioneel bekende genres dicht bij de werkelijkheid aanleunen
(De houthakker en Sprookje, 1964). Sommige genres worden vermengd: een preek
wordt langdurig ingeleid door commentaar van de verteller, soms wordt het verhaal
in een mondelinge vertelcontext geplaatst (Het verhaal van Oosterhuis, 1947), een
verhaal over heiligen wordt een farce (Legende, 1936). Steeds vermijdt Belcampo
de traditionele paden; in zijn poging om de obligate koppeling van genre en inhoud
op te heffen bereikt hij steeds verrassing bij de lezer, en de sinds lang vastgelegde
normen worden opgeblazen of althans gecontesteerd.
Ten slotte breekt de auteur ook dikwijls de traditionele taalconstructies af. De
vermenging van schijnbaar tegengestelde referentiële elementen leidt dikwijls tot
bewust gewilde originele taalassociaties, zoals in Genesis: ‘God zou een nieuwe
planeet onthullen’, ‘zondagse aureolen’, ‘de vers gebakken globe’ (p. 23). Soms is
het meer op zichzelf staand taalspel, dat natuurlijk wel past in het ruimer kader van
Belcampo's opzet. ‘'t Begint met het gevoel alsof er een prachtige regenboog door
je maag staat, maar langzamerhand breidt zich de wellust uit, tot een juichend carnaval
in alle zalen van
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je lichaam.’ (Uit het dagboek van een arts, 1936, p. 32). Hij gebruikt alle
taaltechnieken, en sluit daarin aan bij anderen die in taalconstructies ook de realiteit
overstijgen: poëtische taal is immers bij velen een middel om tot een poëtische wereld
te komen. Het verst gaat Belcampo in Amsterdam (1953), waarin hij de erotisch
geladen volkstaal van de zeelui weggoochelt in een pseudo-reëel jargon (pp. 344-345),
dat volkomen fictioneel is.
Op vrijwel al deze gebieden is Belcampo een buitenbeentje. Hij is vrij origineel
in zijn doel (volledige afbraak van de bestaande, opbouw van een volkomen nieuwe
orde), en volkomen persoonlijk in de combinatie en de tot het bittere einde gaande
uitbouw van zijn middelen. Wij menen dat Belcampo daarom één van de grote figuren
uit de prozaliteratuur van deze eeuw is, en dat het etiket ‘humorist’ dat hem
gewoonlijk wordt opgeplakt, lang niet voldoet om deze soms anarchistische, soms
moraliserende, soms wijsgerige, maar steeds briljant-originele persoonlijkheid te
typeren.
Het hier besproken boek bevat verschillende verhalenbundels. Er zijn dan ook
verschillende leesperspectieven mogelijk: de ‘nieuwe’ lezer in één ruk of geleidelijk,
de ‘oude’ lezer kan alles herlezen of het hem bekende vergelijken met het nieuwe.
Niemand kan het zien als een afgerond geheel: Belcampo publiceerde in 1979 een
nieuwe bundel, en misschien komen er nog meer. Toch is het gevaar van een
chronologische vertekening reëel: verhalen van tussen 1936 en 1969 kort na elkaar
lezen, kan tot een zekere vervalsing leiden. Anderzijds hebben vroegere
‘gegroepeerde’ publikaties die vervalsing al min of meer officieel bekrachtigd: zo
heeft Kosmos al respectievelijk de ‘bizarre’ en de ‘wijsgerige’ verhalen uitgegeven,
terwijl beide componenten in alle verhalen min of meer vertegenwoordigd zijn.
We verzetten ons dus wel tegen al te grove veralgemeningen, maar toch kunnen
we tussen 1936 en 1968 een bepaalde evolutie vaststellen. Met de nodige
voorzichtigheid mogen we zeggen dat het begin exuberanter is: zowel de situaties
als de dikwijls ermee samenhangende vormgeving liggen meer op het fantastische
vlak, en we geloven dat hierin een zekere anarchistische en dadaïstische invloed kan
aangetoond worden, die zich ook uit in het parodiëren van toen belangrijke richtingen
zoals het vitalisme. De klemtoon ligt op de uiterlijke gebeurtenissen, minder op de
innerlijke verwerking, die trouwens vooral in gedragingen duidelijk wordt. Wijsgerig
of wetenschappelijk commentaar is nog grotendeels afwezig.
Zeer geleidelijk veranderen de verhalen van toon. Tot het einde trouwens blijft de
vroegere hoofdlijn als nu secundaire kracht aanwezig, maar we kunnen toch stellen,
dat de verhalen soberder worden in de situaties, het fantastische wordt minder als
ludiek gegeven, minder als kracht op zichzelf aangeboden, en in de vormgeving. Het
werk sluit iets meer aan bij de
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traditionele verhaal- en taalpatronen, en wordt meer uitgewerkt op basis van een nog
steeds eigenzinnige, maar in de verhalen verantwoorde logica. Daaruit vloeit dan
ook een grotere verinnerlijking en veralgemening voort: de situatie wordt uitvoerig
aangekondigd, de uiterlijke extravagantie wordt verantwoord door uitweidingen over
de menselijke psychologie of de wetenschappelijke vooruitgang, soms verdwijnt de
fantastische situatie volledig achter persoonlijke of algemene beschouwingen. Moet
deze evolutie betreurd worden? Enerzijds niet: hoe kan men een auteur van dit niveau
voorschrijven wat hij moet doen, welke lijn hij moet volgen? Maar anderzijds is het
een feit, dat Belcampo zich daardoor verder verwijdert van wat hem in de Nederlandse
literatuur uniek maakt - moralisten van zijn niveau zijn er wel meer, fantasten van
zijn klasse bepaald niet.
Wat heeft deze evolutie veroorzaakt? Wij hebben er het raden naar, maar kunnen
enkele hypothesen vooropstellen: de calvinistische sfeer van het vroegere Nederland,
die humor en fantastiek niet gunstig gezind was, en de daaruit voortvloeiende behoefte
om ‘ernstig’ genomen te worden (kan de studie De filosofie van het belcampisme
ook daaraan worden toegeschreven?); een auteur die zich eerst engageert in het
studentenmilieu en later een ernstig burger wordt (hij wordt arts - op zichzelf al een
ziekte in de Nederlandse literatuur van de 20e eeuw). Vooralsnog weten we niet, wat
de heer Schönfeld Wichers voor zijn lezers nog in petto houdt; deze lezer hoopt
alvast, dat hij nog eens het Laatste Oordeel over Rijssen zal laten neerdalen, Nederland
zal laten overstromen, de aarde zal laten aftrappen in de vaart der planeten, of een
moord op een vampierenkolonie zal organiseren. Want dit brein lijkt ons verrukkelijk
onuitputtelijk.
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Kroniek
Etienne Bastiaenen / Stafmedewerkers zijn geen ridders
De wet van vraag en aanbod geldt ook in literatuur. Zodra er wat symbiose is tussen
een publiek en enkele auteurs viert de inspiratie hoogtij. De hoofse lyriek, de
ridderroman, dat was maatwerk. De klassieke tragedie hield de adel een welgevallige
spiegel voor. Maar vandaag zijn de romanschrijvers de kluts kwijt. De commerciële
roman - in de trant van ‘Croisière grecque’, ‘Fièvre sous les Tropiques’ - heeft als
enig doel de best-seller van de zomer in de wacht te slepen. Aan het andere uiterste
leveren de ingewikkelde construeersels van enkele technici voer voor structuralisten
en semiotici. Tussen beide polen zoekt de kwaliteitsroman moeizaam zijn weg. Heel
onlangs is een nieuw proefkonijn in de ontleedkamer verschenen: het zogenaamd
‘kaderlid’, de stafmedewerker van de grote ondernemingen. Dit personage zou best
vernieuwing in de romanthematiek kunnen brengen. Inderdaad, deze held van onze
tijd neemt een sleutelpositie in en heeft heel wat facetten: hij is een sandwichman
en staat in het brandpunt van de hedendaagse stormen. Een ruim publiek is bereid
aan zijn problemen aandacht te schenken: de sociologen, de journalisten, de
betrokkenen zelf die steeds talrijker zijn en zich zedelijk verplicht voelen
belangstelling te hebben voor cultuur en zelfstudie - ook zijn ze beschaamd alleen
‘Play-Boy’ of vakliteratuur naast hun hifi-keten te zien liggen. Sommige schrijvers
voelen best uit welke hoek de wind waait en beseffen dat dit milieu een uitstekend
klankbord vormt. Het is trouwens kenschetsend dat enkele stafmedewerkers zelf hun
gemoedstoestanden aan het papier toevertrouwd hebben.
Of ze tot het middenkader of tot het hogere kader van de grote nationale of
multinationale ondernemingen behoren, ze herkennen elkaar in een oogopslag. Een
aktentas, een mooie das geassorteerd met een pak naar de laatste snit, onder de arm
Le Monde, L'Expansion, Le Nouvel Economiste of beter nog de Financial Times:
neen, deze man is geen simpele functionaris, geen gewone bediende. Zijn blik is te
scherp, zijn mond te wilskrachtig: hij behoort tot het uitverkoren volk; kijk naar die
elegante bevalligheid, nauwgezet maar toch losjes, met een tikkeltje zwier. Zo
beduiden de stafmedewerkers elkaar dat ze van hetzelfde ras zijn. Bij nader onderzoek
zou men zelfs de etiketjes kunnen plakken: sales manager, financieel analyst,
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produktiechef... Het is even gemakkelijk de hulptroepen te onderkennen: de drietalige
secretaresse, de public relations officer, de onmisbare medewerkster die tot na 17
uur blijft... enz. Heeft de stafmedewerker ongelijk zijn statussymbolen ten toon te
spreiden? Is hij soms niet de ridder van onze tijd? Eerst smeedt hij zijn wapens en
verzamelt diploma's (die van M.B. uitgereikt door een Amerikaanse universiteit is
onontbeerlijk), dan legt hij de angstaanjagende selectietests af en krijgt hij de
ridderslag. Vervolgens opent zich de cursus honorum. Vanaf dat ogenblik wijdt hij
heel zijn leven - overuren, zenuwslopende zorgen en slapeloosheid incluis - aan de
onderneming. Officieel althans ijvert hij uitsluitend voor de expansie van zijn bedrijf.
In feite is het zo dat hij gedurende dertig jaar strijd voert om stapsgewijze, van bureau
tot bureau, zijn persoonlijke weg te banen en zijn carrière zo hoog mogelijk op te
drijven.
‘C'est tout le problème, la trajectoire. Le cadre est dévoré par sa trajectoire.
Il est à cheval dessus et il la fouette, toujours plus haut, toujours plus loin.
Il rencontre dans son galop des trajectoires parallèles, tendues vers le même
sommet, mais comme le chemin rétrécit en altitude, le mieux est encore
de les briser ou à la rigueur de les faire bifurquer vers des voies sans issue.
Tant qu'elle monte, la trajectoire, le cadre porte des oeillères pour ne rien
voir d'étranger, pour ne pas être distrait à droite ou à gauche. Il peut se
droguer de travail et de promotions. Il peut aller jusqu'à s'identifier à son
entreprise, il devient M. Saint-Gobain ou M. Agence Havas et il y trouve
grand bénéfice puisque l'entreprise est bâtie sur du roc. L'ayant absorbé,
l'ayant digéré, elle l'entraîne ensuite dans sa pérennité.’1.
45-50 jaar is de kritische leeftijd: zal hij door de trechter geraken en de top bereiken
of in een zijweg doodlopen? Op die leeftijd, in een laatste inspanning, duwt men zich
nog eens vooruit op het schaakbord - men vraagt zich af of het al dan niet duidelijk
genoeg is dat de grote baas een dagje ouder wordt en men vreest de horde van de
jonge wolven. Welk ook zijn ‘lot’ weze, de stafmedewerker moet een doorduwer
blijven, op de loer achter zijn glimlach, zijn schijnbare onverschilligheid en zijn
stilzwijgende efficiëntie.
Zoals de ridders behoort de stafmedewerker tot een broederschap. Hij kent er het
jargon van, beter gezegd te pas en te onpas maakt hij gebruik van een specifieke
woordkramerij: marketing, budgetplanning, organisatieontwikkeling, werkoverleg,
loopbaanplanning, enz. De zeden en gewoonten leeft hij trouw na: de hogere stafleden
wonen de hoogmis, de vergadering van het directiecomité bij; lagere stafleden doen
aan brainstorming in de zijbeuken. Sommige uitverkorenen worden op gesofistikeerde
inwijdings-
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riten ontboden: tijdens veelvuldige seminaries worden ze opnieuw in het bloed van
de draak ondergedompeld. Ten slotte, hoogste eer, een beperkte elite heeft recht op
seances in sensitivity-training. Enkele wapenbroeders trekken zich terug onder de
tent. De bedoeling is elkaar wederzijds op gebreken en tekortkomingen te wijzen.
De zwakken bijten in het zand, de sterken passen hun wapenrusting aan. Heilzame
vuurproef, want ze zet de stafmedewerkers ertoe aan zich nooit bloot te geven.
Want ook buiten het oorlogspad moet het staflid op dreef blijven. Zijn privé-leven
is eveneens geprogrammeerd. De echtgenoten van de stafleden zijn fashionable, ze
brengen hun kinderen (gewoonlijk drie, een aantal dat iets hoger ligt dan het nationale
gemiddelde) naar dezelfde scholen en spelen tennis in dezelfde clubs. Is er een
barbecue, dan ziet men hetzelfde genre wagens verschijnen en dan praat men over
dezelfde vakantieclubs, over de verdiensten van dezelfde restaurants en van dezelfde
geluidsversterkers. Van de aansteker tot het niet te dure antiquiteitje, alles klopt (het
zijn immers ‘musts’, zeggen de heren). Volhardend in zijn beroepsmilieu, belust op
sport en competitie, wil het staflid ook op seksueel vlak wat presteren. Hij kent een
stuk of wat adressen en laat graag veronderstellen dat hij - alle gekheid op een stokje
- goede betrekkingen heeft met zijn secretaresse.
Dat geheel van gedragspatronen en imago's sluit de stafleden op in een
kastesysteem. Vele traditionele schrijvers zijn eropuit duidelijk getypeerde milieus
in hun samenhang te beschrijven. Maar zulke milieus worden zeldzaam: het platteland,
de dorpen lopen leeg, de maatschappelijke standen vervagen, het gezinsleven springt
uit mekaar en zo verdwijnen zedenromans, epische of landelijke verhalen, familiale
saga's, en al hetgeen een André Gide of een Hervé Bazin objecten van haat en stof
tot analyse leverde. Alles in acht genomen is de reden waarom een commercieel
directeur meer intimiteit heeft met zijn secretaresse dan met zijn echtgenote toch dat
de eerste veel hechter verbonden is met zijn zeer eigensoortige levenssfeer. De
geplogenheden van zulk een gesloten universum, zo karakteristiek in zijn
waanvoorstellingen, die rondedans van maskers, zulk een arena waar fijngemanierde
roofdieren elkaar beloeren en verscheuren, moest vroeg of laat in het observatieveld
van de literatuur ingang vinden.
Nochtans, ondanks alle uiterlijkheden zijn de stafleden geen ridders. De ridder
stelt het strijden om de graal nooit in vraag. Hij is nooit bang de dupe te zijn.
Daarentegen houdt de opkomende generatie van de stafmedewerkers er soms
eigenaardige opinies op na. Sommigen stellen noch het lawaai noch de
milieuvervuiling op prijs en onderschrijven graag enkele ecologische standpunten.
Komt Rousseau opnieuw overgewaaid uit de
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Amerikaanse universiteiten? Het tweede verblijf dient er ook toe opnieuw aan te
knopen met de natuur, vriendschappelijke banden te leggen met ‘mensen van de
streek die de zin voor de echte waarden niet verloren hebben’, een authentiek leven
terug te vinden. Het gebeurt dat kaderleden blijk geven van opvallend veel begrip
voor al die zonen die na mei '68 de Weg namen, naar Katmandoe vertrokken en die
vandaag eerder geneigd zijn landbouwdeskundigen ten dienste van de derde wereld
te worden. Dat is wat nieuws; twee schokken hebben het universum van de kaderleden
gespleten: mei '68 en de crisis die in '73 begon. De gebeurtenissen van '68 hebben
in het geniep twijfel gezaaid. Op de kritische leeftijd van de laatste promoties, als
het hartinfarct dreigt, rijst soms de nieuwe vraag: wat heb ik met mijn leven gedaan?
Stafleden die wars zijn van metafysica werden vaak door de huidige crisis aan het
wankelen gebracht. Nu de economische machine kapseist en de werkloosheid ook
hen kan overvallen - zij, die toch de trouwste lakeien zijn van de gevestigde macht
- en nu die macht zelf hen de grootste financiële offers vraagt - zij, die slechts met
enkele schamele onkostennota's wat belastingontduiking kunnen plegen - nu, ja,
ontdekken ze hoe wankel en onbehaaglijk hun toestand is. Tussen twee vuren top en
basis - gevangen, sluiten ze op slag - tijdsverschijnsel! - aan bij een vakbond en in
de gespecialiseerde pers gaat het voortdurend over de ‘malaise’ van het staflid
‘parce qu'il n'appartient ni à la haute direction, laquelle prend des décisions
sans lui, ni à la base qui le considère comme le reflet du pouvoir, même
si ce n'est pas vrai.’2.
De cursus honorum, was dat geen bedriegerij, de topcarrière een fata morgana, de
afgelegde weg op het oorlogspad het rondlopen van een rat in een proeflabyrint?
Degelijke literatuur brouwt men niet met gezapige gevoelens, maar met
crisismomenten. Nu voor de stafmedewerkers het uur van de waarheid naakt, worden
ook zij geschikte onderwerpen. Die waarheid kan zich onthullen dank zij een
ontregeling van de werking en de mechanismen van de onderneming. De fantastische
roman van René-Victor Pilhes L'Imprécateur verhaalt ons de ineenstorting van de
Franse filiale van het multinationale bedrijf Rosserys & Mitchell ten gevolge van
een handig gesmeed complot.3. De ware nachtmerrie is niet zozeer de vernietiging
van het bedrijf zelf, maar vooral de openbaring van de methodes van de topdirectie,
die geenszins van het zuiverste gangsterisme verschillen. Verwoed arrivisme,
hoogmoed, misprijzen voor al het menselijke is hetgeen men de stafmedewerkers
trachtte in te boezemen. Als de maskers vallen, moeten zij wel toegeven dat ze slechts
gemanipuleerde marionetjes zijn.
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Het ontdekken van de waarheid kan ook het gevolg zijn van een gewone
bewustwording. Deze laatste neemt niet altijd dramatische afmetingen aan, zoals
blijkt uit de zelfontleding van Olivier Renaudin in Un Cadre à la Mer. Tijdens een
soort jaarlijkse retraite maakt hij eenzame wandelingen, mijmert, doet zuurstof op.
Gelovig en goed familievader is Renaudin helemaal niet het type van een
revolutionair; hij blijft zijn onderneming trouw, maar elk jaar verscherpt zich in hem
de zin voor het relatieve.
François Forge daarentegen, Guy Croussy's hoofdpersonage in Le Loup-Cervier,
trekt vastberaden de Rubicon over.4. F. Forge heeft in de onderneming Van Gheluven
en Cie een onweerstaanbare klim verwezenlijkt. Nu hij op de top geraakt is en al zijn
concurrenten verpletterd heeft, krijgt de walg hem te pakken en beseft hij al het ijdele
van zijn gezag. Hij gooit de spons, geeft zijn ontslag, verlaat vrouw en kinderen allen handlangers van het systeem. Hij trekt zich terug in de eenzaamheid en komt,
nog slechts gevoelig voor de natuuromgeving, tot een volmaakte onverschilligheid.
De bewustwording is niet altijd het gevolg van een morele of metafysische
probleemstelling. In de film L'Argent des Autres zien we dat een stafmedewerker
geleidelijk ontdekt dat de directie van hem een zondebok wil maken. Soms geeft hij
er zich rekenschap van dat zijn materiële welvaart en zijn sociale positie slechts
zoethoudertjes zijn. In het stripverhaal van Lauzier La Course du Rat verliest Jerôme
het hoofd wanneer hij met de Tout-Paris en de wereld van het spektakel in contact
komt: hij begrijpt dat hij de nar van het gezelschap is, een komische minus habens
met wie iedereen spot.5.
‘Le drame de notre époque, ce n'est pas la violence, le fascisme, ces
conneries, c'est la prise de conscience par les médiocres de leur propre
médiocrité. J'appartiens aux légions des mal dans leur peau qui accusent
le système, les tabous judéo-chrétiens et leurs chefs de service pour se
cacher à eux-mêmes qu'ils souffrent d'une médiocrité à vif.’6.
De ontreddering en soms de revolte van de stafmedewerkers treden dus het zuiver
literaire domein al te buiten; men vindt de inspiratiebron ook in alle andere
expressiemiddelen tot en met film en stripverhaal. Het gaat hier natuurlijk niet om
‘grote’ literatuur of om vormexperimenten, maar het onderwerp is nieuw, interessant
en kenschetsend voor onze tijd. Want sinds '68 en de crisis van '73 zweren de
stafmedewerkers, in tegenstelling met de ridders van vroeger, niet meer blindelings
trouw aan hun heer. Er is inderdaad iets verrots in het koninkrijk van het grote
kapitaal...

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

O. Renaudin, Un Cadre à la Mer, Fayard, 1978, p. 77.
O. Renaudin, op. cit., pp. 75-76.
R.-V. Pilhes, L'Imprécateur, Le Seuil, 1974.
G. Croussy, Le Loup-Cervier, Julliard, 1976.
Lauzier, La Course du Rat, Dargaud, 1978.
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Kroniek
Maurits Engelborghs / Thomas Stearns Eliot: persoonlijk en / of
onpersoonlijk
Keith Alldritt, Eliot's Four Quartets (London, The Woburn Press, 1978).
Lyndall Gordon, Eliot's Early Years (paperback-versie van een boek dat
oorspronkelijk in 1977 verscheen bij Oxford University Press).
A.D. Moody, Thomas Stearns Eliot: Poet (Cambridge University Press,
1979).
Brian Lee, Theory and Personality. The Significance of T.S. Eliot's
Criticism (London, The Athlone Press, 1979).
Over T.S. Eliot is al zoveel geschreven, niet alleen nà maar ook tijdens zijn schijnbaar
onavontuurlijk maar daarom niet minder vruchtbaar leven, dat het steeds moeilijker
wordt er nog iets echt origineels over te brengen. Gelukkig zijn er altijd die
regel-bevestigende uitzonderingen, waarvan er in de jongste maanden enkele
verschenen.
Zoals haar ondertitel ‘Poetry as Chamber Music’ suggereert, is de studie van Keith
Alldritt een poging om de muzikale structuur van de Four Quartets bloot te leggen.
Aangezien Eliot zijn werk zelf als een kwartet bestempelde en gezien de sterke
invloed op zijn poëzie van de symbolistische theorieën over de gelijkenissen tussen
de literatuur en de muziek, is dit een benadering die het onderzoeken zeker waard
was. Alldritt (die o.a. ook al gepubliceerd heeft over Orwell en Lawrence) heeft ze
met veel succes aangepakt. Zijn werk is nuttig, maar eerder beperkt van draagwijdte
en dus uiteraard vooral tot de specialist gericht.
Het boek van Lyndall Gordon is een boeiende studie van de eerste vier decennia in
Eliots leven - tot aan zijn bekering tot het anglokatholicisme m.a.w. - en het weet
daarover zoveel nieuws te vertellen, zijn inzichten zijn zo origineel en stevig op
persoonlijk onderzoek gefundeerd, dat het op minder dan een paar jaar tijd klassiek
geworden is. Doorheen het overvloedige feitenmateriaal over deze beslissende
vormingsperiode in Eliots leven is Lyndall Gordon een veilige gids: de auteur wijst
niet alleen de weg in het gevarieerde landschap van Eliots persoonlijkheid, hij
interpreteert ook met tact en ervaring hoe de gedachten- en gevoelswereld gegroeid
is waarop zijn poëzie uiteindelijk toch steunde. ‘Uiteindelijk’, want Eliot zelf heeft
wel eens de indruk gegeven dat tussen de persoonlijkheid van de dichter en zijn
poëzie de banden niet zo eng en zeker niet determinerend
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waren. Iedereen kent zijn beroemde formulering van deze paradox: ‘Poetry is not...
the expression of personality, but an escape from personality.’ (in ‘Tradition and the
Individual Talent’).1. Wat men daarbij nochtans doorgaans vergeet is dat hij er a.h.w.
met een knipoog onmiddellijk aan toevoegde: ‘But, of course, only those who have
personality and emotions know what it means to want to escape from these things.’
Dat Eliot een fascinerende persoonlijkheid had weten we, en het is Lyndal Gordons
niet te onderschatten verdienste dat hij van de beslissende jaren waarin die
persoonlijkheid gevormd werd een revelerend beeld geschetst heeft.
Intussen is het ook wel meer en meer duidelijk geworden dat het hele probleem van
de dichterlijke persoonlijkheid en van wat er al of niet van doorsijpelt in het scheppend
werk heel wat ingewikkelder is dan Eliot wel eens geneigd was het voor te stellen.
Welnu, één van de grote verdiensten van Thomas Stearns Eliot, Poet (ik druk op
‘één’, want er zijn er meer) is alvast toch dat het dit interessante probleem van de
spanning tussen persoonlijkheid en onpersoonlijkheid in Eliots scheppend werk zo
treffend tot zijn recht laat komen.2. Het is een spanning die (zoals die tussen de
romantische en de klassieke strekking van zijn werk trouwens, en die er misschien
wel verband mee houdt) van het begin tot het einde aanwezig was bij Eliot, maar die
bijzonder goed voelbaar was in The Waste Land. Op het eerste gezicht is dit werk
een weinig-persoonlijke meditatie over de trieste toestand van de moderne beschaving,
maar in feite ging het even zeer, zo niet méér, om Eliots diepste persoonlijke
gemoedsgesteldheid in de periode waarin het werk tot stand kwam.3. Kijk nu hoe
helder en evenwichtig Moody de juiste betekenis en relatieve draagwijdte van het
onpersoonlijkheidsconcept omschrijft: ‘Eliot's poetry is made up out of what the man
lived through; but the poet we come to know in it is an elected self, a personality
deliberately fashioned in the medium of language, and whose only real existence is
in poetry. This is not to say that the poet has no relation to life. On the contrary, being
detached from the private and particular experience of one man, he becomes like the
hero of a drama, one who outstandingly represents - and perhaps carries to excess something characteristic of other lives and times beside his own.’4.
Veel aandacht gaat ook naar Eliots uiterst voorzichtige houding tegenover emoties
en zijn levenslange strijd om ze, literair althans, te domineren door ze als koele
waarnemer te ontleden. Geen wonder dat het tweede hoofdstuk dan ook begint met
het citaat: ‘The only cure for Romanticism is to analyse it.’ Het objectiveren van een
droevige subjectieve gesteldheid is blijkbaar een middel om die gesteldheid draaglijk
te helpen maken. Zo kan
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het bekende ‘Portrait of a Lady’ worden gezien als ‘presenting a subjective state as
an object for detached contemplation.’5. Maar anderzijds dan drukt Moody er, in een
meesterlijke passage, toch op, hoe in het geval van Eliot zijn poëtische uitspraken
op een unieke manier ‘au sérieux’ moeten worden genomen: ‘There is a world of
difference between merely saying something, and really meaning it and Eliot's poetry
really means its meaning. His way of saying the things that matter to him is so
resolved that they are him.
The things he has to say must be reckoned with therefore as in the realm of
character, and not as ideas and beliefs merely. The ideas, to adapt a phrase of Pound's,
have gone into action. For this reason the “problem of poetry and belief”, which
haunts Eliot's criticism and that of some of his critics - and, indeed all attention to
this thought and theory as something outside and apart from his poetry seems to me
a distraction from the serious business of coming to terms with a powerful and (for
many of us) more or less alien mode of being.’6.
En daarmee staan we natuurlijk weer een héél eind van de
onpersoonlijkheidstheorie. Het is trouwens evident dat dit hele probleem van
persoonlijkheid en onpersoonlijkheid met paradox geladen is, niet alleen aan de kant
van de zogezegd ‘onpersoonlijke’ auteurs als Eliot trouwens. D.H. Lawrence wordt
doorgaans als een van de meest persoonlijke, ja autobiografische auteurs beschouwd
en Sons and Lovers als zijn meest autobiografische roman, maar toch vond hij (in
een brief aan zijn uitgever Sidney Pawling van 18 oktober 1910) dat: ‘Paul Morel
[de voorlopige titel van Sons and Lovers] will be a novel - not a florid prose poem,
or a decorated idyll running to seed in realism but a restrained, somewhat impersonal
novel.’7. Deze unieke verstrengeling van persoonlijk en onpersoonlijk, objectief en
subjectief, klassiek en romantisch, en al de vruchtbare spanningen die ze meebrengt,
wordt door Moody niet alleen bij het begin van zijn boek voorbeeldig voorgesteld,
ze geeft ook kleur aan het ganse werk.8. Een andere paradox die aan de orde komt,
is die van de ‘poésie pure’. Eliot heeft nooit zijn grote verering voor en de diepe
invloed van Mallarmé en Valéry ontkend, maar het is meteen toch ook duidelijk dat
hij hun opvattingen over ‘l'art pour l'art’ zo omgebogen heeft dat ze zijn eigen
doelstellingen konden dienen, en die waren tenslotte niet zo ‘zuiver’ (in de literaire
betekenis van het woord dan). Hier hebben dus aanhangers van een zuivere poëzie
model gestaan voor een poëzie die erin slaagt om op een bijzonder geëngageerde
manier over enkele van de meest fundamentele waarheden en waarden van de
menselijke conditie te mediteren.
Wat er ook van zij, met deze boeiende thematiek van persoonlijk en on-
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persoonlijk, van menselijk engagement en artistieke vrijbuiterij voor ogen interpreteert
A.D. Moody indringend het hele poëtische oeuvre van Eliot. De grootste aandacht
gaat uiteraard naar The Waste Land en vooral naar de Four Quartets, die hij, zeer
treffend alweer, als volgt tegenover het eerste werk stelt: ‘One great difference is
that the poet is not now projecting a private predicament upon the common world in
order to be released from it, but is rather taking upon himself the state of the world,
in order to identify the common, universal sin, and to bear witness to the way all
may be redeemed. The difference proceeds, however, simply from the expansion
from the private into the universal of the one motive: the need to make an end of
merely living and merely dying, and to find rest in the Absolute.’9. Er is in dit
bewonderenswaardige boek maar één passage waarmee ik het fundamenteel oneens
ben. In een Postludium komt Moody tot de volgende conclusie: ‘The need for
self-transcendence in love can now be seen to have been the deepest and most
consistent motive in all his work. When it seemed unattainable, frustration and faillure
grew and were deliberately cultivated into “the death motive”: Angst, alienation and
the sense of sin; then suffering and death embraced as the way of purgation into the
realm - mystical, transcendental, ideal - of perfect Love. Yet all this pursuit of the
Absolute through negations is exposed, by the actual experience of love, as necessary
only because he was out of love, and only for so long as he remained in that state.
When he found himself in love, he found the fullness and harmony of being for which
he longed - and his poetry could be seen for what it is, a supreme expression of the
negative phase of desire.’10. De beweging die hier wordt geschetst, loopt in precies
de tegengestelde richting van die welke Graham Greene in The End of the Affair
beschreef. Greene gebruikt een citaat van Léon Bloy als motto voor zijn roman, maar
hij had even goed deze woorden van François Mauriac kunnen aanhalen: ‘Peut-être
n'est-il qu'un seul amour.’ D.w.z. dat eros en agape zo innig verstrengeld zijn dat de
drang van de mens naar zinnelijke liefde vaak maar een uiting is van zijn liefde tot
God. Het hoofdpersonage Sarah zegt het duidelijk in haar dagboek als ze God
ondervraagt over haar verwarring tussen haar liefde tot haar minnaar Maurice en
haar liefde tot Hemzelf: ‘was it really You I loved all the time? Did I touch You
when I touched him? Could I have touched You if I hadn't touched Him first [...]?
And he loved me and touched me as he never did any other woman. But was it me
he loved, or You?’11. Maar Moody suggereert, in de geciteerde passage, dat bij Eliot,
zowel in zijn werk als in zijn persoonlijk leven, de beweging net in de andere richting
liep. Eliots bijna levenslang zoeken naar een bovenaardse liefde (en wat daarvan in
zijn werk tot uiting
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kwam) zou de hele tijd maar een pis aller geweest zijn voor de bevredigende aardse
liefde die hij tot het einde bijna niet gevonden had. Volgens Moody is de verklaring
hiervoor te zoeken in het laatste bedrijf van The Elder Statesman, waarin Eliot - nadat
hij verliefd geworden was op zijn secretaresse en met haar gehuwd - opeens zijn
geloof in de aardse liefde uitspreekt:
‘Age and decrepitude can have no terrors for me,
Love and vicissitude cannot appal me,
Not even death can dismay or amaze me
Fixed in the certainty of love unchanging.
I feel utterly secure
In you; I am a part of you.’12.

Zelfs indien wordt aangenomen dat Eliot hier in propria persona spreekt (wat
hoegenaamd niet zeker is) lijkt me dit zéér pover bewijsmateriaal om een groot deel
van Eliots levenswerk meer dan een schijn van zelfbedrog en onoprechtheid te geven.
Trouwens, in het bekende essay over Dante, dat al in 1929 verscheen, had de dichter
zelf al zeer duidelijk gemaakt hoe hij over dit probleem dacht: ‘the love of man and
woman (or for that matter of man and man) is only explained and made reasonable
by the higher love, or else is simply the coupling of animais.’13. In het licht van die
woorden lijkt het me onmogelijk dat hij zo naïef in de val zou lopen die de aardse
liefde hem, steeds volgens Moody natuurlijk, later spande.
Dit is de enige ernstige, maar zeer voorbijgaande tekortkoming in een boek dat
voor de rest voorbeeldig is. Ik weet niet wat ik het eerst, of het meest, moet loven:
de analyse van de gedachten, de beschrijving van de gevoelens of de subtiele bepaling
van de juiste toon in een gedicht, ofwel de gevatte manier waarop de inzichten in het
hele oeuvre worden gerformuleerd. Wat in ieder geval vanaf de allereerste bladzijden
opvalt is het rustige gezag en het gefundeerde zelfvertrouwen waarmee het werk
geschreven is. Hier is duidelijk een man aan het woord die weet dat hij iets te zeggen
heeft. Zijn ‘close reading’ is niet van de beperkende soort die de oorspronkelijke
tekst verdringt, maar die er telkens weer met vernieuwde interesse naar doet
teruggrijpen. Dit is geen gemakkelijk boek. Het doet weinig toegevingen aan de
lezer. Wie ‘zijn’ Eliot niet grondig kent zal er best niet aan beginnen, maar voor de
ernstige liefhebber van een der grootste dichters van de twintigste eeuw is het een
van de beste studies die tot hiertoe verschenen zijn.

Eindnoten:
1. In Selected Essays, London, Faber, 1932, 19513, p. 20. Het essay komt ook voor in Frank
Kermode, ed., Selected Prose of T.S. Eliot, London, Faber, 1975, en in John Hayward, ed., T.S.
Eliot. Selected Prose, London, Penguin, 1953.
2. Het hele probleem is ook uitvoerig behandeld in Mowbray Allan, T.S. Eliot's Impersonal Theory
of Poetry, Lewisburg, Bucknell University Press, 1974. Hugh Kenners The Invisible Poet: T.S.
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3. Zie bv. James E. Miller, Jr., T.S. Eliot's Personal Waste Land. Exorcism of the Demons,
University Park & London, The Pennsylvania State University Press, 1977.
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in een voetnoot verdient Theory and Personality dan ook nauwelijks.
9. p. 262.
10. p. 285.
11. pp. 129-130 in de nieuwe Collected Edition, London, William Heinemann & The Bodley Head,
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oorspronkelijke uitgave is van 1951).
12. The Complete Poems and Plays of T.S. Eliot, London, Faber, 1969.
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De laatste ronde
Het huis van Plantin
Toen het huis van Plantin en van zijn opvolgers de Moretussen door Antwerpen was
aangekocht keek de stad uit naar een conservator. Dat moest gebeuren volgens al de
administratieve gebruiken en wie maar wilde kon zijn kandidatuur indienen. In feite
was dat een ijle geste, want de benoeming van een bekwaam historicus, Max Rooses,
was blijkbaar reeds in kannen en kruiken. Volgens het dossier dat ooit in mijn handen
kwam, daagden er niet minder dan 85 kandidaten op, geen enkele vrouw. Vooreerst
een klein aantal schrijvers waaronder een derderangsfiguur zoals Weustenraad. Er
verschenen ook enkele bibliothecarissen en vage publicisten die meewerkten aan
lokale theaterblaadjes. Onvermijdelijk waren ook een aantal schilders en beeldhouwers
en zelfs een ‘artiste musicien’, maar die had een unieke troef in handen: hij heette
Victor Plantin. Er waren ook doctors in de rechten, antiquairs en een zonderling
personage dat zichzelf beschrijft als een ‘ex-religieux au couvent des Pères Récollets’.
Zelfs dat heeft hem niet gered bij het liberale gemeentebestuur. Er waren ook een
aantal ‘renteniers’, de predikant van de protestantse Kerk en een ‘régisseur d'une
exploitation agricole’. Het leger liet zich ook niet onbetuigd: er was een
‘ex-sous-officier d'infanterie’, een luitenant, een luitenant-kolonel, gevolgd door een
kapitein, ‘sous-directeur’ van een krijgsgasthuis. Er was ook een zeeman en een
gewoon student. De grootste grappenmakers verschijnen op het einde van de lijst:
twee stationschefs, een landmeter en een bediende van de Muntschouwburg. Dan
komt de directeur ‘d'une fabrique de bougies’ gevolgd door een ‘ex-commerçant en
peaux de moutons’. Er waren ook nog een paar professoren beschikbaar.
Jammer genoeg heb ik de bespreking van al die kandidaturen in de Gemeenteraad
niet kunnen nagaan.
Marnix Gijsen

Vondel en racine
Men weet dat 1979 het Vondeljaar was. Er waren 300 jaar verlopen sinds zijn
overlijden. Veel praal en jubel en gloria zat in dat herdenkingsjaar niet. Weinig of
geen officiële vieringen, geen schitterende academische zittingen, imponerende
studies of indrukwekkende opvoeringen. Waarom? Misschien kan het verleden van
onze schilderkunst - Rembrandt, Rubens, onze primitieven, etc. - ons machtiger
bezielen tot tentoonstellingen, spektakels, congressen,
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etc. Toch is Vondel een internationaal bekende figuur, zeer gewaardeerd, en vertaald.
Ik geloof echter dat Nederland niet de hartstochtelijke liefde voor zijn ‘gouden
eeuw’ heeft, die Frankrijk voor zijn ‘Grand Siècle’ kan opbrengen. Waar is in
Nederland, of bij ons, dat enthousiasme voor de glorie van eigen taal, geschiedenis,
cultuur als in Frankrijk: de uitstraling van de ‘culture française’?
De laatste maanden van het Vondeljaar brachten mij in Parijs. Ik constateerde daar
verbaasd dat een andere classicus, vijftig jaar jonger dan Vondel, in het middelpunt
der belangstelling staat, Racine! De Comédie Française speelde er Bérénice en in
dezelfde maand november werd Esther gemonteerd door Henri Ronse in de aloude
abdij van Fontevrault, waar hij de laatste tijd zijn festivals ‘de la Tragédie Française’
organiseert en heel wat tragedies van Racine heeft opgevoerd: Atholie, Phèdre... In
de ‘Nouvelles Littéraires’ (8 nov. 1979) lees ik: ‘La tragédie française est en passe
de devenir un genre aussi à la mode que l'opéra.’
Er zijn natuurlijk verschillen tussen Vondel en Racine (of Shakespeare). De meest
magistrale opvoering van Vondels drama's kan mij nooit zó diep beroeren dat ik er
in merg en been door geraakt word en een tijdje de slaap niet vind. Dat zou ik van
sommige stukken van Racine niet kunnen zeggen (evenmin van Shakespeare). Voor
de concreet meelevende verbeelding is de dramatiek van Vondel, hoe verheven ook,
niet pregnant-menselijk genoeg, zodat zij de mens niet fel emotioneel genoeg ontroert,
zijn hartstocht niet meesleurt, zijn verbeelding niet overrompelt. Dat kan men van
Racine niet zeggen, zelfs niet van een nogal sentimenteel stuk als Bérénice, want op
de beste momenten ruist de zoele adem van de passie door de langoureuze muziek
van de alexandrijn. Zou de alexandrijn (volgens de Nouvelles Littéraires) gaan
herleven?
Albert Westerlinck

Over Nobelprijzen
De Zweedse academie heeft dit jaar eens te meer een outsider als winnaar uitgekozen,
de Griekse dichter Elytis. Deze man was in de Westeuropese landen geen totaal
onbekende, maar hij was ook geen befaamd en breed vertaald kunstenaar.
Waarschijnlijk heeft de jury hem in het Engels gelezen, want een naar Amerika
uitgeweken Griek heeft zijn oeuvre in het Engels vertaald.
Men voelt zich door allerei vragen overrompeld als men aan een jury als die van
de Zweedse academie denkt. Hoeveel ruim-gevormde Europese literatuurkenners
zijn er onder die 18 leden? Hoevelen volgen de wereldliteratuur op de voet? Hoe is
het met hun talenkennis gesteld? In 1979 hadden zij o.m. volgende talen te verwerken:
Nieuwgrieks, Roemeens, Turks, Hongaars, Chinees, want van elk dezer taalgebieden
hadden zij minstens één kandidaat te beoordelen. Of lezen zij die kandidaten in
vertaling? Dat is natuurlijk, louter esthetisch gesproken, een ernstige handicap.
Afkeurenswaardig!
De resultaten van al het jurywerk, na zovele decennia, zijn verre van briljant. De
Zweedse academie zou, indien zij niet door nationalistische trots werd
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weerhouden, er beter aan doen de keuze van de Nobelprijs toe te vertrouwen aan een
internationaal comité van bevoegde mensen, desnoods onder controle van de Unesco.
Het zou een middel zijn om eindelijk de Nobelprijs los te maken uit dat klein, Zweeds
academietje met zo weinig bevoegden, uit dat kleine gescharrel van partijdige
invloeden en politieke trekkerij. Want zie nu toch eens, welke rij wereld-belangrijke
kunstenaars op bekroning wachten, terwijl men met een vergrootglas een Griek gaat
zoeken: Alberto Moravia, Graham Greene, Max Frisch, Michel Tournier, Michaux,
Ponge, René Char, Jorge Borges, Leopold Senghor (ook politiek). Al deze
prominenten stonden volgens L'Européo op de lijst van de Academie. Samen stonden
er 21 schrijvers, op waaronder geen enkel Nederlandstalige.
Maar wie zal dit kwaad genezen?
Albert Westerlinck

Gesneuveld
Gekruiste armen
van stokken steken
uit op staatskosten
geharkte grond
omhoog.
Geen oog
geen mond
alleen bemoste
stukken hout smeken
om erbarmen.
Geüniformeerd
dalen insekten af
door reten,
het jaartal is vergeten,
de naam eraf,
het memento verteerd.
Bertiven

Sus
voor Dolores
Ik heb nooit een hond gehad maar plots verscheen bij ons thuis Sus, hetgeen, zoals
iedereen wel weet, varken wil zeggen. Van dat dier had hij echter niets, het was een
rashond, een patrijshond en naar een barbaarse gewoonte van ons land had men hem
de staart afgekapt en de twee oren verkort. Hij had een geweldige kracht en wanneer
mijn vrouw hem aan een leiband uitliet in het parkje vóór het huis, was hij het die
leiding gaf en haar verplichtte te lopen. Hij had een witte huid en om de ogen twee
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bruine vlekken die de indruk gaven dat hij een zware hoornen bril droeg. In de eerste
twee weken was hij alleen aanhankelijk voor mijn vrouw, die hem voedde en met
hem ging wandelen. Wat de boodschappen betrof, mocht hij geen poot in een
grootwarenhuis zetten. In kleinere winkelzaken zag men niet zo nauw.
Blaffen deed hij niet, kreunen en klagen wel, vooral wanneer mijn vrouw haar
shopping deed en hij met mij alleen bleef. Dan krabde hij naar de voordeur, stootte
allerlei wanstaltige klanken uit en kwam om het kwartier een hondekoekje bedelen.
Dat bracht vrede en stilte voor een vijftal minuten. Hij
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had, onze Sus, stellig groot verdriet en ik kon het niet stillen. Een mens die droef is
geeft men een paar borrels en zijn borstkas zet zich uit, hij groeit een paar centimeter,
praat over zijn zoon die bijna architect of ingenieur is, en na die paar of meer borrels
slaat hij je op de schouder alsof je zijn beste kameraad bent geweest voor jaren. Wat
een dier wil, gelijk elke proleet, is social security. Zolang er geen vrouw in huis is,
vreest hij honger en dorst. Hoe kun je zo'n beest troosten? Koekjes zijn gauw op, en
als hij er een had gekraakt, bekeek hij me met zo'n verwijtende blik dat ik er wee
van werd. Hij moest een maand bij ons als logé blijven. De eerste twee weken trok
hij zich niets van me aan maar na een halve maand ging hij beseffen dat ik ten slotte
ook een rol in het huishouden speelde en werd hij aanhankelijk. Als ik neerzat om
te schrijven of te lezen, lag hij aan mijn voeten of sprong hij, met zijn zwaar gewicht,
op mijn rug. Ofwel legde hij zijn twee zware voorpoten op mijn arm zodat ik geen
woord meer op papier kon zetten of lezen. Maar wat was nu belangrijker: het verdriet
van Sus of mijn gekrabbel? De Heer heeft een vreemde wereld geschapen. Eerst
moesten de kleine mensen, zonder goede wapens, zich ontdoen van mastodonten
enz., dan kregen ze huis- en lastdieren. Een Engels parlementslid heeft een honderdtal
katten cadeau gedaan aan het statige Parlement dat door muizen geplaagd wordt.
Een wijs man. Maar muizen kan ik Sus niet aanbieden. Alleen kijkt hij soms door
het raam en blaft tegen een hond in het parkje, maar we zijn vijf étages hoog en dat
helpt niet. Ik weet niet wie heeft geschreven dat de grootste beproeving van de dieren
de verveling is. Wie ooit een bende koeien van de akker naar hun stal zag rennen,
weet dat. Wat willen ze: onderdak, voedsel, warmte. Onze Sus heeft dat alles: de flat
is goed verwarmd, eten krijgt hij voldoende, oefening - meer voor mijn vrouw dan
voor hem - heeft hij ook. Warmte heeft hij nooit genoeg want hij slaapt op het bed
van mijn vrouw. Hij ligt dan gelijk de honden van de middeleeuwse ‘gisanten’. Nu
ik zijn genegenheid heb verworven moet hij naar zijn woning, want zijn meesters
zijn een maand op reis geweest. Hij herkent ze dadelijk en kijkt niet meer naar me
om. Hij huilt nog eens zwakjes en verdwijnt.
Een hond leeft maar 12, 13 jaren. Zolang zal ik het niet meer trekken. Wie zal er
na mij nog aan Sus denken? Alleen ik, denk ik, want we zullen mekaar niet meer
weerzien. Een dierenhemel bestaat immers niet? Jammer.
Marnix Gijsen

Theresiana
In de ‘Tradiciones peruanas completas’ van Ricardo Palma las ik dat een broer van
de heilige Teresa van Avila in Peru verbleef, evenals zijn schoonbroer Francísco de
Fuentes, een conquistador die deelgenomen had aan de gevangenneming en
terdoodveroordeling van Inka-keizer Atahualpa: Santa Teresa's derde van haar negen
broers en drie zusters, Lorenzo de Cepeda Ahumada en nog een andere, jongere
hidalgo boden zich aan om de dochter van Gonzala Pizarro te huwen, een meisje dat
ze nog nooit hadden gezien.
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Gonzalo was opgestaan tegen de onderkoning. Hij werd verslagen en tezamen met
zijn drie luitenants onthoofd op de grote markt van Lima. De koppen werden in drie
smeedijzeren kevies maanden lang op de markt tentoongesteld. Gonzalo's dochter,
Inez, was maar acht jaar toen de terechtstelling plaatsvond, maar werd wegens de
misdaad van haar vader zo hard aangepakt dat verwanten ze ten slotte naar Spanje
stuurden om daar aan het hof hulp te zoeken. Ze vond die niet en keerde, twintig jaar
oud, terug naar Peru, haar geboorteland.
Daar had ook de onderkoning nog niet vergeten wie haar vader geweest was. Hij
gunde het meisje geen van de twee nobele pretendenten en wees het als bruid toe
aan een welstellend burger die haar vader kon zijn. Men is Spanjaard of men is het
niet; toen de jongste pretendent gezien had hoe mooi Inez Pizarro was, trad hij in het
Augustijnenklooster en werd er een voorbeeldig monnik. Teresa's broer keerde terug
naar Spanje.
Nu ben ik niet gespecialiseerd in levens van heiligen, maar in mijn jonge tijd wist
ik er toch een beetje meer van dan de man in de straat en die broer van Teresa
verbaasde mij. Ik zocht het op in de voortreffelijke biografie van de heilige door
Camille Auclair en het klopte.
Lorenzo de Cepeda Ahumada, naar Peru vertrokken als zoon van een schatrijke
vader, keerde zo rijk als zijn vader naar Spanje terug. Zijn gronden in Peru werden
geschat op 35 000 pesos, hij bracht voor 45 000 pesos koopwaren mee en had 28
000 pesos in gouden munten gespaard. Palma noemt hem vol waardering ‘un hombre
de mundo’ en Auclair ‘un homme grave et pieux’. Pieus was hij in zo hoge mate dat
hij de weldoener werd van het klooster waarin zijn zuster priorin was en Spanjes
grootste mysticus Juan de la Cruz geestelijk leider. Hij stelde zich onder de leiding
van Teresa. Ook hij wilde heilig worden. Zij spaarde hem niet en hij volgde haar
blindelings.
Het meest verbaasde mij dat Teresa van Avila een jodin was. Haar overgrootvader
en overgrootmoeder waren het, bekeerd weliswaar, haar grootvader en grootmoeder
waren het, haar vader ook. Alleen haar moeder, vaders tweede vrouw, niet. Al deze
Cepeda's waren handelaars in laken en zijde, eigenaars van wijngaarden en huizen.
Teresa's vader en zijn drie broers vroegen hun verheffing in de adelstand aan, de
door de wet voorgeschreven genealogische opzoekingen bewezen de joodse
afstamming overduidelijk. Dat het adelsoctrooi desondanks werd verleend, bewijst
misschien gedeeltelijk dat geld recht maakt wat krom is, maar toch hoofdzakelijk
dat in het Spanje van Teresa bekering tot het katholicisme de joodse afkomst deed
vergeten. Vandaar dat Teresa woedend werd telkens wanneer haar adeldom of
hidalguia ter sprake kwam. Dat herinnerde haar niet alleen aan de ijdele hoogmoed
van haar familie, maar ook aan de onthulling van een herkomst waarop zij weinig
was gesteld.
Don Pablo de Santa Maria, bisschop van Burgos, was niemand anders dan de tot
het katholicisme bekeerde Rabbi Salomon Halevi. Van gemengd bloed zoals Teresa
waren o.a. nog: Koning Ferdinand de Katholieke, Fernando de Rojas, auteur van ‘La
Celestina’, Fray Luis de Leon, groot theoloog en groot dichter, Luis Vives, groot
humanist en,
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houdt u nu allen goed vast: de beroemde theoloog Juan de Torquemada, kardinaal,
en zijn bloedverwant, de beruchte groot-inquisiteur Thomas de Torquemada ‘furent
d'une famille de Juifs convertis à notre sainte foi catholique’. Last but not least ook
San Juan de la Cruz, misschien de grootste mysticus van de christenheid.
Hoe komt het dat wij zo weinig vertrouwd zijn met cultuurhistorische gegevens
omtrent grote figuren die voor ons nog ten volle leven? De Spaanse katholieken
herinnerden liever niet aan de onzuivere afstamming van hun groten en de joden
eisten geen verraders voor zich op.
Gerard Walschap

De bode
Ik hoorde in mijn jeugd de koekoek roepen:
Ontwaak. Sta op. 't Is Lente, Lente...
Zon en azuur,
Vogels en bloemen,
Ik was verblijd.
Nu heb ik de koekoek weer horen roepen.
Over velden, weiden en wouden
Schalde 't weemoedig naar wijd en zijd:
‘'t Is uw tijd. 't Is uw tijd. 't Is uw tijd!’
Frans de Wilde

De stad
De jongen schoot en het geweer ging klengg en de jongen bleef staan. Hij steunde
het geweer in zijn linkerhand, haalde met de rechter en in een ruk de grendel achteruit,
de huls in een halve boog uit de kamer springend, de loop rokend. De korte koperen
huls was weg met alleen een zwart gat in de sneeuw waar ze gevallen was. Het blik
twintig meter verder op de paal van een omheining stond waar het stond, en hij had
gemist. Zijn vingers waren koud en hij haalde moeizaam het lucifersdoosje uit zijn
broekzak, en uit het doosje haalde hij een kogel en laadde. Hij schouderde, mikte
nauwkeurig wanhopig proberend de 22 kal LR made by Albrecht Kind Hunig
Germany stil te houden, en schoot. Dzingg deed het blik en de dzingg ging tot tegen
de berm van de spoorweg en dan terugkerend over de sneeuw hoorde de jongen het
nog eens maar veel stiller en hij was tevreden. Hij ging naar het blik, raapte het op,
en zette het opnieuw op de paal. Hij zette het vast tegen de draad van de omheining
zodat het niet meer kon vallen, en ging dan terug naar waar hij eerst stond. Hij laadde
het geweer, mikte, schoot, en deed dat vijf keer na elkaar, telkens halvefrankgaten
makend in het blik, de lege hulzen wegwippend als hij ontgrendelde. Dan ging de
jongen tot bij de omheining en de gaten zaten dicht bij het midden van het blik, het
metaal aan de rand van de gaten naar binnen geplooid, en de jongen was tevreden.
Hij haalde de lucifersdoos uit, had nog één halflange kogel, laadde het geweer en
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zette de pal op veiligheid, klom over de omheining uit de weide, en dan ging de
jongen naar de weg.
Hij had op niets anders geschoten dan het blik, om zich te oefenen, hoewel hij
konijnen gezien had en ratten, maar
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nu zat de halflange kogel in het geweer, en hij ging eerst langs de weg en dan langs
de berm van de spoorweg, en hij dacht dat er ganzen waren. Het was vroeg, halfdonker
en halfklaar, en het was koud en het was al drie dagen koud en droog geweest, de
sneeuw overal in korrels bevroren en de grond hard, en op de berm, waar geen gras
stond, was de grond gebarsten. Naast de berm lagen weiden, besneeuwd, en tussen
de weiden beken die bevroren waren, en naast de beken knotwilgen. De weiden
gingen een kilometer of vier ver, en waar de jongen de knotwilgen niet meer kon
zien waren de eerste huizen en begon de stad. De jongen liep onderaan de berm met
zijn geweer in zijn rechterhand en iedere tien meter stond hij stil en luisterde. Hij
hoorde zijn adem en het kraken van het ijs op de overstroomde en dan bevroren
weiden. Het ijs kraakte en de jongen wist dat het dooide, en terwijl hij verder ging
langs de berm werd het klaarder, en hij was zenuwachtig. Hij hield het geweer hard
vast en ging met grote voorzichtige stappen, de open droge plekken zoekend om niet
weg te zakken in de sneeuw. Er kwamen meeuwen en kraaien over, de kraaien lager
dan de meeuwen, en dan hoorde hij de eerste ochtendtrein. De jongen had geen
jachtvergunning en hij stond tussen de takken en twijgen van het kreupelhout op de
berm, zijn geweer dicht tegen zijn lichaam. De berm ging steil twee meter omhoog
en hij hoorde de wielen op de rails maar zag ze niet, zag alleen de verlichte ramen
van de wagons voorbij jakkeren, met een paar vermoeide gezichten, pendelaars, en
ze zagen hem niet. En dan was de trein voorbij en alleen nog een rij witte vierkanten
en dan niets meer. Hij hoorde het wuakwuakwuak en het was schuin voor hem en
dan zag hij ze en ze waren heel hoog, met vijf in een v. Hij bleef staan, vlak tegen
de struiken van de berm die nat waren, en soms vielen druppels op hem en het was
nu helemaal klaar, en hij trok de veiligheidspal weg. Er kwamen altijd meer ganzen,
maar ze waren heel hoog, soms met drie, soms met vijf, maar nooit meer, en altijd
wuakwuakwuak roepend terwijl ze vlogen. Ze vlogen in grote cirkels en hoog vliegend
zagen ze eruit als zwarte plekken met een lange nek. Terwijl de jongen het koud
begon te krijgen kwamen er nog meer en ze vlogen lager, zodat hij het lawaai van
hun vleugels kon horen, maar ze kwamen nooit laag en dicht genoeg om te schieten.
En nu was het helder zoals overdag en hij zag geen ganzen meer, alleen de andere
vogels en het was stil zonder de ganzen, en de jongen wachtte en het duurde zeker
tien minuten en dan zag hij één gans tamelijk laag vliegend en roepend, maar op een
veel hogere toon dan normaal en terwijl de jongen naar haar stond te kijken en de
zon opging kwamen de ganzen, vijftig, zestig, zeker tachtig ganzen in één grote
groep, in v's van een stuk of tien na elkaar vliegend en al de ganzen riepen naar elkaar
en de jongen hoorde niets anders dan wuakwuakwuak - wuakwuakwuak. Ze cirkelden
hoog en ze cirkelden nog een keer, en dan vlogen ze driehonderd meter van waar hij
stond schuin over de spoorweg landinwaarts, en de jongen wist dat ze niet meer
zouden terugkomen. De jongen kwam van tussen de struiken en ging langs de berm,
hier en daar een meter of twintig lopend om zijn voeten warm te krijgen, en dan
hoorde hij achter zich het geruis van
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vlug komende vogels en hij keek en vlak boven hem, nog geen tien meter hoog zodat
hij duidelijk hun lange nek en de vliezen tussen hun poten en het zwart en wit van
hun vleugels en borstveren kon zien, waren twee ganzen. De ganzen vlogen dicht
bij elkaar, de ene gans tien centimeter voor de andere, en de jongen stond zo stil als
hij kon, schouderde, en als ze twintig meter voor hem en nog altijd tien meter hoog
was mikte de jongen op de laatste gans en schoot. Hij miste. Het was zijn enige en
een prachtige kans en hij had gemist. Hij wilde vloeken maar deed het niet, zuchtte,
en bleef staan kijken hoe de ganzen in een grote boog cirkelden en terug kwamen en
een heel eind verder over de spoorweg vlogen, en dan waren ze weg. Hij ontlaadde
het geweer, de huls in de sneeuw ploppend, en hij was moe. Het was zijn laatste dag
en die middag zou hij terug naar huis gaan, en terwijl hij in de richting van de stad
langs de spoorweg liep, nu zonder stoppen of luisteren, was hij moe.
Hij kwam aan het station met zijn rugzak en het geweer in een vuilgele doek
gewikkeld, en hij ging voorbij de taxi's en naar huis. Het dooide en er was gestrooid
en de sneeuw was een vuile smerige pap, opspuitend achter de banden van de auto's.
De jongen ging vlug, het doek met het geweer in zijn hand, en hij zag het doek niet
en voelde alleen het geweer. Het geweer was voor het eerst in drie dagen zwaar, en
de jongen was bijna thuis en stak de straat over en hoorde iets achter zich en sprong
net weg voor de auto zijn voeten kon afrijden, en hij schrok wakker en vloekte. Thuis
zat hij op een stoel voor de Leuvense stoof, zijn handen warmend, en er was koffie
die zijn vrouw voor hem klaar had en hij hield van haar en ook van de koffie. Hij zat
met haar te praten en koffie te drinken en alles was goed, uitgenomen dat hij lui op
de stoel zittend zich heel moe voelde worden, en hij wist dat het de stad was.
Het was de stad. Het was de stad die hem moe maakte. De stad met zijn nauwe
straten en de huizen en opnieuw de huizen en nog eens huizen en nooit ophoudend
huizen en eeuwig altijd voortdurend huizen. En ook de mensen. De mensen waren
nauwelijks mensen en in de buurt waar de jongen woonde waren het imbecielen. Er
waren twee soorten: ouden van dagen met pensioen die seniel werden, en idioten in
de fleur van hun leven. De idioten waren het ergst. Ze waren overal, in de huizen, in
de winkels, en ook op straat als hun hondje moest kakken. De jongen hoorde niets
anders dan onverstaanbaar onzin belachelijk nonsens kwatsch, en ook nog diepzinnig
gemompel over het weer. In het begin trok de jongen er zich niets van aan, maar later
werd hij moe, en dan kwaad, en ten slotte kocht hij een geweer.
Robrecht Delafontaine

Willem Elsschot, op krukken?
Steeds meer worden pas verschenen boeken gepresenteerd op een door de uitgeverij
georganiseerde receptie, een vast niet afkeurenswaardige trend in het uitgeversbedrijf.
Er wordt voor gezorgd dat de schrijver, nadat hij bejubeld werd door een of ander
nog bekender figuur, zelf niet al te lang aan het woord blijft,
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waarna hapjes en vooral drankjes onder de aanwezige literatuurminnaars worden
rondgedeeld, terwijl de schrijver zelf zich minzaam onderhoudt, opdrachten aanbrengt,
handen drukt, zich verrukkelijk bescheiden toont en langzaam maar zeker zo zat
wordt als een kanon.
Sommige recepties verlopen gedeeltelijk anders, bijvoorbeeld die ingericht ter
gelegenheid van het verschijnen van allerlei onuitgegeven, nu verzamelde teksten
van Willem Elsschot. De schrijver was er nu immers niet, wel was er zijn zoon Walter
de Ridder, die dus in zijn plaats had moeten spreken maar het niet deed omdat zijn
tekst duidelijk tot een dame gericht was, Minister van Nederlandse Cultuur Rika de
Backer, maar die was er ook niet.
In elk geval: het ging dus om dat boek, getiteld ‘Zwijgen kan niet verbeterd
worden’, samengesteld door mevrouw A. Kets-Vree met medewerking van Gerd de
Ley.
Sommige teksten verschenen reeds, lang geleden, in min of meer obscure
publikaties, nu onvindbaar geworden, andere worden hier voor het eerst gedrukt.
Handig, maar dan uitsluitend voor mensen die fanatiek of op wetenschappelijke basis
met Elsschot bezig zijn, allemaal stukjes met documentaire waarde allicht, mooi
vergelijkingsmateriaal, maar vrijwel niets dat in het ‘Verzameld Werk’ echt ontbrak.
Behalve dan de ‘Brief aan mijn zoon’.
Elsschot schrijft aan zijn zoon Walter die voor zaken in Bern verblijft en hem heeft
gevraagd of hij niet beter naar België zou terugkeren, in verband met de mobilisatie.
Hij raadt het hem met klem af, en maakt duidelijk waarom: ‘Er zijn mensen die bereid
zijn op bevel te sterven zoals een hond op bevel in 't water springt, en anderen die
liever toekijken, mensen die werkelijk sneuvelen en anderen die de hand gaan drukken
van nabestaanden. (...) Houdt steeds voor ogen dat in 1914 iets als tien miljoen jonge
lieden bij een dergelijke geschiedenis hun pels hebben gelaten, wat dus, om het
aanschouwelijker voor te stellen, zeventienduizend kilometer of zevenhonderdduizend
ton aan lijken vertegenwoordigt en mij dunkt dat niemand het je kwalijk nemen kan
dat je 't onmogelijke doet opdat die arme meter zeventig van jou niet op zijn beurt
gestrekt zou worden. Laat al die doden rusten, de kreupelen hinken en de blinden
tasten, jij zult erbuiten blijven als je tenminste geen redeloos wezen maar een waardige
zoon van je vader bent.’
De brief beslaat nauwelijks zes pagina's, maar hij is typisch Elsschotiaans, zowel
wat stijl als mentaliteit betreft, de brief van een burger die zijn idealen verloren heeft,
wantrouwig het politieke spel bekijkt, en bitter zijn machteloosheid beseft.
Spreker op de receptie was Frans Buyens, persoonlijke vriend van Elsschot, auteur
van een monografie over hem, en een van Belgiës beste cineasten (al was zijn
verfilming van ‘Het Dwaallicht’ een mislukking).
Buyens beschreef even zijn laatste ontmoeting met Elsschot, die hij toevallig op
het lijf liep in de lokettenzaal van een grote Antwerpse bank. Hij herkende hem haast
niet meer, zei hij, Elsschot was toen reeds zwaar ziek, droeg handschoenen vanwege
zijn huidaandoening en was, naar eigen zeggen, dronken. Hij zei dat hij zijn leven
gerateerd had, dat het nu ongeveer met hem afgelopen was, besefte dat hij het allemaal
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verkeerd had aangepakt, dat hij het diep betreurde zich altijd zo afzijdig gehouden
te hebben, dat er een grote behoefte was aan mensen die consequent en daadwerkelijk
iets tegen de verloedering deden...
In een van de betere gedichten uit de in het boek verzamelde poëzie beschrijft
Elsschot het treurige lot dat zal beschoren zijn aan de vrouw die hij naast zich zal
dulden. De eindstrofe ervan zou dus op hem zelf toepasselijk kunnen zijn:
‘Met moeden schoot zult gij ten grave gaan,
verdwaasd nog starend op de lange baan
die gij ten einde bracht op uwe krukken.’
Fernand Auwera

‘Shosha’ van I.B. Singer
De Nobelprijswinnaar Isaac Basjevis Singer, in Polen geboren maar die al sedert
1938 in New York in het Jiddisch publiceert, heeft zijn nieuwe roman Shosha getiteld,
de naam van een achterlijk kind waar de ‘held’ ten slotte mee trouwt. Het boek geeft
een nostalgisch beeld van het literaire Warschau net voor de Duitse inval. De ‘held’
zegt van zichzelf: ‘Ik werd in drie dode talen opgebracht: Hebreeuws, Aramees en
Jiddisch (sommigen beschouwen dit zelfs niet als een taal) en in een cultuur die zich
in Babylon ontwikkelde: de Talmoed.’ Een van de hoofdpersonen is een schatrijke
Amerikaan, die als maîtresse een Pools-Amerikaanse actrice heeft. De ‘held’ belooft
haar te trouwen, maar huwt Shosha. Zoals in Singers vorige roman is de ‘held’
verdeeld tussen drie of vier vrouwen. Hij moet een toneelstuk schrijven waarin de
actrice zal uitblinken. Iedereen knoeit aan het stuk, dat dan gewoon uiteenvalt.
Zo'n nostalgie naar Warschau vervult Singer, dat hij elke straatnaam, elke square
moet vermelden. Het is, mutatis mutandis, alsof ik een boek in Antwerpen zou doen
spelen en zeggen: ‘Toen liep ik de De Keyserlei af, kwam langs de Leysstraat op de
Meir en bereikte zo de Schelde.’ Ik kan dat wel begrijpen vanwege een man die zover
van zijn ankerplaats moet leven.
Het literair milieu van de stad, het joodse, is uitstekend gesuggereerd. Het verschilt
niet zoveel van het onze. Bemoeizucht, intriges, vrouwenhistories etc.
Wat echter teleurstelt is het laatste hoofdstuk van het boek. Na dertien jaren bezoekt
de ‘held’ Israël. Het voedsel is er slecht, de koffie infaam, de hotels ontoereikend.
Ik was een maand de gast van de Israëlische regering en heb niets dergelijks
ondervonden. Wat erger treft is de manier waarop Singer zich van zijn overtollig
geworden personages afmaakt. Shosha wordt in enkele regels geliquideerd. Ze gaat
op haar bagage zitten en sterft, zomaar. De actrice pleegt zelfmoord, maar de
filosofische discussies over het hiernamaals ontbreken niet. Spinoza, Schopenhauer,
Hume e.a. komen weer aan de beurt, herhaaldelijk.
Soms blijft zijn memorie in gebreke. Zo bewondert hij, vlak voor de Duitse inval,
de dames die in Warschau nylon kousen dragen (p. 232) terwijl dat soort kousen pas
na 1945 door de Amerikaanse GI's in Europa werd ingevoerd. Dat is echter maar
een vervelend detail.
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feit dat de Heer ondoorgrondelijk zwijgzaam blijft. ‘Daarom zijn wij hem niets
verschuldigd’ (p. 245), tenzij men natuurlijk aan elke ‘revelatie’ geloof wil geven.
In een ander uitgebreid hoofdstuk schijnt Singer het contact met de geestenwereld
te verdedigen maar het kan ook gewoon dialectiek zijn.
Knap is het boek (Penguin Books, New York) zeker, een meesterstuk zou ik het
niet durven noemen, maar het stelt gedurig vragen van groot belang en men krijgt
hier, scherper dan in andere romans, de indruk dat I.B. Singer een wanhopige
agnosticus is.
Marnix Gijsen
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Boekbesprekingen
A. den Doolaard
Het leven van een landloper (Querido, 1979) is een autobiografie van de dichter,
romanschrijver, reporter A. den Doolaard, schuilnaam van C. Spoelstra. Deze biografie
kent nu haar vierde druk, een bewijs dat Den Doolaard, die wel eens smalend een
‘journalist’ wordt genoemd en niet tot de ‘literaire club’ behoort, toch veel wordt
gelezen. Deze vitalistische natuur, gespannen van levensdrift en avontuurlijke
levensdurf, beschikt ook over een frisse, levendige stijl. Moge hij dan al geen
psychologisch analyst of estheet zijn, toch is zijn werk boordevol met mensenkennis
en trillende levensonrust, die de lezer meeslepen. In 1960 schreef ik een lovende
bespreking over zijn Griekenlandse reportage Grieken zijn geen goden, waarmee ik
mij een diep verontwaardigde brief van onze toenmalige redacteur Jan Engelman op
de hals haalde, want deze esthetische dromer, die Griekenland slechts met Apollo's,
Venussen en andere tempelgoden bewoond waande, kon het proza van Den Doolaard,
dat ons in de prachtige Griekse natuur en het volksleven dompelde, niet verteren.
Ook in dat boek zocht hij de primitieve mensen en de onherbergzame streken op.
In dit Leven van een landloper, waarvan de eerste druk in 1958 verscheen, kan
men de avontuurlijke zwerfdrift van de schrijver volgen. Naar de geest wordt men
getroffen door zijn onverzoenbaar protest tegen armoe, onrecht en geweld, ook door
zijn gehechtheid aan de vrijheid en zijn weerzin tegen alle vormen van dictatuur.
Zijn laatste reizen naar Thaïland en India brachten hem nieuwe, grote - ditmaal
geestelijke - ervaringen.
In de derde druk van dit levensrelaas (1968) heeft Den Doolaard veel of alles
verzwegen over zijn Londense oorlogsperiode (hij was speaker van de Hollandse
radio in Engeland), maar in deze uitgave worden de ‘Londense achtergronden’ (p.
210-278) uitvoerig verteld.
Wij hopen dat deze uitvoerige levensgeschiedenis (367 p.) van een talentrijke
alleenloper onder de Nederlandse schrijvers veel lezers zal vinden.
Albert Westerlinck

Literaire varia
Het Dramatisch Akkoord 1978-'79 (Standaard-uitgaven), dat ieder jaar binnen de
Algemene Conferentie van de Nederlandse Letteren verschijnt, gaat dit keer uitsluitend
over de vrouw in het theater en werd door vrouwen vol-
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geschreven. Uiteraard, ook wegens zijn feministische tendens, vooral voor vrouwen
interessant als ze van toneel houden.
Querido in Amerika (Uitg. E. Querido, Amsterdam) is een verhaal van
aaneengesponnen anekdoten en fantasieën, gemaakt door eenenzeventig schrijvers
en tekenaars. De namen van de auteurs staan op de titelpagina alfabetisch, maar hun
bijdragen volgen niet alfabetisch op elkaar. Men kan echter de inhoudsopgave bij de
uitgever aanvragen. Al deze onzin werd gepleegd als hulde aan Tine van Buul en
Reinold Kuipers die als gepensioneerden het Querido-bedrijf verlaten.
Sinds méér dan twintig jaar is de Geschiedenis van de Latijnse letterkunde door de
Nijmeegse latinist prof. dr. H.H. Janssen als een uitstekend handboek bekend. Er
verschijnt nu een tweede druk met de medewerking van de huidige Nijmeegse latinist
prof. dr. J.H. Brouwers. Het gaat hier enkel om de profane, niet om de christelijke
latinitas. Aan allen die zich voor de Latijnse letteren interesseren, zelfs zonder goed
Latijn te kennen, aanbevolen. (Bohn, Scheltema en Holkema uitg.).
Oskar van der Hallen was een essayist met sterk intellectualistische inslag, bovendien
voortdurend begaan met christelijke problematiek. Ook zijn laatste boek: Wat is er
van de dood? (Orion, Brugge - B. Gottmer, Nijmegen) gaat over de waarheid of de
onwaarheid van de christelijke doodsopvatting. Een eerste deel onderzoekt het
wijsgerig denken over de dood en antropologische standpunten (van het
existentialisme en van de theologie) tegenover de onsterfelijkheid. Het tweede en
omvangrijkste deel gaat over het doodsthema in de roman. Van der Hallen bespreekt
een twintigtal romans waarin de dood op uitvoerige manier ter sprake komt: Camus,
Sartre, Julien Green, Le Clézio, Powys, Rilke, Tolstoi, Bernanos, enz. Een boek van
een rijpe geest dat aan ernstige lezers geestelijke verdieping en, naar ik hoop ook,
religieuze rust zal schenken.
De belangstellenden signaleer ik dat bij Desclée de Brouwer, Brugge, een Nederlandse
vertaling in rijmende verzen is verschenen van Het Roelandslied: La Chanson de
Roland, een monument van de vroeg-Franse literatuur. De vertaling is juxtalineair.
Ik kan ze niet beoordelen omdat ik het Oudfrans niet versta. Er zijn uitstekende
modern-Franse transposities, maar wie een Nederlandse wil lezen kan hier terecht.
Albert Westerlinck

Belangrijke herdrukken
1848 is de verzameltitel van drie romans van Theun de Vries, die als een trilogie
kunnen worden beschouwd: Een spook waart door Europa (1948), Nieuwe rivieren
(1949), Hagel in het Graan (1950), samen méér dan 1000 bladzijden (Uitg. Em.
Querido, Amsterdam). Toen een van mijn studenten een proefschrift over deze
schrijver voorbereidde, heb ik het werk van De Vries beter leren kennen en ook
geconstateerd hoe graag hij breed opgezette, volumineuze romans schrijft en die
romans cyclisch, met twee of drie, verbindt. In het nu
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heruitgegeven 1848 gaat het om drie met elkaar cyclisch verbonden romans, waarin
het revolutiejaar '48 in héél zijn woeling, van Petersburg tot Londen, wordt
opgeroepen. Wat mij hier, en ook in andere historische romans van Theun de Vries,
het meest heeft getroffen is de enorme historische eruditie, waarvan hij blijk geeft.
Hij moet een buitengewone werkkracht en een snel assimilerende intelligentie hebben
om zo mateloos veel realia in korte tijd (want hij schrijft zéér veel!) te verwerken.
Met dat alles is de perfecte artistieke verwerking tot immense fresco's van trillend
leven nog veel merkwaardiger. Dit geldt zowel voor het massale gebeuren als voor
de gestalte van enkelingen als Karl Marx, Engels, Herzen, Bakoenin e.v.a. Al wordt
in ons tijdschrift over herdrukken niet zo breed uitgeweid, toch wil ik voor dit
imponerende boek een uitzondering maken.
Van Leo Vroman verscheen de bundel Uit slaapwandelen (Em. Querido, Amsterdam)
voor de vierde maal, als men tenminste de verzamelbundels 126 gedichten en 262
gedichten erbij rekent. Het is een der eerste bundels (1957) van de dichter. Door de
verandering van het poëtisch klimaat, na de doorbraak van de ‘Vijftigers’, heeft ook
de poëzie van Vroman een bredere kans tot verspreiding gekregen. Toch blijft hij
een speels taalmaniërist met subtiele effecten, die men niet gemakkelijk leest. Maar
zijn werk loont door zijn gouden humor, zijn zin voor het mysterie voorbij de zichtbare
grenzen, zijn hartelijke menselijkheid en zijn taalvirtuositeit de moeite van een
inspanning.
In de Salamander-reeks (Querido) verschenen nog een viertal herdrukken, waarvan
ik die van De fat, de nimf en de nuf van Arthur van Schendel even uitvoeriger wil
belichten. Het is een boek met novellen uit de laatste periode van de schrijver. Met
de boeken Anders en Eender (1941) en De Wedergeboorte van Edelman (1942) is
het werk een mengeling van glimlachende humor, speelse ironie en
ouderdomswijsheid. Achter het acrobatische spel van de fantasie verschuilt zich een
dof fatalisme, maar de sfeer is sereen. Ik beveel dit boek met nadruk aan als lectuur
voor de middelbare scholen in Vlaanderen, waar men nog te veel prullen leest.
Als andere herdrukken van Salamanders vermelden wij van Willem van Toorn:
Bataafsche Arcadia; S. Vestdijk: Narcissus op vrijersvoeten; Inez van Dullemen:
De honger heeft veel gezichten.
Albert Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Appel
4de jrg., nr. 4, dec. 1979
José de Poortere en Jef Boven gaan in kort bestek een discussie aan over poëzie, taal,
het absolute. Bij de gedichten valt werk te vermelden van Gery Floorizoone, Bert
Manderfeld en Guy van Hoof. Verder niet zo veel merkwaardigs in dit nummer: een
uitval van D. Coninckx tegen de kinderboekrecensies van D. Bossiers, een handvol
korte poëzie-recensies en een tijdschriftenrubriekje.

Deus ex Machina
3de jrg., nr. 12, okt-dec. 1979
Maarten D. Benedictow stelt de Noorse proletarische dichter Rudolf Nilsen voor.
Het was in '79 vijftig jaar geleden dat de man overleed. De auteur van het stuk vertaald
ook negen (erg goede) gedichten van Nilsen. Zij worden begeleid door litho's van
J.M. Legrand. Er zijn gedichten van M. Bruynseraede, F. de Preter en A. Dierick,
en een goed verhaal van F. de Preter: ‘Kapellenbos 1944’. Zoals altijd wordt veel
aandacht besteed aan plastische kunst, met werk van J.M. Legrand ‘Be-leefde beelden
uit Brussel’, en een voorstelling van de Italiaanse beeldhouwer Gigi Guadagnucci,
door R. de Cnodder. In de polemische rubriek ‘Het innerlijke Behang’ wordt de
Gezellebloemlezing ‘Hoe stille is 't’, en vooral de illustraties daarbij, op de korrel
genomen. Naar aanleiding van de voorbije Yang-dag wordt de ‘feestredenaar’ Hugo
Brems een gebrek aan visie verweten. Gelijk hebben ze; ik hou het liever bij een
uitspraak van Bernlef: ‘Visie is een kwestie van verblinding’.

Filter
5de jrg., nr. 3-4, juli-dec. 1979
Dit is dan het laatste nummer van Filter: ‘Vijf jaargangen tussen vallen en opstaan.
Het leek de redakteurs de moeite niet meer waard te zijn. Materieel zat alles wel snor
maar inzendingen die niveau haalden en/of in de smaak van de samenstellers vielen
bleven uit. Logische konklusie: hou er mee op.’ De hoofdbrok in dit afscheidsnummer
is een reeks van vier studies over literaire montagetechniek. W. Debeuckelaere
onderzoekt de structuur van ‘De paradijsvogel’ van L.P. Boon, E. de Mondt bespreekt
‘Wunschloses Unglück’ van P. Handke, E.D.A. Penning ‘Mijn leven als man’ van
Ph. Roth, en E. Naessens ten slotte, heeft het over ‘Kollage en spel in Julie Cortazars
“Rayuela”’. De gedichten waarmee hier geeindigd wordt, zijn toch heel behoorlijk:
van E. de Winne, H. de Vogelaere, P. Clement, G. Faes, J. Denoo en J. Vromant.
Helemaal tot besluit is er een gesprek met de jonge Nederlandse auteur Leon de
Winter.
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Hollands Maandblad
21ste jrg., nrs. 384 en 385, nov. en dec. 1979
‘Een lezing uit 1920’ van M.E.A.W. Mohr is de tekst van een toespraak die de man
hield voor het Rode Kruis te Amsterdam na zijn terugkeer uit Rusland. Het is een uiteraard erg gekleurd - ooggetuigenverslag van de Russische revolutie en het
alledaagse leven in die tijd. Er zijn twee goede verhalen van J.M.A. Biesheuvel en
Kester Freriks. Gedichten van Agnes de Graaf zijn heel gevoelig en mooi. P.
Zimmerman trekt een merkwaardige parallel tussen Monticelli en Van Gogh, op
basis van een gemeenschappelijk dilettantisme.
Het decembernummer bevat veel oorspronkelijke literaire bijdragen. ‘Blote voeten’
is het zoveelste verhaal met herinneringen aan een streng-orthodoxe jeugd; deze keer
van Nelly Heykamp. Ook een verhaal van B. Sijtsma is niet erg overtuigend. Alleen
Kees Ouwens kan boeien, met zijn verhalen waarin niets gebeurt. Acht dichters
stellen hier werk voor. Ik vernoem de beste: een opvallend direct geëngageerde
Vroman, A. Burnier, Jos Kunst en Jan Eijkelboom.

Maatstaf
27ste jrg., nr. 11, nov. 1979
H.C. Halberstadt-Freud analyseert een van de vroegste gevallen van psychoanalytische
kinderbehandeling door Freud: ‘De kleine Hans’. De creatieve inbreng omvat goede
gedichten van Ed Leeflang en verhalen van F.B. Hotz en J.M.A. Biesheuvel. Het
laatste is een nogal wrange reactie op situaties in ‘Onder professoren’ van W.F.
Hermans. J.J. Peereboom heeft in zijn ‘Journaal’ zo zijn - altijd intelligente en
genuanceerde - gedachten over menselijke verhoudingen in allerlei situaties. In
‘Portfolio’ stelt D. Weeks de 19de-eeuwse Engelse graficus Gleeson White voor.
Pszisko Jacobs noteert herinneringen aan het ‘Anti Oorlogs Comité’.

Mandragora
7de jrg., nr. 3, sept. 1979
Hugo Claus staat centraal in dit nummer. Bert Kooijman analyseert het nooit
gebundelde gedicht ‘Aan Van Ostaijen’, met het oog op de verheldering van de
affiniteit tussen beide dichters. R.J. van de Maele schrijft over ‘Het vroege toneelwerk
van Hugo Claus’. Hij laat daar een soort citatencollage bij aansluiten. Car Flanders
had een gesprek met Ivo Michiels, vooral over boek en film: ‘Een tuin tussen hond
en wolf’. Alleen gedichten van J. de Poortere kunnen overtuigen. Luk van de Vijver
verzucht: ‘Ja, er wordt wat afgeschilderd in Vlaanderen’, een ‘subjectief verslag van
de zoveelste prijs voor jonge Vlaamse kunstenaars’: niet erg opwekkend.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
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32ste jrg., nrs. 8-9 en 10, okt.-dec. 1979
Het dubbelnummer opent met een typisch gewelddadig Valkman-verhaal: ‘Het
moerastouw’. Een ander, bijna goed, maar uiteindelijk toch nogal kitscherig verhaal,
is van Staf Schoeters. ‘Vergeten is een kunst en een gave’ is een
beschouwend-introspectieve tekst van H.F. Jespers. Freddy de Vree publiceert een
heel doorwrochte gedichtencyclus, haast een poëtisch essay over
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taal, onmacht en dichterschap. Andere gedichten zijn van Marcel Coole, Alex van
Gelder en Claude van de Berge. Wim Meewis begint een bijzonder interessante studie
over ‘Iconologie van de action painting’. een stuk dat ook nog in de volgende
nummers blijft doorlopen. Verder schrijft hij nog een kroniek over ‘Waarheid en
schilderkunst’, n.a.v. een boek van Derrida. G. Wildemeersch bespreekt ‘Al die
mooie beloften’ van R. Kopland en E. van Vliet veegt de vloer aan met de bloemlezing
van H. Warren: ‘Spiegel van de Nederlandse poëzie’. K. Vermeiren schrijft over de
jongste roman van P. de Wispelaere.
Het decembernummer begint met een nogal flauwe ‘Brief aan Boudewijn’ van
Walter van den Broeck. Beter is ‘Het begin’, een verhaal van Luc Hoste. Hector-Jan
Loreis schrijft een wat impotent verhaal over een dito liefde: ‘Seksjuwelen’. Opvallend
direct, heel aangrijpend is een reeks gedichten van Boccarossa. Minder overtuigende
poëzie is van E. van Vliet en Lenze L. Bouwers. H. Bousset bespreekt proza van
Gust Gils en H.F. Jespers poëzie van Carette, Andries en P. de Vree. C.C. Krijgelmans
begint nu ook zijn woordje mee te praten in de filosofische conversatie tussen F.
Boenders en Hubert X.W. Meewis bespreekt de schilderkunst van Jef Verheyen en
Mon Detrez stelt Nobelprijswinnaar Odysseus Elytis voor.

De Periscoop
30ste jrg., nrs. 2 en 3, dec. 1979 en jan. 1980.
A. Demedts schrijft over werk van G. Flaubert en L.F. Céline. ‘Veel lezen in de
winter’ noemt J. de Poortere zijn poëziekroniek. Zelf geeft hij het goede voorbeeld
met een signalement van een 35-tal poëziepublikaties, meestal uit het buitenland.
Paul de Vree bespreekt studies over Latijns-Amerikaanse literatuur, dadaïsme en
Marcel Broodthaers, en Em. Janssen over Gezelle en Verschaeve. B. van Mulders
bespreekt de roman ‘Seelenarbeit’ van Martin Walser. H. Waterschoot had een
gesprek met Wim Hazeu, vooral over zijn activiteit als uitgever van kinder- en
jeugdboeken. Verder heel wat bijdragen over beeldende kunstenaars: Maurice Boel,
Alfons Verstreken, Hugo Bongers; en niet te vergeten de informatief heel rijke
‘Kunstbrief’ van Paul de Vree.
In het nummer van januari bespreekt J. de Poortere de rest van zijn poëtische
winteroogst. A. Demedts zit nu in de Duitse literatuur, met verhalen van Böll, Hartling,
Muschg en Wohmann. Over Duitse literatuur gaat ook de kroniek van B. van Mulders,
nl. over een romantrilogie van Horst Bienek. P. de Vree bespreekt ‘Tussen tuin en
wereld’ van P. de Wispelaere. Plastische kunstenaars die hier aan de orde zijn:
Placeman en Mia Deprez.

Poeziekrant
3de jrg., nr. 6, nov.-dec. 1979
Remco Ekkers had een gesprek met Hans Tentije over diens poëzie. Wat verder spuit
hij nogal wat kritiek op het recente Leuvense ‘Europees Poëziefestival’, vooral op
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de eerder stroeve organisatie daarvan. W. Tibergien schrijft over leven en werk van
Jan Arends, n.a.v. een boekje over hem, uitgegeven door ‘De Engelbewaarder’ in
Amsterdam. Erwin D.A. Penning laat op goede gronden niet veel heel van de ‘Spiegel
van de Nederlandse Poëzie’ van H. Warren. Bij
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dezen zet Marc Reynebeau (en ik hoop dat de zetter die naam nu juist gespeld heeft!)
een punt achter zijn poëziekroniek. Zowat 300 bundels in twee jaar is inderdaad meer
dan een gezond mens kan verdragen.

Varia
- Koebel (6de jrg., nr. 24) geeft als aflevering een ‘Poëziekalender 1980’ uit: een
gedicht per maand, en niet eens zo'n slechte keuze.
- De V.K.H.-Courant is een ‘Maandblad voor algemene cultuurinformatie’ voor de
leden van de Vriendenkring Kunst Houtland. Secretariaat: F. Laforce, Revinzestraat
20 A, 8100 Torhout. Het blad bevat een massa literaire en vooral artistieke informatie.
- Heel grappig is Ko-Ko, dat zijn jongste nummer (4de jrg., nr. 3, nov. dec. 1979)
opstuurt met het verzoek het redactieadres te vermelden, ‘zodat die oude mannetjes
van d w & b misschien een abonnement gaan nemen. het wordt de hoogste tijd voor
dat bejaardentehuis om aan verbouwingswerken te beginnen en wij willen hen hierbij
graag moreel (of course) steunen in het Belang van de Vlaamsche Kultuur!’ Hier
dan mijn bijdrage: Jef Bierkens, Kapelhof 31, 3540 Heusden-Zolder. Er is iets te
krijgen voor 200 fr., te storten op rekening nummer 063-0060146-41 van tijdschrift
ko-ko, Zolder. Maar het is niet duidelijk of je dan een los nummer of een abonnement
(4 nrs) krijgt. Om het even.
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 3 maart-april 1980
Willy Spillebeen / De geschiedenis van de steenbok
Eén ogenblik vier poten
geklonken aan een rotspunt.
De rondboog van de horens
de schonken en de romp.
Een wereld in balans.
Uitdager van de afgrond.
Doorvorser van het steen.
Beheerser van de hemel.
Maar met zichzelf alleen.
Een vogel zonder vleugels
vloog naar de hoogten heen
aan grond en hemel hangend.
En ver van mij vandaan
wacht hij en kijkt mij aan.
Het beeld is bijgebleven.
Ik zag opeens mijn leven
dat moeiteloos begon.
Wereld vol mogelijkheden.
Maar ik stond aan de grond
geklonken door de zorgen.
De droom een oude wond
stak weer als bij slecht weer
als wolken donker worden.
Er komt geen tweede keer.
Toen sprong het dier tevoorschijn
Opeens. Wereld van woorden.
Voel voor je valt voorgoed
hoe goed je balanceert.
Een evenwicht van zelf
bepaald zijn en bepalen.
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Van aarzeling en moed.
Verwerpen en aanvaarden.
Niemand ontloopt zijn lot.
De steenbok op zijn rots
zal zelf ook eenmaal vallen.
Een nacht van plotse sneeuwval
met noordenwind die beukte
bij vlagen op de rotswand
wierp zij die moeder werd
een jong op vochtige leemgrond
Ze likte loom haar wonden
terwijl het geitje schreiend
op houten poten rechtkroop.
Hij zwijmelt vallen opstaan
naar waar de roedel wachtte
bij de ingesneeuwde uitgang.
Seizoen volgde op seizoen.
Zijn moeder die hem zoogde
was goed. Zijn vader nors
gesteld op eenzaamheid.
Eens toen hij ouder rondkeek
schrok hij van licht en donker
spooksels in de spelonk.
Er was licht bij de uitgang
maar ook een vuur dat brandde
onvindbaar in de rotswand.
Dat jaar toen sneeuw ging zingen
en groen onstuitbaar uitbrak
brak hij ànders naar buiten.
Vermoedend dat zijn vader
en moeder hem doorgrondden
trok hij het bergland rond
en vond het paradijs
maar niet het vuur dat brandde
onvindbaar achter rotsen.
Hij ving te klimmen aan
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en sprong van rots naar rotspunt.
Bedwinger van de afgrond.
Verkenner van het steen.
Een drager van de droom
die wachtte achter de rotsen.
Toen honger hem terugdreef
naar steilten met stug gras
korstmos dwergrododendrons
wist hij dat hij gefaald had.
Maar kwam een leider thuis.
't Gewei gerijpt volwassen
de gouden barnsteenogen.
De bronst zwol naar zijn keel.
De bronzen roep naar 't wijfje
was lokroep naar het vuur
dat onbereikbaar brandde.
De geiten stoeiden rond hem.
Hij nam ze welgevallig
en bruidsdans en gevecht
waren voortaan zijn leven.
Verdediger van de zwakken.
De sterkste van de sterken.
Maar vaak nors als zijn vader
stond hij op een hoog rotspunt
de kop met vochtige snuit
gewarig in de nachtwind.
De roedel van zijn zorgen
leidde hij vrijheidsdrang
en kracht en moed geworden
doorheen het hooggebergte.
En al die jaren brandde
het vuur achter de rotsen.
Zijn droom werd oud als hij.
Zijn ogen roder koper.
Zijn horens ingekorven.
Zijn vacht een koningsmantel
weerbarstig herfstig goud.
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Maar moedeloos werd de wekroep
toen hij de roedel maande
om naar het dal te keren
omdat de winter aanbrak
of een orkaan met sneeuwval
ging loeien op de toppen.
Beneden bleef hij lang
in een spelonk verborgen
verstard nors onaanraakbaar
in eigen eenzaamheid.
Nog bleef zijn macht behouden.
Maar toen een lente later
zijn zonen hem bespotten
en om de geiten vochten
met jong gerijpt gewei
keek hij weemoedig toe.
Nog eenmaal zou zijn wekroep
hen manen te vertrekken.
Zó bij het ochtendgrauwen
nam hij van allen afscheid.
Ze huiverden van eerbied.
Maar toen de nieuwe morgen
dóórbrak met hard wit licht
in de herboren wereld
vergat men de oude steenbok.
Hij zag de roedel heengaan
van rots naar rots - verdwijnen en lag met toeë ogen
te dromen van het vuur
onvindbaar achter rotsen.
Dan stond hij moeizaam op.
De poten stram geworden.
't Gewei zwaar om te torsen.
Zo klom hij vele dagen
tot waar in sneeuw en ijs
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de korstmossen verschrompelen.
De laatste steilste helling
heeft hij hijgend beklommen
soms aarzelend soms uitglijdend.
Dan staat hij waar hij vroeger
onstuitbaar jong gestaan heeft.
Toen was er nog een toekomst.
Nu voelt hij hoe zijn krachten
hem langzaamaan begeven.
Hij ligt neer in het zonlicht
dat warm is op de stenen
tussen de plekken ijs.
Zijn blik gekeerd naar binnen
kijkt in het eigen landschap.
Onvindbaar bleef het vuur
de drijfkracht van zijn leven.
Heeft hij verkeerd geleefd
zijn wereld in balans
beheerst zonder de deemoed
van wie zichzelf vermindert?
Hij strekt zich om te sterven.
Dan ziet hij daar beneden
de meute wolven naderen
met opgerichte haren
en bloederige bek.
Boodschappers van het andere
zijn levenslange opstand.
Ze vorderen nog langzaam.
Uitdagend staat hij even
tegen het blauw en wit
getekend als een standbeeld
met opgeheven horens.
Dan springt hij moeizaam voort
doorheen het dal maar telkens
staat hij weer even roerloos
een vogel voor zijn opvlucht
een wereld in balans.
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De wolven komen nader
klauteren de helling op
hollen over de toppen
hijgen met blauwe tongen
in monsterlijke koppen.
Hij rent weer als de vluchter
die hij een leven lang
met tegenzin geweest is.
Nog kan hij ze ontlopen
al is zijn adem jachtig
al zijn doodmoe zijn poten
al zijn doodzwaar zijn horens.
Maar als hij weer een rotswand
langzaam langzamer opklimt
waarachter het oranje
vuur van zonsondergang
zijn blik met blindheid slaat
zijn ze vlak achter hem.
Ze slaan hun wrede tanden
in de ingevallen flanken.
Hij schreeuwt even van pijn
en razernij - de gemzen
verder in het gebergte
huiveren om eigen doodstrijd.
Nog stoot hij met de horens
de schimmen van hem weg
die niet te grijpen dansen
zoals destijds de geiten
in geile blije bruidsdans.
Het bronst loenst uit hun ogen.
Nog zwichten ze 't geweld
der veelgeringde horens.
Nog roept hij en de echo
opstandig doet de bergen
schallen in de avondval.
Hij maakt een lange sprong
en staat weer op een rotspunt
met onder zich de afgrond
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waarin een stortbeek kolkt.
Hij wacht. De wolven komen.
Laaghartig wrede beesten
met kruiperige ruggen
en bloederige muil.
Ze springen. En hij springt.
Ze tuimelen in de afgrond.
Huilend in luide doodstrijd
slaan ze op het steen te pletter.
En hij één ogenblik
een vogel in zijn opvlucht
vliégt voor hij valt omlaag
in het opspattend water.
Hij zinkt. De horens drijven
als wrakhout even boven.
Misschien vindt iemand later
een klimmer in de bergen
wanneer de stortbeek droog staat
de veelgeringde horens.
Misschien gaat hij dan denken
aan een einde zelf gekozen
zonder het lot te ontlopen een keuze al wordt alles
wat leeft door vreemde kracht
weg van de dood gedreven
in de armen van de dood.
Het beeld is bijgebleven.
De steenbok op zijn rotspunt.
Eén ogenblik een vogel
in allerlaatste vrijheid.
Liever dan weerloos als een
offerlam de muilen
der wolven rood te verven
kiest hij de vrije val.
Hij die een leven lang
't vuur van de vrijheid zocht
was vrij in dat moment
en tartte voor zijn vallen
het laatst lot van ons allen.
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André Demedts / Ommegangszondag
Veertien dagen voor Kerstmis kwam Jozewee Van Hulste met zijn stekker op De
Elsbos gereden en het scheelde geen haar of hij had de grote paal van de balie mee.
‘Ik ben nochtans niet zat’, verontschuldigde hij zich. ‘'t Komt allemaal van iets dat
ik in mijn zinnen gestoken heb en er niet meer uit kan krijgen.’
‘Kom binnen’, stelde grootvader Ivo voor en hij wenkte naar de boever, die door
't winket van de paardestal stond af te spieden wat er op het hof gebeurde, opdat hij
het paard van de bezoeker zou uitspannen.
Ofwel waren Jozewees armen en benen verstijfd van de koude, ofwel was hij veel
verouderd in een korte tijd. Hij liep er onzeker bij alsof hij wankelde op zijn voeten.
Dat was nu de voortvarende wildeman die in zijn jonge jaren zijn handen op de rug
van een paard legde en er platvoets oversprong. ‘Als ik het zou vertellen zul je 't niet
geloven, Ivo,’ hernam hij, ‘en ik ben ten andere van mijzelf niet zeker meer of ik het
mij niet ingebeeld heb.’
Zij gingen in huis en grootmoeder Rozalia bood Jozewee een stoel aan in de hoek
tussen de stoof en het venster, waar het warm en gezellig was. Onmiddellijk zette
zij de moor op het vuur om koffie te maken en daarna haalde zij eieren uit de paander
die in de kamer stond. ‘Je zult wat eten’, besliste zij. ‘'t Is flauwte waaronder je lijdt.’
Alle bezoekers kregen ten minste, als het geen voedsel was, een pint bier of een
borrel jenever aangeboden, en als dat niet gebeurde, was het omdat zij niet welkom
waren. Een bedrieger, een strontvent, een valse vriend, met wie zij geen gemeens
wilden hebben. Van dezulken zagen zij liever hun hielen dan hun tenen en zij staken
het niet weg achter hoeken of kanten.
Maar Jozewee Van Hulste was een goede bekende, al zagen zij hem niet zo dikwijls.
Hij woonde op een afstand van twintig minuten gaans, aan de overkant van de Mandel,
maar zijn boerderij en De Elsbos waren eigendom van dezelfde eigenaar, de fabrikant
Tatschaert uit Gent. Zo zagen zij elkaar toch elk jaar één keer, als zij met hun pacht
moesten gaan. 't Was een verloren werk met twee sjezen naar de stad te rijden en
daarom spraken zij af dat ieder het op zijn beurt zou doen en de andere medenemen.
Zij waren van hetzelfde jaar en ongeveer even oud als Edewaard Tatschaert,
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in de wandeling Eedse Tatschaert geheten, die zij als jonge beginner met een el en
een rol weefsels weten rondgaan hadden. Had hij geluk gehad! Edewaard was in
dertig jaar smoorrijk geworden, met anderen voor hem te laten werken. ‘Het beste
middel’, liet hij zich eens ontvallen, ‘om geld te vergaren.’ Hij had zijn winst in
boerderijen en huizen belegd, het enige bezit volgens hem dat altijd zijn waarde zou
behouden, sinds ze begonnen waren met papieren geld te maken, waarvan zij er
zoveel konden drukken als ze wilden verteren. Of wegsmijten door deuren en vensters.
‘Onthoud wat ik zeg, de ene of andere dag zal dat op een bankroet uitlopen.’
Het was een oude gewoonte dat huurders en pachters van huizen en hoven op
Tweede Kerstdag de pacht naar hun eigenaars droegen. Dat was ook bij Tatschaert
zo geweest, tot ze zo talrijk werden dat hij de tijd niet meer vond om zowel met de
ene als met de andere een praatje te slaan. Zolang mensen mensen kenden, bazen en
werkvolk, verhuurders en pachters, rijken en armen, zou het nog in een reden gaan
op de wereld. Als dat niet meer het geval was, zou er benijd en gehaat, gekeven en
gevochten worden, dat het haar stoof. Daarom had hij drie jaar geleden zijn
schuldenaars in twee groepen ingedeeld. Degenen die in en rond Gent woonden
werden op Tweede Kerstdag verwacht en zij die van verder moesten komen, kregen
een uitnodiging voor de volgende dag.
‘Het is mijn beurt om je te halen, Ivo. Verwacht mij tussen negen en tien uur.’
Als ze geen tegenslag hadden kwamen zij voor één uur te Gent aan, stalden hun
paard in een afspanning op de Vrijdagmarkt, aten hun meegebrachte boterhammen
met twee schelletjes rookvlees op en maakten dat zij iets na twee Bij-Sint-Jacobs,
ten huize van Tatschaert aankwamen.
Hun afspraak voor Derde Kerstdag geregeld, gegeten en na wat over en weer
gepraat, werd het tijd voor Jozewee om zijn wegen te korten, wilde hij nog voor het
donker werd thuiskomen. Gaaf en gezond zoals hij vertrokken was. Ongetwijfeld
zag hij dat ook wel in en niettemin bleek hij niet gehaast. Het was alsof er iets op
zijn lever lag, dat niet kon verteren.
Eindelijk stond hij toch op en hij zei: ‘Je kunt niet geloven hoe gelukkig je bent.’
Dat klonk nogal vreemd, want de boeren waren niet tot vertrouwelijkheden geneigd
en daarom was biechten voor hen een zware beproeving.
‘'t Geluk vliegt,’ lachte Ivo, ‘en wie het kan vangen houdt het.’
‘Je hebt een huis en een huisvrouw, kinderen die 't werk zullen voortzetten als je
op 't kerkhof ligt en nog een keer van jou zulllen spreken. Ik heb anders niet dan
knechten en meiden. 't Zijn allen vreemden die rond mij
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draaien en 't wordt almaardoor kouder om alleen te slapen als de oude dag daar is.’
‘Nooit te laat om te trouwen, Jozewee.’
‘Gemakkelijker gezeid dan gedaan.’
Hij dubde, aarzelde, weifelde, terwijl hij met de klink van de deur in zijn hand
stond en maakte er ten slotte toch een gedacht van om voort te gaan. ‘'t Zal weleens
te pas komen dat ik het vertel’, besloot hij.
De boever spande Jozewees loper in en kreeg drie stuivers drinkgeld. ‘Een
zonderling man’, zei hij toen de bezoeker weg was. ‘Nu geeft hij mij zoveel geld en
een andere keer ben ik hem het bekijken niet waard en mag er zelfs geen goededag
of goedenavond af.’
‘Onze lieve Heer moet van elk zijn getal hebben.’
Er waren spreekwoorden bij de vleet, genoeg om iedereen met zijn mond vol
tanden te zetten, lachte de boever. ‘Jammer dat oude jonkmans als Van Hulste zo
moeilijk vuur pakken, het zou anders een groot vuur zijn in de hel, want zij komen
er toch allemaal in.’
Zij reden op Derde Kerstdag naar Gent. Het vroor lichtjes, maar de zon scheen en
het was daaraan te wijten dat de meid van Jozewee vergeten of verwaarloosd had
hem een deken mee te geven om rond zijn benen te wikkelen.
‘Maar vent toch! Je zult verstijven voor je een half uur verder bent!’
Grootmoeder Rozalia gaf hem een deken mee en ze bood beiden wijwater aan,
Ivo en zijn reisgezel. ‘Blijf niet te lang weg, ik heb geen trouw in het weer.’
De halfwilde katten van het hof, die geen mensen kenden zolang zij hen niet nodig
hadden, waren langs de achterkeuken in huis geslopen en zaten onder de stoof met
hun rug naar het vuur. Dat voorspelde slecht weer.
‘Ik ben erop voorzien’, stelde Jozewee Rozalia gerust. ‘Het paard kan scherp gezet
worden als 't nodig blijkt, ik heb ijsnagels mee.’
Zij vertrokken dus met grootmoeders zegen en het kon aan de oostenwind liggen
die vlak in hun gezicht woei, dat het niet tot een onderhoudend gesprek kwam. Ivo
probeerde dat wel op dreef te krijgen, maar hij vond geen gehoor. Daarom besloot
hij Jozewee met rust te laten, wetend dat het water toch over zijn dammen stroomt
als het hoog genoeg rijst. Dat gebeurde slechts toen zij in de afspanning op de
Vrijdagmarkt, waar zij gewoonlijk uitspanden, aan weerskanten van een tafeltje zaten
te wachten. De herbergierster, die hen herkende van voorgaande jaren, had gevraagd:
‘Zou je niet beter zijn met een bord soep dan met een pint bier, om in zo'n weer je
boterhammen op te eten?’ Dat was een vriendelijk aanbod waar zij gaarne op ingingen
en terwijl de waardin de soep opwarmde, zaten zij alleen
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in de gelagkamer.
‘Het is allemaal aan een droom te wijten’, bekende Jozewee plotseling.
‘Wat scheelt er toch? Maar ik wil je tong niet pellen als je liever zwijgt.’
‘Zeven weken geleden is mij een geest verschenen en sindsdien heb ik geen gerust
uur meer gehad.’
‘Het zou mij niet verwonderen als het om een vrouwenkwestie was.’
‘Wie a zegt, moet ook b zeggen. Als jonge kerel trok ik bijna iedere zondag naar
een ringsteking op een van de dorpen in de omtrek. Ik had een uitstekende loper, een
telganger die het kende zo traag te draven dat ik mijn spel nauwkeurig kon berekenen
en die toch aan 't lopen bleef, zodat mij niets oneerlijks kon verweten worden.’
Hij was iedere zondag onder de prijswinnaars geweest en wel de helft van de keren
aan de kop. Zoals het gaat als iemand alle kansen van de wereld heeft, had hij veel
bijval bij het jong vrouwvolk. Had hij het willen geloven, hij zou iedere zondag met
een andere, rijkere, betere, schonere kunnen uitgaan. Zijn hoofd stond er niet naar,
hij lachte ze vierkant uit en zei dat hij zijn ongehuwd leven nog lang niet beu was.
Daardoor draaiden er benevens de meisjes nog meer maats, kameraden, vrienden,
vagebonden en schobbejakken rond zijn hielen.
‘Heb je daar nooit iets over horen gonzen, Ivo? Ik liep niet in een zak en 't kon
mij ten andere niet schelen wat er over mijn doen en laten verteld werd. Ik trakteerde
rondom mijn oren en was overal welkom, zodat ik iedere zondag ten minste de helft
van mijn prijs verboemelde. Degenen die op mijn kosten teerden zongen dan van
Vivan Jozewee en 't is gebeurd dat ze mij op hun schouders hieven en het dorpsplein
ronddroegen, van de ene herberg naar de andere.’
Op zekere keer nu, terwijl hij in 't Ooste te Harelbeke met zijn achterlopers aan 't
vieren en zwieren was, begon het te sneeuwen. Degenen die veraf woonden en hun
verstand gebruikten, verlieten de zotte bende en trokken naar huis. Maar hij? Geen
sprake van. Hij bleef in de Kurassier hukken en als zijn glas ledig was, goot de bazin
het weer vol. De blijvers met hun domme koppen zongen: ‘En nog naar huis niet
gaan, en nog naar huis niet gaan, zolang als dat er glazen op de tafel staan.’
Te elf uur wordt het nacht in de Leiestreek en de herbergier stak zijn hoofd nogeens
buiten. De sneeuw lag reeds een halve voet hoog, beweerde hij, en de wind die
opgestoken was, wierp ze op hopen bijeen. ‘Blijf hier slapen’, raadde hij Jozewee
aan. ‘'k Zou niet gaarne hebben dat ze jou morgen of overmorgen vanonder de sneeuw
moeten halen. Dood en stijf als een plank, bevroren tot in 't merg van je beenderen.’
‘Mijn paard zal wel de weg vinden.’
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‘'t Zal vallen en zijn poten breken.’
‘Benen’, verbeterde Van Hulste. ‘Koeien, zwijnen en hennen hebben poten, al wat
braaf, vuil of dom is.’
Om kort te gaan, hij vernachtte in De Kurassier, drankslijterij en danszaal in 't
Ooste te Harelbeke en 't was maandg na de noen, toen hij op Overmandel thuis kwam.
Zijn vader? ‘Hij moet het weten’, zei hij. ‘De kruik gaat zo lang te water tot zij breekt
en wie zijn billen verbrandt moet op de blaren zitten.’
Maar Jozewees moeder was op die leeftijd gekomen dat vrouwen alles beter weten
dan hun mannen. Zij knotterde, mopperde en verweet haar zoon dat hij door God
gestraft zou worden en haar vent meteen omdat hij zijn opvolger te veel vrijheid liet.
‘God zou veel werk hebben als hij zich dat allemaal moest aantrekken.’
't Kwam uit waar het gebrand had, negen weken later. De winter lag op zijn
reeuwstro en de hazelaars bloeiden aan de beekkant, terwijl de eerste lijsters aan het
gorgelen en zingen sloegen. De bazin uit De Kurassier, onverwacht en ongewenst,
kwam op bezoek bij Jozewees ouders. Met haar dochter Zulie was het alzo. ‘Zij heeft
zich laten verleiden door je schone paardegast en nu weent ze hele dagen snot en
kwijl. Was het onze oudste dochter, was het Pelazie geweest, het zou zo slecht niet
afgelopen zijn. Die weet wat er haar in zo'n geval te doen staat.’
Maar Zulie was uit andere deeg gekneed, te braaf, gewillig en afkerig van alle
kwaad. ‘Wij hebben haar in haar zeventiende jaar moeten tegenhouden, of zij zou
in een klooster getreden zijn.’
‘God roept mij’, was haar woord.
‘'t Is 't eerste dat ik ervan hoor’, zei haar vader. ‘Wacht nog drie jaar, Zulie. En
als die zottigheid niet over is, spring dan in 't water van de Leie. Ik zal mij niet nat
maken om je eruit te halen.’
Er waren sinds dat gesprek nauwelijks twintig maanden voorbij en nu bleven haar
maandstonden achter.
Jozewee zwoer bij hoog en bij laag dat hij die sneeuwnacht in De Kurassier zo
dronken was, zo paardelam zat, dat hij niet wist wat er gebeurde. Hoe zou hij Zulie
te na gekomen zijn? Zijn vader gaf hem daarin gelijk, maar zijn moeder sprak anders.
‘Schuld vraagt boete’, oordeelde zij. ‘Het is een gewetensplicht.’
Wat stond er anders te doen dan een overeenkomst te sluiten? Jozewee zou niet
trouwen met de jongste dochter uit een herberg, waar het ook danszaal was, maar
zijn ouders zouden hetgene hun zoon misdaan had afkopen voor een som geld.
Van Hulste was zo ver gekomen met zijn geschiedenis, toen de waardin van
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de afspanning de soep op tafel zette en terwijl die boerenmensen aten bleef zij hen
gezelschap houden om nieuws te horen. Het verhaal van Jozewee kon slechts zijn
vervolg krijgen toen zij hun vertering betaald hadden en zich naar Bij-Sint-Jacobs
op weg begaven.
‘Hoe komt die droom daarbij te pas?’ vroeg grootvader.
‘Zulie is mij verschenen in een visioen en heeft gedreigd als ik nu niets doe voor
haar kind, dat ik zal branden.’
‘Dromen zijn bedrog, maar doe je in je bed, je vindt het nog.’
‘Lach er niet om, Ivo!’
‘'t Is gezonder dan wenen, Jozewee. Voor mijn dertigste jaar heb ik veel verdriet
gemaakt en op zekere keer heb ik moeten zeggen nu is 't gedaan, of ik zou van heel
mijn leven geen gelukkige dag genoten hebben.’
Edewaard Tatschaerts pachters werden naargelang ze aankwamen naar de
kelderkeuken geloodst, waar ze op stoelen en banken rond een lange tafel zaten te
wachten. Op die tafel stonden twee patelen, een groot met boterhammen en een
kleiner met enige schellen ham. Een bejaarde meid, die niet alleen haar op haar
bovenlip, maar er ook op haar tanden had, wees iedereen zijn plaats aan en vroeg
wat elk zou drinken, bier of koffie. De meesten dronken van 't vat bij hun brood.
Maar Jozewee en Ivo zeiden dat ze noch het een noch het ander nodig hadden, zij
hadden reeds genoenmaald en zij wensten tegenover hun eigenaar geen bijzondere
verplichtingen tot dankbaarheid te hebben.
‘Ge zijt zoveel te dommer’, gromde zij. ‘'t Komt hier al van de tas, ge krijgt het
voor het gapen.’
‘Wij worden gesmeerd met ons eigen vet’, grinnikte een stoute zegger.
‘De boeren hebben geen reden tot klagen.’
Op dat ogenblik daalde Edewaard de trappen naar de kelderkeuken af, sprak drie
minuten in het algemeen om zijn pachters te begroeten en besloot: ‘Wij gaan
beginnen.’ De eerst aangekomene mocht het eerst bij hem gaan in een kamer, waar
Tatschaerts boekhouder zat te wachten met een lijvig register. 't Geld werd op de
tafel neergeteld en de fabrikant, die het geleerd had in de tijd dat hij met stoffen de
buiten afketste, liet nu en dan een goudstukje op de tegels vallen om te horen of het
echt was. Tussendoor had hij aan elke huurder iets te vragen of te wensen. Hoe ging
het met vrouw en kinderen? Veel geluk op het hof, met het land en de beesten!
‘Vriendelijk zijn kost niet veel,’ lachte hij, ‘en de mensen zijn er gelukkig om.’
Tegen Van Hulste zei hij: ‘Ge zoudt moeten trouwen. 't Wordt hoog tijd, want ge
behoort bij de jongsten niet meer. Als ge alleen blijft zult ge in uw oude dag niet
beter zijn dan een vogelschrik op een bezaaide akker. De
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mensen laten hem staan tot hij in brokken en stukken uiteen valt. 't Is erg in de winter
met koude voeten te gaan slapen en weer op te staan.’
Jozewee luisterde als naar een ernstige vermaning waarmede hij rekening zou
houden, maar hij bleef stom als een vis. Een reden voor Eedse Tatschaert om nog
een schop kolen meer op het vuur te gieten. ‘Ge moogt het niet laten uit eergierigheid.
De boeren zijn veel te veel aan hun geld gehecht. Ge moet veel verder en groter zien,
een bliekje uitwerpen om een snoek te vangen. Neem aan mij een voorbeeld. Met al
die bekrompen gedachten blijven de buitenmensen aan de grond en 't verleden
vastgeplakt. Het toppunt van hun begeren is meer land, meer geld, en daardoor komt
het dat ze hier tot aan hun dood in 't vagevuur zitten. 'k Voorspel bovendien als ze
later toch in de hemel geraken, ginder boven vanwaar er niemand terugkeert, dat zij
daar nog zullen willen wroeten en vergaren. Trouw en koop kinderen, dat is het lang
en een aangenaam leven.’
Jozewee en Ivo stonden nog niet geheel op straat, er was nog iets van hun
lichamelijkheid in de gang van het herenhuis blijven hangen, toen Van Hulste zei:
‘Je hebt gehoord dat Tatschaert over trouwen en kinderen krijgen sprak?’
‘Een onderwerp gelijk een ander. Niemand die daar belang aan hecht.’
‘Ik wel, Ivo. Ik versta het maar al te goed. In mijn jonge tijd ben ik er al te
gemakkelijk van afgekomen, met een handvol geld dat ik niet zelf verdiend had. Nu
zal Loontje om zijn Boontje vragen.’
Hoe meer er op een zotte manier gesproken wordt, hoe erger, dacht grootvader en
dus hield hij zijn mond.
Zij waren halfweg naar de Vrijdagmarkt en Jozewee bleef staan, ten teken dat hij
fel met iets begaan was. ‘Je zou mij een plezier moeten doen, Ivo.’
‘Al wat je verlangt, als het in mijn macht ligt.’
‘Dat je met mij meegaat.’
Hij had het adres van een waarzegster in zijn zak, gekregen van mijnheer Zuul,
de plaatsvervangende vrederechter van Roosbeke, een man die van alle
geheimzinnigheden, de vrijmetselarij en het hiernamaals, op de hoogte was.
‘Het wordt vroeg avond’, poogde Ivo zijn reisgezel van zijn voornemen af te
brengen. ‘Het kan lelijk weer worden en als wij te lang wegzitten worden ze thuis
ongerust.’
Er waren bedenkingen en bezwaren genoeg om op een man met verstand indruk
te maken, maar 't verstand van Jozewee lag ondersteboven gedraaid.
‘Je zult mij die dienst niet weigeren, Ivo.’
Tegen dat beroep op zijn vriendschap was grootvader niet bestand en dus lieten
zij de Vrijdagmarkt rechts liggen en liepen langs de Hoogpoort naar
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het Gravensteen toe. Aan de Leiebrug voor het Veerleplein bleef Van Hulste staan,
moe, aarzelend, twijfelend aan zich zelf en, om zich een houding te geven, keek hij
in het water. Er was niets te zien dan het alledaagse beeld van de rivier, met de grijze
gebouwen die er al eeuwen bij stonden te grijnzen.
‘Het water zegt spring in mijn armen’, zei Jozewee.
Hij mist, dacht Ivo, en hij merkte op als Van Hulste bij die waarzegster wilde dat
zij geen tijd mochten verletten.
Zij liepen verder, uitkijkend naar een huis dat aan de linkerkant van de straat zou
staan, een koetspoort in het midden van een gerotseerde gevel, tussen twee vensters
aan iedere zijde. ‘Dat zal hier stukken van mensen kosten’, waarschuwde grootvader
tevergeefs. Want Van Hulste scheen niet eens te luisteren en belde aan. Het was een
bejaard scharminkel van een vrouwtje, met pientere oogjes in een perkamenten
gezicht dat kwam opendoen.
‘Het is om de waarzegster te spreken.’
‘Zijt ge verwacht?’
‘Ik ben niet van de stad.’
‘Ik had het al vermoed.’
Zij deed een deur open, waarvoor er twee treden omhoog moesten gegaan worden,
en weer Jozewee een stoel aan. Ivo meende meteen te volgen, maar dat scheen niet
zo vanzelfsprekend.
‘Wat zoekt gij?’
‘Hij is meegekomen opdat ik niet alleen zou zijn.’
De spleet tussen haar oogleden vernauwde tot een smal streepje en met de punt
van haar tong vroeg zij: ‘Is 't niet hier rechtover dat gij moet zijn?’ Daar lag het
klooster van de paters Carmelieten en twee huizen verder een kroeg die er verdacht
uitzag.
‘Als ik niet welkom ben, laat mij weer buiten.’
‘Alleen wil ik niet achterblijven’, weerde Jozewee af.
Zij liet een grinnikend lachje horen en drong niet aan. Maar grootvader kreeg geen
stoel en het was uitsluitend tot Jozewee dat de toverheks zich richtte. ‘Ik zal mevrouw
Marie-Thérèse verwittigen dat ge hier zijt. Zij heeft het wel zeer druk.’
De deur werd met een snokje in de klink getrokken. Jozewee zuchtte en de stilte
van het huis met de koude die in de kamer heerste woog op het gemoed. De minuten
duurden ongewoon lang voor het wijfje weer binnen kwam en zei dat mijnheer - zij
bedoelde Van Hulste - bij mevrouw verwacht werd. Zijn vriend daarentegen moest
blijven waar hij was, tenzij ook hij de raad van de waarzegster wilde inwinnen. Daar
was grootvader niet
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op gebrand en hij drong erop aan dat Jozewee niet mocht vergeten dat het vroeg
donker werd.
Het duurde langer dan een half uur voor zij buiten geraakten en de naderende
winteravond vergrauwde reeds de klaarte van de dag. Welnu? Van Hulste was niet
gehaast om verslag uit te brengen. Hij zou het op de terugweg doen, als hij zijn
indrukken en gedachten geordend had. Het bleek dat de waarzegster, of hoe moest
zo'n vrouwmens die beweerde dat zij in de toekomst las als in een open boek geheten
worden, hem ontvangen had in een kamer die rondom met zwarte kleden behangen
was. Buitenlicht kwam er niet naar binnen, maar het houtvuur in de haard gaf klaarte
en er stond een laag brandende lamp op de tafel.
Madame Marie-Thérèse had als een onderzoeksrechter Jozewee onderhoord en
toen zij uit hem had losgepeuterd wat zij verlangde te weten, vroeg zij wat hij verkoos.
Zij kon zijn toekomst lezen uit de lijnen van zijn linker handpalm, uit de vlammen
van het haardvuur of uit het liggen van de kaarten die zij na ze gewassen te hebben
op de tafel zou openleggen.
‘Wat is het zekerste?’ vroeg hij.
‘Omdat ge niet naar de goedkoopste voorspelling vraagt, zal ik de drie manieren
toepassen. Dan moogt ge volstrekt zeker zijn van wat ik verklaar.’
Ze was begonnen met het geheim dat in zijn hand stond te ontraadselen, daarna
had zij de kaarten geraadpleegd en ten slotte had zij de wiek van de lamp ingedraaid
om de vuurproef aan te vatten. Zij strooide een handvol poeder op het haardvuur en
dadelijk laaiden de vlammen hoger op.
‘Kijk uit uw twee ogen,’ beval zij, ‘en ge zult het zelf kunnen zien.’
‘Wat was er te bekijken, Jozewee?’
Hij wist het niet. Hij had er niet klaar in gezien en hij vermoedde dat het kwam
omdat hij er te onrustig en bang bij zat. Zij zag schimmen die zij beschreef om hem
te helpen, tevergeefs evenwel, want zijn ogen namen niets anders op dan het geflakker
van de vlammen in allerlei kleuren en vormen, met daarbij een wolkje rook dat aan
zwarte mist deed denken.
‘Luister mijnheer, in dit of een vroeger leven hebt ge iemand zwaar misdaan en
daardoor een grote schuld op u geladen. Veel jaren lang hebt ge daar niet mee
ingezeten. Ge hadt plezier en afwisseling genoeg. Maar zoals de kanker verder en
dieper knaagt, heeft die schuld in u gewoekerd en nu is zij op alle plaatsen tegelijk,
in uw hoofd en hart uitgebroken. Verstaat ge mij?’
Aarzelend vroeg hij: ‘Weet ge iets over een kind?’
‘Meer dan ik zeggen mag.’
‘En van een vrouw?’
‘Hoe zou er een kind kunnen zijn als er geen moeder was?’
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‘Wat is er van hen geworden?’
Dat moest hij zelf achterhalen. Nu had hij daartoe nog de tijd, maar het volgend
jaar zou het zeker te laat zijn. ‘Doe wat ge door uw hart ingegeven wordt.’
‘Wat zal er gebeuren? Hoe loopt het allemaal af?’
‘Met een einde’, was haar antwoord. ‘Alle dingen houden eens op en kennen geen
wederkeer. Zoek dat einde en ge zult rust hebben.’
Voor haar ontleding van zijn toestand en voorzegging van zijn toekomst, rekende
zij vijftig frank aan.
‘Zoveel?’ wierp Ivo op. ‘Een koe waar je vierhonderd frank voor krijgt is een
prijsbeest. Zulk vrouwvolk moet zwemmen in 't geld gelijk een vis in 't water en wat
weet je nu meer van appels dan van peren?’
Die opmerkingen schenen door Jozewee niet in dank ontvangen te worden. Hij
grommelde tussen zijn tanden. 't Leek erop alsof zij vreemden voor elkaar geworden
waren en zij evengoed aan weerskanten van de straat als nevenseen konden lopen.
Hun paard werd ingespannen, Ivo betaalde de waardin, die geleerd had zelf de broek
te dragen, omdat haar vent langzamerhand meer verslaafd aan het bier dan aan zijn
zaken geraakt was en Ivo deed de kaarsjes in de lantaarns van het rijtuig aansteken,
omdat het begon te schemeravonden.
Zij reden zwijgend de stad uit en toen zij aan De Sterre kwamen, voelden zij enige
natheid in hun gezicht.
‘'t Zal sneeuwen’, zei grootvader. Hij kon er niet tegen dat er iemand mokte en
stommelings zweeg als een vis. Het sneeuwde vanuit het zuidwesten, zodat het paard
zijn kop naar de wind hield om niet verblind te worden. Het draafde gelijkmatig
verder door een wereld zonder vergezicht, die gevuld scheen met een ondoorzichtbaar
gewemel van wit gruis.
Aangezien hij zijn mond niet opendoet, zal ook ik zwijgen, besloot grootvader,
die licht op zijn tenen getrapt was als een vriendschappelijk woord of gebaar van
zijn kant op botheid werd onthaald. Moeilijk ging hem dat niet, want hij had geen
behoefte aan ijdel gepraat en als hij er zich toe leende, was het om niet ingebeeld te
schijnen.
Ze waren ongeveer te Deinze toen Jozewee zijn tong teruggevonden had.
‘Ik heb gelezen’, zei hij, ‘om klaar te zien.’
‘Verloren werk, 't sneeuwt altijd voort.’
Grootvader begreep wel dat zijn gezel niet voor het weer gebeden had, maar zijn
wrevel was sterker dan zijn goede wil. ‘Toen heb ik gevreesd,’ zei hij later als hij
zijn wedervaren met boer Van Hulste herhaalde, ‘dat hij zot zou worden als hij het
niet al was.’
‘Ivo,’ merkte grootmoeder Rozalia daarbij op, ‘je hebt geen medelijden
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met je evenmens.’
Hij verdedigde zich niet tegen die beschuldiging. Daarvoor was hij te trots. Hij
was zoals hij was en wie daar niet mede akkoord ging, mocht hem laten lopen waar
het effen was. Maar tegen mij bekende hij eens dat hij niet gedeugd zou hebben voor
slager; als er een haan of hen gedood moest worden, liet hij dat aan een knecht over
en hij wilde er niet bij zijn als achterwaarts jaars Tonneke Thys kwam, met een zak
vol messen aan zijn schouder, om een zwijn te slachten.
‘Waarom eet je er dan van, Ivo?’
Hij at ervan omdat hij niet verder kon. Toch zou hij niet gegeten hebben van een
koe uit zijn stal en nog minder van een paard, waar hij mede geploegd of een wagen
gevoerd had. Een mens met een ons eergevoel in zijn lijf at geen vlees van een vriend.
Zij geraakten toch thuis, die late decemberavond. Toen zij te Maartgem aan De
Trog gekomen waren, zei Ivo: ‘Nu zal ik te voet verder gaan.’ Hij bedoelde langs de
landweg en over de smalle Teeuwtjesbrug, waar een rijtuig niet over kon. ‘Binnen
een kwartier ben ik thuis.’ Daar anders een verre omweg moest gemaakt worden,
bespaarde dat Jozewee een half uur tijd.
‘Tot de naaste keer!’ wenste Van Hulste en hij reed de Tieltse steenweg op, om
aan De Vierschaar naar Overmandel in te slaan.
Veertien dagen later, er lag nog sneeuw maar het roet aan de haardmuur smeulde
en dat wees erop dat de dooi in aantocht was, kwam Jozewee naar De Elsbos.
Natuurlijk om iets te vragen. Indien alles naar wens verliep zag je zulke palingen
niet, beweerde grootmoeder Rozalia. ‘Maar ze zijn daar gelijk gezet als er iets scheef
loopt.’
Na lang overwegen en aarzelen, zou ik wel of zou ik niet, had hij een koen besluit
getroffen en was hij naar Harelbeke gereden. Hij had driemaal de weg gevraagd voor
hij in een wirwar van straatjes en steegjes, haaks en ordeloos op en tegenover elkaar
gebouwde huisjes, stulpen en kaveten, in De Kurassier aanlandde. Herberg, danszaal
en wat nogal niet? Allesbehalve een deftige afspanning en gasthof, waar reizigers
die op hun naam en faam gesteld waren, benevens eerbare burgers, een nachtverblijf
en goed gedekte tafel, of een gezelschap van gelijken zouden treffen. Er zat geen
ring in de muur om zijn stekker aan vast te binden en hij had het paard toevertrouwd
aan een straatjongen, die beloofde ervoor te zorgen als voor zijn eigen bezit.
Een kerel van twintig jaar mag overal binnen gaan en het vrouwvolk zal hem geen
stro in de weg leggen, als hij niet te lelijk is om te helpen donderen en geen loeder
die niet weet waar hij open of toegaat. Kwam daar naar voren in de gelagkamer een
oud wijf, mager als het hout van de galg
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en grijs als een duif, maar met de ogen en klauwen van een valk.
Zij bediende Jozewee van een Gentse borrel jenever en bleef staan aan het tafeltje
waarachter hij half weggezonken zat, om hem te bekijken. Want zodra ze zijn neus
gezien had, vermoedde zij dat zij van vroeger kennis aan hem had.
Eindelijk pakte hij zijn moed te zamen om te vragen of zij Zulie niet was. ‘Als ik
het niet gedacht heb als ik je bekeek en hoorde! Ik ben Pelazie, de zuster van Zulie,
en was het in de tijd met mij te doen geweest, je zou er niet zo goedkoop van af
gekomen zijn.’
Er volgde een lange litanie van verwijten en lelijke woorden en hij bleef zitten,
geduldig, als een eend die de regen langs haar veren laat druipen.
Dat beviel Pele niet, omdat zij geen ruzie kon maken. Zo moeilijk was het iemand
die zich niet verweerde de huid vol te schelden. ‘Wat voor een vent ben je toch?’
viel ze eindelijk plat, toen zij ondervond dat het niet hielp hem bont en blauw te
verwijten, om hem kwaad te krijgen. Dat was iets waar Pele gelukkig om was:
vloeken, twisten, huilen, vechten, snot en kwijl, tranen en bloed. Leven erop of
eronder, vagevuur, hemel en hel, meer duivels dan engels, want daaraan had zij het
meeste plezier.
‘Ik ben een duts’, zei Jozewee.
Een uitgedroogde koolstok! Hij verdiende het dubbel en dik. Had hij zich in al die
jaren om Zulie bekommerd? Hij had zich vrij gekocht met een sommetje geld dat
dan nog van zijn ouders kwam. Wat wist hij van zijn eigen kind?
Pele wilde niet zeggen of haar zuster nog leefde. ‘Je kunt niet genoeg afzien’, zei
ze. ‘Zoek eerst naar je zoon en als je hem gevonden en schadeloos gesteld hebt, kom
terug naar De Kurassier. Dan kunnen wij spreken en zaken doen.’
‘Ik heb nooit geweten dat er een zoon geweest is, hoe zou ik hem kunnen vinden
en herkennen?’
‘Begin bij het begin. Die zoon zal wel een aardje naar zijn vaartje gehad hebben.
Zestien jaar oud is hij te Ruiselede in de verbeteringsschool bij de boefjes gevlogen.
Zo'n schoelie was dat.’
Meer bleek er uit Pele niet los te krijgen door een man als Jozewee geworden was.
Hij betaalde zijn vertering en ging naar buiten, waar hij vaststelde dat zijn paard
verdwenen was. De schrik sloeg hem om het hart en onvast op zijn benen liep hij tot
aan de hoek van het straatje, keerde op zijn stappen terug en hoorde toen hij aan de
herberg voorbij op een viersprong van wegen kwam, een hoefslag, gedempt door de
sneeuw, en een hese jongensstem die zong. Daar kwam hij met rijtuig en ruin
aangereden, de straatloper, die zo schoon beloofd had op Jozewees eigendom te
passen.
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Hij had drie kornuiten van zijn slag opgeladen en opdat het paard van de koude geen
bloedaandrang zou krijgen, hadden zij een ritje gemaakt.
Vroeger zou de vlegel dat niet ongestraft gewaagd hebben, maar toen liep Van
Hulste niet onder zijn wroeging gebukt.
‘Dat mag je niet meer doen, jongen’, vermaande hij en haalde een stuiver uit zijn
beurs om zijn gelegenheidsknechtje te belonen.
Het bleek dat de knaap door een stoute bisschop gevormd was. ‘Krijg ik maar
zoveel?’ vroeg hij onbeschaamd.
Hij had veel meer gekregen dan het de gewoonte was in zijn geval, maar Jozewee
ging in zijn zak en gaf hem nog een kluit, zonder aan te dringen dat hij het geld niet
mocht verkwisten. Daarop steeg de boer in zijn sjees en keek eens om naar de plek
vanwaar hij vertrok, met het akelige vooruitzicht dat hij er nog terug zou keren.
Er was niets opgelost en tijdens de lange januariavonden zat Jozewee bij de haard
en zijn gedachten draaiden altijd rond hetzelfde onderwerp, gelijk de spaken van een
wiel rond zijn as. Maar de warmte van het houtvuur maakte hem loom, hij dommelde
half in en schoot weer wakker als onder de dreiging van een groot gevaar. Hij bracht
enige klanken en gebroken woorden uit, waaraan zijn meid, even oud als hij, maar
baziger, geen draad kon knopen.
‘Als het niet betert, zul je zot worden!’ waarschuwde zij.
Of was hij het reeds? Zij had weinig met hem te doen. Waarom medelijden hebben
met een man die niets te kort had en voor niemand moest zorgen?
‘Zwijg of ik zal er een einde aan maken.’
Op zijn leeftijd was het niet meer de moeite waard, vond zij. Waarom niet gaan
slapen? Als hij bij de haard insluimerde en van zijn stoel tuimelde, kon hij zich lelijk
verbranden en zat hij nog voor zijn dood in het vagevuur, als het in de hel niet was.
Daags voor Lichtmis, nadat hij een halve kapper jenever gedronken had, begaf
Jozewee zich nogeens naar De Elsbos. Deze keer te voet, langs de naaste
binnenwegels, want de bredere aardewegen lagen na regen en dooi vol plassen en
putten, met het gevaar dat een sjees erin om zou slaan.
Doren Taelman stond aan de gevel van de Armhuizen, goedgezind naar de dag te
kijken. Hij was gelukkig, want hij zag al de zomer komen. Binnen vier weken zou
hij zijn blauw-en-wit gestreepte tweezak over zijn schouder slaan en naar 't Franse
vertrekken, om in een steenoven tussen Rijsel en Roebee aarde te delven. Hij was
rad ter tong en als er geen mensen waren om naar hem te luisteren, sprak hij tot de
bomen.
‘Dag boer Van Hulste’, groette hij. ‘'t Slechtste is geleden, op Lichtmis zet ik mij
met mijn rug naar 't oosten en schijt de winter uit.’
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Zo'n praat was voor een ziel als Jozewee een uitdaging van de machten die over leven
en lot beschikken en hij knikte eens zonder iets te zeggen, om ervan af te zijn. Op
De Elsbos riep hij de hulp van grootvader in.
‘Naar ik gehoord heb, Ivo, ken je iemand in 't verbeteringsgesticht te Ruiselede?’
Dat was inderdaad waar. Een neef uit de familie van zijn grootmoeder was er
schoolmeester en opvoeder. Olivier Goethals was zijn naam. Ze ontmoetten elkaar
ieder jaar aan tafel, op de kermis te Dentergem, en beiden waren in hun opkomen
meer dan nu voor vrijheid en gelijkheid geweest. In de grond bleken zij dat nog,
maar de ervaring van het leven, dat afschuwelijke beest, had hen gedwongen hun
overtuiging te matigen.
Twintig jaar geleden klampte Olivier Goethals Ivo aan. ‘Je zou een goed werk en
mij een plezier kunnen doen’, stelde hij voor. ‘Ik ken een jongen in het gesticht die
nu in zijn zeventiende jaar is en daar, om zo te zeggen zonder schuld, naartoe
gezonden werd. Als hij er blijft zal hij zoals de anderen tot in het merg van zijn
beenderen bedorven worden. Maar je zou hem op de boerderij mogen aannemen.
Daarvoor is nodig dat je een aanvraag indient, onze bestuurder een gunstig
getuigschrift aflevert en de vrederechter zijn zegen geeft. Aanvaard die jongen als
koewachter, Ivo, je zult er tevreden over zijn en hij zal door jouw toedoen een deftige
werkman worden.’
De jongen kwam en gedurende drie maanden deed hij een inspanning om iedereen
tevreden te stellen. Grootmoeder Rozalia behandelde hem alsof hij een familielid
was, een wees die aan haar hoede en zorg was toevertrouwd. Na veertien dagen
verontrustte het haar dat hij zo zwijgzaam bleef. Met een babbelaar opgescheept
zitten kan op de zenuwen werken, maar iemand die alleen zijn mond opendeed voor
een ja of een neen en om te eten boezemde wantrouwen in.
Hij heeft heimwee, dacht Rozalia, en als hij alleen in de keuken kwam om een
ketel warm water of op weg naar de zolder om een mand lijnkoeken, stak zij hem
een versnapering toe. ‘Eet dat op voor de anderen het zien.’ Hij bedankte, maar wat
grootmoeder meer verlangde, dat hij haar vertrouwen en genegenheid schonk, ging
niet in vervulling.
Op een zondagmorgen was hij verdwenen. 's Avonds tevoren had de boever zijn
maandloon ontvangen en het in zijn beste jas geborgen, om het 's anderendaags aan
zijn moeder af te geven en dat geld was gaan vliegen. Niemand had de koewachter
betrapt, volstrekte zekerheid dat hij gestolen had bestond er dus niet. Wie kon er
evenwel aan twijfelen? De jongen bleek spoorloos, als van de aarde weggevaagd,
waarschijnlijk naar Frankrijk gevlucht en de gendarmen konden er niets over
gewaarworden. Driemaal
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kwamen zij naar De Elsbos om inlichtingen, die grootvader niet kon geven en
grootmoeder was er het hart van in.
Olivier, de schoolmeester van het gesticht, zei dat hij aan zijn beschermeling
bedrogen was en grootvader die ons de geschiedenis vertelde besloot dat je de mensen
niet kunt veranderen. Alleen ze nemen zoals ze zijn.
Ivo wilde zich niet ontworstelen aan de taak die Jozewee hem toebedeeld had en
op Tweede Paasdag reden zij samen naar Sint-Pietersveld te Ruiselede, waar de
verbeteringsschool van de staat gevestigd was. Eigenlijk waren er twee gestichten,
een voor meisjes, die daar in rode rokjes rondliepen, opdat iedereen ze zou kunnen
herkennen en een voor knapen en jonge kerels, die als rekruten, allemaal gelijk, in
een blauwgrijze uniform gestoken waren.
Olivier ontving de bezoekers hartelijk en bekwam van de directeur, die gelukkig
nog thuis was, al stond hij gereed om uit te gaan, dat hij op het kantoor de boeken
mocht raadplegen in verband met Serlet Josephus van Harelbeke, in de school
opgenomen in het jaar 1873 en ontslagen, eenentwintig jaar oud in 1878, om zich
als vrijwilliger bij het leger te melden. Het bleek dat de jonge man noch in de ene
noch in de andere zin een uitblinker geweest was. Twee keer was hij vijf dagen op
water en brood gestraft geweest, één maal had hij drie dagen in de gevangenis gezeten,
omdat hij een kwartiermeester afgesnauwd en bedreigd had. Er waren
kwartiermeesters op Sint-Pietersveld, want er lag aan de overkant van de weg die
langs het gesticht liep een zeilschip in een waterkom. Dat om de jongens uit het
gesticht tot matroos op te leiden.
Er vielen straffen die in het register geboekstaafd werden en andere waar geen
spoor van overbleef.
‘Beter daar niet aan te roeren’, oordeelde Olivier.
Het was algemeen bekend dat sommige opvoeders de mening toegedaan waren
dat er geen beter middel bestond, om de boefjes tot bruikbare leden van de
maatschappij om te vormen, dan ze bij het minste vergrijp af te troeven. Slaan en
schoppen was een dagelijks gebruik; om erger inbreuken op tucht en gezag te kastijden
bestond er ook een gesel met zeven riempjes en een oud-onderofficier van het leger,
die er prat op ging dat hij de brutaalste schobbejak kon temmen, gebruikte een
welsteren zweepje. Daarmede sloeg hij zo lang tot zijn slachtoffer bloedde en om
genade smeekte.
‘Als ik ze in mijn handen gehad heb,’ snoefde hij, ‘zullen ze tegen een duw en
een stoot kunnen. Dezulken worden de felste werkers.’
De verplaatsing naar Ruiselede was een reis voor de keizer geweest en grootvader
bezwoer Jozewee zich niet langer om zijn verleden te bekommeren.
‘Als iedereen die iets mispikkeld heeft jouw voorbeeld volgde, zou er geen
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vrede en geluk voor de mensen mogelijk zijn. Wij hebben allemaal vergiffenis nodig,
de volmaakten zijn in de hemel.’
Of hij nu zo sprak of zweeg, dreigde of troostte, boer Van Hulste van Overmandel
was niet te beïnvloeden. In alledaagse voorvallen en onvermijdelijke gebeurtenissen
zag hij waarschuwingen van een hogere macht. Hij stak in zijn hoofd dat hij de een
of andere dag zou verongelukken en in de eeuwige verdoemenis terechtkomen. Zijn
meid en zijn werkvolk die beseften dat hun vast werk afhing van wat er met de boer
gebeurde, trachtten hem met schone woorden en, omdat het niet baatte, probeerde
de meid het met baldadige voorstellen, hem van zijn dwanggedachte te verlossen.
Hij verweet hen dat zij geen hersens en geen hart in hun lijf hadden.
Zo ging de meimaand voorbij en op Ommegangzondag was Jozewee alleen op
zijn hof achtergebleven. Al wie benen had, boever en meid, koeier en knaap waren
weg naar hun familie of naar de plaats, om er te kermissen met het zotte volk dat
niet anders verlangde dan zijn bratte lusten bot te vieren. Om hem scheen er niemand
bekommerd. De lucht was zwoel alsof het zou donderen en het beangstigde hem in
huis te blijven. Daarom ging hij naar buiten. Hij slenterde tot aan de bilk achter de
stalling, waar een merrie met haar onlangs geboren veulen graasde. Het paard hoorde
het toen hij zijn armen op de bovenste lat van de balie legde en hief zijn hoofd op,
om naar zijn meester te kijken. Dat gebaar vertederde de boer en hij riep het beest
bij zijn naam.
‘Kom eens hier, Djole!’
Die vraag klonk als een bede om een blijk van genegenheid. Was hij niet alleen
op de wereld met zijn wroeging en angst? Op de mensen viel er niet te vertrouwen,
niemand, zelfs Ivo van De Elsbos niet, kon hem bevrijden uit zijn nood. Zij begrepen
hem niet eens, zijn lot liet hen onverschillig, om zijn geluk zouden zij geen vingerlid
roeren en hij was er zelfs niet zeker van dat zij hem niet uitlachten achter zijn rug.
Het paard strekte met een ruk zijn hals in de richting van zijn meester, keek hem
met verbaasde ogen aan, legde zijn oren in zijn nek, keerde zich gereed om te slaan
met zijn achterlijf naar Jozewee en stapte dan door zijn veulen gevolgd naar de verste
hoek van de bilk.
‘Waar heb ik dat verdiend?’
Het paard dat hij had helpen geboren worden, leren zuigen, eten en drinken, dat
hij gebreideld, ingespannen en leren trekken, alle blijken van vriendschap betoond,
onder de manen op zijn hals geklopt en langs de bles op zijn voorhoofd gestreeld
had, liep weg alsof het hem verachtte. Het voelde dus aan dat hij een slecht mens
was, die een zware schuld droeg waarvan hij niet kon ontslagen worden.
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Hij durfde niet meer in huis te gaan, waar hij als in een cel alleen zou zijn met de
stemmen die zich in de jongste tijd aan hem opdrongen, als hij aan zich zelf
overgelaten bleef. Iemand die onzichtbaar achter hem stond zei dat hij een lafaard
was en geen rustig uur meer zou kennen, als hij niet herstelde wat hij misdreven had.
‘Hoe kan ik dat als er mij niemand wil helpen om Zulie en haar zoon terug te
vinden?’
‘Haar zoon? Is hij niet evengoed van jou? Je hebt hem nooit willen zien en wist
je nu maar wat er van hem geworden is! Hoe dikwijls zal hij niet aan jou gedacht
hebben, om je te verwensen en te vervloeken. Alles wordt betaald, met geluk het
geluk dat je schenkt, met verdriet het verdriet waarvan je de oorzaak bent, slag om
slag en de slagen die je krijgt zullen je alle eeuwigheden door opjagen zoals een haas
door de brakken wordt opgejaagd.’
Hij moest rustig kunnen nadenken over wat hem nu te doen stond. Naar Gent
reizen, de waarzegster spreken en vragen, wat het ook kosten mocht, wat hem kon
verlossen van zijn angst. Of naar Harelbeke en Pele uit De Kurassier een grote som
geld bieden, als ze wilde zeggen waar Zulie zich bevond. Het zou zeggen als ze
misschien niet meer leefde.
Het leek allemaal zo dwaas, omdat hij vreesde dat het verloren moeite zou zijn.
Hij was te laat tot inkeer gekomen. Nu drentelde hij door de weide die achter de
boomgaard lag en langzaam naar de Mandel afhelde. Het lauwe zomerweer had de
grassprietjes omhoog getrokken en dicht bij de rivier stonden gele boter- en paarse
koekoeksbloemen volop in bloei. Als hij nu gelukkig was, zou de hele wereld naar
hem lachen, maar dat was hij niet. Hij zou het nooit meer zijn en plotseling vroeg
hij zich af of hij het wel ooit geweest was. In zijn jeugd had hij zich ontembaar
gevoeld in zijn overmoed, maar de zoete smaak van het geluk had hij nooit geproefd.
Zijn hart ontstelde in bitterheid als hij eraan dacht dat zijn werkvolk nu kermis
vierde. Zij zouden op de dorpsplaats rond tenten en kramen slenteren, met veel andere
uitgelatenen om hen heen. Hij zag de koewachter op de rennen op en neer rietsen,
de knaap met een geweer op witstenen pijpen schieten om een roosje op zijn muts
te kunnen steken, de ondermeid in het gezelschap van een bende zottemutsen van
haar leeftijd rond de jonge kerels draaien, waarachter ze zodra de avond viel in een
danszaal zouden binnensluipen. Nog erger brak het hem op als hij aan zijn boever
dacht, aan Miel Merlier. Vijfentwintig jaar oud, te zwaar noch te licht, sterk als een
paard en plooibaar als een wis. Hij sprong platvoets van de grond in de bak van een
driewielkar, stond recht op de rug van zijn handpaard te fluiten en keek vrank en vrij
uit de hoogte op iedereen neer.
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Niet nodig dat hij achter het vrouwvolk liep, verhovaardigde hij zich, ze kwamen
vanzelf naar hem toe. Maar hij was nog te jong om te trouwen, schudde hij alle zorgen
van zich af en om te vermijden dat hem iemand in haar netten zou vangen vrijde hij
niet. Eén keer, twee keer, drie keer met een meisje uitgaan, dat wel, maar niet het
gevaar lopen dat hij zich een verplichting op de hals zou halen. Hij waarschuwde
zijn lieven dat zij op hem hun boontjes niet te weken mochten leggen, hij aanvaardde
geen enkele band.
Jozewee liep met gebogen hoofd tot aan de Mandel, waar zijn boot in een inham
aan een es vastgemeerd lag. Alle oeverbewoners hadden een boot, al werd hij nog
door weinigen gebruikt. Volgens de verhalen van oude mensen was het vroeger
anders geweest. Toen was er veel meer water in de streek. Mandel en Leie, beken
en grachten, putten en vijvers, liepen iedere winter over en zetten meersen en gavers
blank. Geen zeldzaamheid dat de vloed tot in de huizen, schuren en stallingen steeg
en de bewoners zich varend met hun have en goed moesten redden.
Van Hulste maakte zijn boot los, nam de roeiriemen op die op de bodem van het
vaartuig lagen en duwde het af van de oever, in de richting van het Meybos. Dat
betekende tegen de stroom op; maar zo verstandig was hij nog dat hij liever nu de
zwaarste inspanning leverde dan hij ze straks, als hij naar zijn vertrekpunt terugkeerde,
zou moeten opbrengen.
Hij roeide bijna twintig minuten lang, voorbij de Nieuwbrug en de Kalberg, tot
aan de weg naar Steenens Kruis, verborg daar zijn schuit in het lis en ging, een
donkere verschijning in zijn afgedragen zondagse kleren, tot aan de plaats waar een
bijna levensgroot Christusbeeld tegen een boomstam hing. Er was sprake van een
kapel te bouwen om de Lieveheer te beschutten tegen weer en wind, maar het was
er nog niet van gekomen.
Het was niet duidelijk waarom het kruis daar hing. Meer dan honderd jaar geleden
was er, volgens de enen beweerden, een moord gebeurd op die plaats. Wie de misdaad
gepleegd had, werd nooit opgehelderd, tot een hele tijd later de pastoor van Roosbeke
in de preekstoel gezeid had, dat er niemand meer voor die wraakroepende zonde
mocht weerzien worden, aangezien de moordenaar gestorven was nadat hij gebiecht
en zich met God had verzoend.
‘Beminde parochianen, bidt opdat wij niet in bekoring zouden vallen.’
De overlevering verhaalde dat zijn slachtoffer een jonge vrouw was die van hem
een kind verwachtte. Zij smeekte en weende opdat hij met haar zou trouwen, opdat
hun kind niet als een bastaard zou verstoten worden. Als je een vader mist, wat heb
je dan nog op de wereld? Om van haar klagen
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en zagen af te zijn, had hij haar gewurgd en het verder zo aan boord kunnen leggen
dat hij nooit in verdenking gekomen was.
Maar de mensen uit de streek onthielden ook dat de ongelukkige moeder, een
achttienjarig meisje eigenlijk, in het hiernamaals rust noch vrede gevonden had. De
martelares keerde terug naar de plaats van haar dood. Zij droeg een wit kleed, zoals
de maagdetjes die in de processie opstapten en droeg zoals Onze-Lieve-Vrouw haar
kindje op haar arm. Bij degenen die haar gezien hadden was de verschijning gebonden
aan een bepaalde tijd van het jaar, de lieve maand van mei als de hagedoorn bloeit
en de lucht meteen van de zoete geur van de klaver gebalsemd is.
Waarom kwam zij terug? Omdat zij iets moest vragen aan de levenden en dat kon
niet anders zijn dan een gebed voor haar zielezaligheid. Dat dacht althans de pastoor
van Roosbeke en door zijn toedoen was die kruislieveheer aan Steenens olm
opgehangen. De timmerman van de Kalberg had een houten kapje gemaakt om het
hoofd van de Verlosser te beschutten en op een dwarsplankje had een vaste hand
geschilderd:
‘Rust hier als gij verre moet
en bidt voor mij een weesgegroet.’

Om het even waar Jozewee vergetelheid zocht, stootten alle dingen hem binnen zijn
eigen heksenkring terug. Hij maakte zijn boot los uit het lis, wrikte hem tot in het
midden van de rivier en liet zich vlotten. Traag voerde het water hem als een drijvende
boomstam stroomafwaarts en waar hij dreigde uit de koers te raken en tegen de oever
vast te varen, bracht Van Hulste hem met een roeispaan weer in de goede richting.
Op een bepaald ogenblik boog hij zich onwillekeurig overboord. Zo klaar was het
water dat hij de grond van de Mandel kon zien en een school bruin en groen gekleurde
grondelingen, die zich vlug verwijderden van de schaduw die het vaartuig over hen
wierp. Maar in de spiegel van het wateroppervlak zag Jozewee daarna weer zijn
eigen gezicht, met zijn angst om een leven zonder uitkomst. Hij mocht zich zelf niet
toelaten naar de bodem van de rivier te kijken en hij was even bevreesd om terug te
gaan naar de boerderij, nu hij daar moedermens alleen zou zijn, tot tegen de avond
het volk van het hof zou opdagen om de beesten te voederen, de koeien te melken
en te eten. Daarna zouden ze weer verdwijnen, elk naar de plaats waartoe hun hart
hen trok en er zich niet om bekommeren wat er met hem gebeurde. Hij zou niet
kunnen slapen. Hij zou geluiden horen die hij niet thuis kon brengen, vreemde beelden
zien, schimmen die de gestalte van monsters en duivels aannamen en als versteend
op de sponde van zijn bed gaan zitten, niet wetend wat aan te vangen.
Ach bidden! Tot wie zich te richten met de schuld die hij niet af kon wen-
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telen? Welke heilige zou voor hem ten beste spreken? Hod had reeds zijn aanschijn
van hem afgekeerd en het was donker waar hij ook zijn blik op sloeg. Het zou een
bevrijding zijn als hij zijn verstand verloor.
De boot dreef op de hoogte van het Meybos. De rivier maakte daar een bocht,
zodat zij er breder was dan elders en nu het water op zijn zomerpeil stond, lag er een
strook van haar stroomgebied bloot en met wit zand bedekt. De jonge kerels van het
omliggende wisten het strandje liggen en het gebeurde in de hooi- en oogsttijd dat
zij er kwamen zwemmen. Zij voelden er zich veilig voor al wat hen kon hinderen.
Het bos leek een paradijselijke wildernis die in terrassen naar de Mandel afdaalde,
met bomen, bramen en heesters, zo hoog opgeschoten dat er eksters in nestelden.
Slingerplanten hingen tot tegen de grond, als de twijgen van reusachtige waterwilgen.
Misschien kon hij hier een halfuur zitten en zich zelf vergeten. Op de dichtste
verhoging van de grond zou hij een plekje vinden met droog gras en niemand zou
hem storen. De waterhoentjes die hij met zijn boot verschuwd had, zouden hun
schuilplaatsen in lis en riet verlaten en met hun kuikentjes, almaardoor hun kopjes
knikkend over en weer zwemmen. Geen geluiden, tenzij misschien van een koekoek
in de verte, die riep dat het mooi weer zou blijven duren.
Hij roeide zijn boot tot bij de zandplaat, deed zijn klompen uit en waadde door
het ondiepe water. Hij ging zitten onder een esdoorn en wat hij gehoopt had, dat de
rustige omgeving hem rust zou schenken, ging niet in vervulling. Een innerlijke stem,
al zo dikwijls gehoord, zei dat er voor hem geen verlossing mogelijk was, zolang hij
zijn vroegere misstap niet hersteld had. Het was niet de eerste maal dat de gedachte
in hem opkwam er een eind aan te maken, eens en voorgoed. Als hij toch verworpen
was, leek het beter geen angst meer te hebben. Verdoemd kon maar verdoemd zijn.
Op dat ogenblik kreeg hij plotseling het aanvoelen van een aanwezigheid die er
alsnog niet geweest was. Hij spitste zijn gehoor en gluurde tussen de takken van een
elsstruik door de omgeving af. Spoedig bleek dat hij zich niet vergist had. Het geluid
van voetstappen die droge takjes en lovers deden kraken drong tot hem door en
weldra zag hij op een hoger terras tussen het onderhout een jonge kerel met een
vrouwspersoon verschijnen. Met dat zijn blik op het koppel viel had hij zijn boever
en het meisje herkend. Het was Ole, de zwartharige dochter uit De Eekboom, een
zottemutse, die op meiavond een bloeiende kersetak als geschenk had gekregen. Naar
de betekenis was het niet nodig te vragen, iedereen wist dat wie ermede bestoken
werd voor een allemanslief werd gehouden.
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De vrijers lachten onbekommerd. Miel Merlier trapte waar hij stond de varens plat
en sloeg zijn armen rond Ole, die er zich niet tegen verzette dat hij haar dwong neer
te zitten, omdat zij niet liever verlangde dan aan zijn wensen tegemoet te komen.
Wat Van Hulste alleen in zijn verbeelding zag ging reeds te ver. Hij sprong recht
met een vinnigheid waar niemand hem nog in staat toe achtte en klom tegen de helling
op.
Toen Miel Jozewee gewaar werd, rukte hij zich los uit de omstrengeling die hem
met Ole verenigde.
‘Wat heb je hier verloren?’ vroeg hij woedend.
‘Doe geen kwaad, jongen, of het zal je eeuwig spijten.’
‘Wat gaat het jou aan?’
‘Je weet niet welke straffen erop staan.’
‘Waarom zo jaloers. Uit wantrouwen? En wat hebben wij misdaan?’
‘Wat je begeert heb je al misdreven. Ik weet dat de hel bestaat en wie ze verdient
zal eeuwig branden. Ik zweer dat ik de duivels gezien heb...’
Ole was woedend omdat die gek wilde beletten waarop zij haar zinnen gesteld
had en grinnikend begon zij Jozewee uit te schelden.
‘Als ik een man was, zou ik je dat betaald zetten...’
Wat zij nog op de lippen had, bleef om de hese, krankzinnige stem van de boer
die schreeuwde als te Brugge moord roepen onderbroken.
‘'s Nachts staan de helse geesten rond mijn bed, opdat ik niet zou kunnen slapen.
Zij willen mij de dood indrijven, voor ik mijn schuld vereffend heb. Om mij te tergen
veranderen zij van gedaante, in vleermuizen, padden, zwijnen en doen zij alles wat
niet deugt. Ik doe mijn ogen dicht en zij trekken ze weer open, ik kruip onder mijn
lakens en dekens en zij werpen alles van mij af. Als ik smeek opdat ze zouden
verdwijnen roepen zij nog meer duivels bij om mij helemaal mijn verstand te doen
verliezen. Ik val op mijn knieën, Miel en Ole, ga weg van hier, elk naar zijn huis en
je zult er later voor beloond worden.’
‘Doe die zot zwijgen!’ schreeuwde Ole tegen haar vrijer. ‘Of ben je zo'n lafaard
dat je er je poten niet naar durft uitsteken? Moet ik hem zijn smoel stappen?’
Op dat ogenblik was Jozewee helemaal in de war op zijn knieën gezonken. Hij
stak zijn armen omhoog om hulp van de hemel af te smeken, bad luidop en vroeg
zijn boever hem niet aan te raken, want dat zou nog groter kwaad zijn dan de zonde
waarin hij reeds toegestemd had.
Al die bijzonderheden kwamen enige dagen later aan het licht, bij het onderzoek dat
de gendarmerie begonnen was om Jozewee op het spoor te
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komen. Sinds kermiszondag scheen hij als van de aarde weggevoerd. Zijn meid, die
bij valavond van een bezoek aan haar familie terug kwam, vond het hof verlaten. De
beesten hadden geen eten gekregen, de koeien waren niet gemolken. Zij werkte bijna
drie uur lang voor zij alles in orde gekregen had en intussen was het pikdonker
geworden. Koeier, knaap en paardeknecht lieten op zich wachten en de meid bleef
alleen waken in huis daar de boer niet verscheen.
Een geluk voor Miel Merlier dat hij niet verzweeg dat hij Van Hulste in het Meybos
ontmoet had. Hij vertelde niet dat Ole bij hem was, maar hij bekende dat wel aan de
gendarmen, die 's anderendaags naar het hof kwamen om iedereen te ondervragen.
Zij hadden van de herbergierster uit De Nieuwbrug vernomen dat de boever en zijn
lief die namiddag op wandel geweest waren.
De gendarmen schreven het allemaal op en ondervroegen ook Ole, die slechts
herhaalde wat zij reeds van de paardeknecht wisten. De boot van Jozewee werd
ontdekt bij de hofstede van Boertje Seroels. Boertje, niet omdat zijn bedrijf zo klein
was, maar wegens zijn gestalte. Dat was op de plaats waar de Mandel zich splitst.
Een van zijn armen mondt te Grammene en een tweede rechtover Zulte in de Leie
uit.
De mensen hadden geen ander vermoeden dan dat Jozewee in de rivier gevallen
en verdronken was. ‘Al enige tijd dat hij miste’, werd er hoofdschuddend bij
opgemerkt. Waarschijnlijk was zijn lijk verder gevlot dan zijn boot en bij zo'n warm
weer als het geworden was, zou het niet lang duren voor het boven dreef.
Maar grootvader Ivo besloot: ‘Het is nooit gevonden.’
Was het mogelijk dat Jozewee, voor zijn gewetensangst en zich zelf op de vlucht
geslagen aan het zwerven gegaan was? Om Zulie en zijn onbekende zoon te
ontdekken?
Het geheim is nooit opgehelderd, maar de bewoners van de streek meden het
Meybos. Waterhoentjes, zangvogels, wilde konijnen en een zeldzame fazant hadden
het voor zich alleen. Tot het oude verhaal geen afschrik meer inboezemde en het
paradijselijke strandje aan de rivier de jonge kerels weer aanlokte om er te zwemmen
en zich daarna uit te strekken in het gras, waar zij door de zon gezoend half
insluimerden, terwijl in de verte een koekoek riep naar een vogel van zijn soort dat
het mooi weer zou blijven. Dat zijn er ook die altijd op dril zijn, want zij hebben
geen paar en geen nest.
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Joris Denoo / De leerling-vervalser
Ik kwadrateer dit landschap,
neem de kleuren op de korrel
en baken mijn netvlies af
tot veelvouden van zwartwit.
Er ruisen symbolen in de bomen,
hun betekenissen zo oud als de heuvels.
Met een verende engel in zijn glooiing
draaft een paard doorheen Vlaanderen.
Uit hun eeuwenoude verband
licht ik geometrische vlakken
met het vakmanschap mij aangemeten.
Ik, oplichter, doekensnijder, verschoner.
Op het vervalsen heb ik het gemunt
van waar- en watermerken. Ik
verf dood en pas bij, ik,
krullenjongen met de varkensharen.
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Frans de Clercq / Gedicht
Best mogelijk dat zo'n engel zegt tot God:
- geef hem dat nieuw sonnet nu maar;
gun hem het klein en kort genot,
een lied te strijken op een stroeve snaar er luistert nauwlijks iemand naar
en 't brengt ook geen verlichting in hun lot
- het blijft een scheef geschutter daar maar schrijven is toch beter dan een schot
(taal is een tamelijk klein reservoir;
een dichter tekent graag de dingen over,
wetend: ik krijg het nooit goed voor elkaar)
het kán hoor, dat ik daarna, half betoverd,
die veertien verzen vind, voor hén onooglijk,
voor ons een schrale troost. Best mogelijk.
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Kroniek
Jos van Damme / Storm over ‘De stille Don’ geluwd?
Michail Sjolochovs ‘De stille Don’ is een merkwaardig boek in velerlei opzichten.
Voor de enen een der toppunten van de wereldliteratuur, een waardig sovjetpendant
van Tolstojs ‘Oorlog en Vrede’, voor de anderen een betere heimatroman, exuberant
maar zonder de doctrinaire coherentie of veelgelaagde verhaalstructuur van Tolstojs
meesterwerk, in elk geval een eerder ongelijk boek, waarvan vooral het eerste deel
een authentiek meesterwerk is, dat des te meer bevreemding wekt als men weet dat
de auteur ervan bij de publikatie pas 23 jaar was. Hoe kon een zo jonge man, met zo
weinig literaire en levenservaring zulk een episch werk schrijven, hoe kon deze
jongeman, die zelf geen kozak was en zijn leven lang de mentaliteit en de psyche
van de intransigente adept van de klassestrijd zou demonstreren zo'n gedocumenteerd
boek schrijven, dat de tragedie der kozakken tekent, die in een machteloze opstand
hun eigenheid proberen te bevestigen tegen zowel Roden als Witten?
Reeds vanaf de publikatie van het eerste deel in het tijdschrift ‘Oktjabr’ begonnen
meteen de moeilijkheden. De leiding van de Bond der Proletarische Schrijvers
(RAPP), waarvan Sjolochov na het verschijnen van zijn eerste verzamelbundel
‘Donverhalen’ lid geworden was, beschouwde ‘De stille Don’ als niets minder dan
verraad aan de eigen zaak. Het werk doet immers afbreuk aan het officiële standpunt
met betrekking tot de revolutie en kan evenmin als een schoolvoorbeeld van
socialistisch realisme gelden. Geen spoor immers in het boek van het zo fameuze
revolutionaire optimisme of de dito positieve held, de kozakkenopstand wordt er niet
in afgedaan als een contrarevolutionair complot en de wreedheden van de Roden
worden er met evenveel verve in geschilderd als die van de Witten. Was dit wel het
werk van een echte sovjetschrijver? Op zijn minst bevreemdend is de houding van
de jonge Sjolochov zelf, die aan een daartoe speciaal opgerichte commissie verklaart
dat hij zijn kladwerk niet meer bezit. Hardnekkig en zonder veel verklaring heeft
Sjolochov deze houding steeds volgehouden: hij weigert, ook nu nog, zijn bronnen
te noemen of enige kladversie ter beschikking te stellen. Omdat de roman echter aan
Stalin beviel, bleef de commissie niets anders over dan alle boze geruchten aan volks-
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vijanden toe te schrijven en in die zin een resolutie in de ‘Pravda’ te publiceren.
Merkwaardig (of voor die tijd allicht niet) is dat de resolutie geen enkel wezenlijk
argument naar voren bracht. Wel diende Sjolochov de oorspronkelijke tekst steeds
bij te schaven: sinds 1928 werd echter geen enkele scène, dialoog of landschap
bijgeschreven, wel steeds geschrapt...
Tegen het eind der jaren dertig duikt dan steeds dwingender de naam op van Fjodor
Krjoekov als vermoedelijke auteur van ‘De stille Don’, een gerucht dat met de jaren
en tegen de achtergrond van Sjolochovs latere auteurscarrière meer en meer aan
waarschijnlijkheid wint. Maar tot een open onderzoek komt het nooit: de machtige
Sjolochov, Nobelprijs, Leninen Stalinprijsdrager, met meer dan duizend edities van
zijn werken en meer dan vijftig miljoen verkochte exemplaren, weelderig levend,
machtig apparatsjik, is een te gevreesd iemand. Enkele jaren geleden brengen dan
twee controversiële publikaties, ‘De loop van De stille Don’,1. een onvoltooid
onderzoek van een zekere D***, met de hem eigen militante passie voor Solzjenitsyn
verdedigd, en het boek van Roj Mjedvjedjev ‘Wie heeft De stille Don geschreven?’2.
de zaak, ‘een geval zonder voorgaande in de annalen van de wereldliteratuur’
(Solzjenitsyn) in de actualiteit, beschuldigen de Nobelprijswinnaar 1965 onomwonden
van literaire malversaties, van plagiaat. Is het onderzoek, waarvan de uitslagen thans
door Prof. Geir Kjetsaa (Oslo) gepubliceerd worden,3. een afsluiting? Laten we de
feiten even op een rijtje zetten.

Het raadsel Sjolochov
Sjolochov werd in 1905 in de Donstreek geboren in een vrij bemiddeld gezin; hij is
echter niet van kozakkenafkomst. De beroerde tijden maken dat hij slechts vier jaar
school loopt en als vijftienjarige semi-militaire opdrachten uitvoert zoals het
opvorderen van levensmiddelen. Begin der jaren twintig poogt hij als manusje van
alles aan de kost te komen, tracht het in Moskou te rooien als metselaar, boekhouder,
handlanger, om eind 1923 werkloos terug naar zijn geboortestreek af te zakken. In
hetzelfde jaar begint hij te schrijven. Twee jaar na zijn huwelijk met de zes jaar
oudere Maria Gromoslavskaja publiceert hij in 1926 zijn ‘Donverhalen’. De bundel
is nog niet op de markt wanneer hij reeds aan ‘De stille Don’ werkt, waarvan hij het
eerste deel in 1927 beëindigt; voor het tweede deel heeft hij slechts een jaar nodig,
voor het derde minder. De publikatie plaatst de literaire wereld voor een levensgroot
raadsel: hoe kan een jongeman van 24 jaar, die enkel enige ervaring heeft opgedaan
met het opeisen van levensmiddelen en het rusteloze factotum spelen voor een stuk
brood, met geen
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literaire ervaring dan enkele verhalen opeens zo'n zeldzaam werk schrijven? De
‘Donverhalen’ zijn weliswaar het werk van een beloftevolle debutant, maar verschillen
in stijl en optiek fundamenteel van ‘De stille Don’. Deze eerste verhalen weerspiegelen
de povere levenservaring van een jonge, subjectieve communist, die zijn
hoofdpersonages vindt onder de nieuwe machthebbers en geen zweem van
bewondering kan opbrengen voor de vrijheidslievende kozakken. De psychologie is
schematisch, de dialogen boekerig, de landschappen stereotiep, de auteur demonstreert
hoegenaamd geen opmerkelijke kennis en vertrouwdheid met het milieu, dat hij in
zijn titel oproept. Vanwaar komt ineens die zeldzame rijpheid van ‘De stille Don’?
Hoe kan Sjolochov zo minutieus en onpartijdig de strijd, de psyche der Witten
schilderen en zo gedetailleerd de portretten van hun aanvoerders tekenen? Nog
vreemder zelfs, hoe zijn opeens die apert populistische sympathieën in het werk
verklaarbaar? Hoe heeft de jonge auteur zich op zo korte tijd de immense
kozakkencultuur, van de kennis der folklore tot het magistrale gebruik van het
kozakkendialect, kunnen eigen maken? Dat in deze omstandigheden en tegen de
achtergrond van de beloken Stalintijd allerlei geruchten de ronde doen, hoeft geen
verwondering te wekken. Achteraf bekeken is het verdere verloop van Sjolochovs
auteurscarrière inderdaad meer dan bevreemdend. In 1932 komt het eerste deel op
de markt van ‘Nieuw land onder de ploeg’, een in enkele maanden geschreven goede
roman over de dekoelakisatie, die echter duidelijk in het verlengde ligt van de
‘Donverhalen’. Ideologisch is hier geen enkele band met ‘De stille Don’. Het boek
brengt een vereenvoudigde en schematische visie op de collectivisatie, is vanuit
ideologische dogma's geschreven, demonstreert een triomfalistisch communisme dat
in ‘De stille Don’ ontbreekt, gaat voorbij aan de menselijke ellende van miljoenen,
heeft niet die sappige taal van ‘De stille Don’, mist een indrukwekkend
hoofdpersonage zoals de kozak Meljechov er een was en vertoont geen spoor van
enige objectiviteit t.o.v. antipathieke personages, m.a.w. haalt op verre na niet het
artistieke niveau van zijn grote voorganger. Roj Mjedvjedjev kan dan ook de
pertinente vraag stellen: is Sjolochov zwakker als hij goed kent wat hij beschrijft en
overtreft hij zichzelf als hij het heeft over wat hem vreemd is?
Van dan af gaat het steeds meer bergaf met Sjolochov. Het tweede deel van ‘Nieuw
land onder de ploeg’, dat reeds van in 1933 aangekondigd werd, zal pas in 1960 (!)
verschijnen en een miskleun blijken te zijn.
Tijdens de oorlog publiceert Sjolochov, die oorlogscorrespondent is met de graad
van kolonel, zwakke, oppervlakkige, puur descriptieve artikels en verhalen. De
oorlog, die zo'n vruchtbare inspiratiebron voor zovele auteurs is geweest, in zoverre
zelfs dat enkele reputaties alleen hierop steunen en
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dat het een thema is waar in de Sovjetunie nog steeds aan gelaboreerd wordt, blijkt
bij Sjolochov weinig wakker te roepen. Sommige frontbladen, die toch allesbehalve
kieskeurig waren, sturen hem zelfs zijn teksten terug! In 1945 publiceert hij enkele
hoofdstukken uit ‘Zij streden voor het vaderland’ (de feuilletoneske titel alleen al,
hoe komt hij erbij?), een literair middelmatig werk. Na in 1956 ‘Het lot van een
mens’, een eenzijdig tableau van de tragedie der sovjetkrijgsgevangenen, geschreven
te hebben, laat hij in de ‘Pravda’, meer dan twintig jaar (!!!) na de vorige,
nieuwgeschreven hoofdstukken verschijnen uit ‘Zij streden voor het vaderland’, die
van zo'n onthutsende minderwaardigheid zijn dat men zich terecht kan afvragen:
waar is Sjolochovs genie gebleven? Hij blijkt volslagen onbekwaam te zijn een beeld
van de Don in 1941 te geven en hij heeft er zijn hele leven gewoond; 32 jaar nadat
hij het schrijven van het boek begon zijn er slechts 250 bladzijden, minder dan één
der vier boeken van ‘De stille Don’ in druk verschenen. Deze man is literair dood.
De literaire carrière van de éminence grise van de sovjetletteren laat zich dus
inderdaad heel verontrustend aanzien. Daarbij kan het feit gevoegd worden dat
Sjolochov in de marge van de literatuur en dan vooral met betrekking tot openlijk
dissidente (Daniël, Sinjavski) of onafhankelijke geesten (Pasternak) zich onthutsend
triviaal en grof gedragen heeft en overging tot onwaardige scheldpartijen. Er ligt een
afgrond tussen de ideologische oriëntatie van zijn magnum opus en de ‘standpunten’
die Sjolochov in toespraken en tussenkomsten op een voor hem beschamende manier
verdedigt en die men veelal enkel kan afdoen als ‘gebral’.

Krjoekov: de oplossing?
Wie was deze man, die, zoals hardnekkig gefluisterd werd, de eigenlijke auteur van
‘De stille Don’ was? Fjodor Krjoekov werd in 1870 in de Donstreek geboren als
oudste zoon van een kozakkenhetman. Hij deed hogere studies aan het Instituut voor
Geschiedenis en Literatuur in het toenmalige Petersburg en werd leraar Russische
literatuur in verschillende provinciesteden. Rond 1890 debuteerde hij als auteur en
gaf vóór 1914 talrijke verhalen en novellen uit bij verschillende uitgevers. In 1906
werd hij tot lid van de eerste Doema verkozen als een der stichters van de
socialistisch-populistische partij. In het voetspoor der populisten, die in de
boerengemeenschap het embryo van het socialisme zagen, beschouwde hij de
kozakkengemeenschap als de kiem van de sociale organisatie die zijn droom was.
Na de snelle ontbinding van de Doema leefde hij, politiek verdacht, van zijn pen. In
de eerste wereldoorlog was hij aanvankelijk oorlogscorrespon-
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dent, nam echter in 1916 als officier deel aan de krijgsverrichtingen. De gebeurtenissen
aan het front in 1914, waarmee het eerste boek van ‘De stille Don’ eindigt en de
beschrijving van de frontlinie in 1916, waarmee het tweede boek begint, zouden dus
best eens ooggetuigenverslagen kunnen zijn, aangezien het vast staat dat Krjoekov
zijn oorlogsherinneringen noteerde en een dagboek bijhield. Ook politiek is hij binnen
de optiek van ‘De Stille Don’ te situeren: hij had niet de minste sympathie voor de
autocratie of de Voorlopige Regering en was nauw betrokken bij de politieke
gebeurtenissen aan de Don: in 1917-18 was hij secretaris van de gewestelijke
vergadering van de Donstreek en sloot zich in 1918 als officier aan bij de kozakken,
die opstonden tegen de wreedheden van de sovjets. Er zijn getuigenissen dat hij in
de jaren 1917-19 werkte aan een roman over de Donkozakken, wat volkomen past
in de lijn van zijn vroegere werk. Korolenko, de hoofdredacteur van het
gezaghebbende literaire tijdschrift ‘De Russische Rijkdom’, waarvan ook Krjoekov
redactielid was, looft hem als de eerste die de authentieke atmosfeer van de Don
weergeeft. Inderdaad leggen de meer dan honderd verhalen en novellen van Krjoekov
over de Donkozakken, die om politieke redenen nu niet meer gepubliceerd worden,
getuigenis af van een diepe liefde voor die kozakken en voor de Donstreek en van
een grote kennis van de kozakkenwereld. Krjoekov stierf op vijftigjarige leeftijd aan
tyfus op de terugtocht naar de Koebanj. En hier ligt misschien de link met Sjolochov:
bij de stervende Krjoekov, die zich in zijn laatste uren bijzonder om zijn koffertje
met manuscripten bekommerde, was zijn vriend Pjotr Gromoslavski, de toekomstige
schoonvader van Sjolochov, aanwezig. Kreeg hij de nagelaten papieren van de dode
Witte officier in handen? Niemand zal het ooit weten. De manuscripten die Krjoekov
bij zijn dood bij zich had, zijn voor immer verdwenen.

De thesis van D***
Geruchten, schimpscheuten, verdachtmakingen, het blijft alles vaag, onverifieerbaar.
Tot in de herfst 1974 te Parijs een boekje verscheen van een inmiddels overleden
auteur, die zich om veiligheidsredenen verborg achter de letter D***. Het boekje,
dat onvoltooid gepubliceerd werd, kreeg een voorwoord mee van Solzjenitsyn, waarin
de Nobelprijswinnaar zich volledig bij D***'s conclusies aansloot.
Welk is de thesis van D***? ‘De stille Don’ is het werk van een auteur en een
coauteur. Om dit te bewijzen gaat D*** uit van de inhoudelijke en tekstologische
elementen. Als eigen aan de auteur van ‘De stille Don’ ziet D*** de poëtische
interpretatie van het folkloristische thema, de
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levendige en gedocumenteerde precisie, die voortvloeit uit een goed begrip van de
geschiedenis, wat nog verrijkt wordt door de evidente deelname van de auteur aan
de beschreven gebeurtenissen, het humanisme, de liefde voor het volk, het begrip
voor het kozakkenseparatisme, het sprankelende kozakkenjargon, meesterlijk
gecombineerd met het intellectuele taalgebruik van de auteur. Welnu, de coauteur
heeft dit alles niet, zijn aandeel in het werk vormt een schril contrast, is
verantwoordelijk voor de dispariteit in ‘De stille Don’, de minderwaardige, soms
onlogische bladzijden. Het was er de coauteur immers om te doen de oorspronkelijke
idee van de auteur, die de kozakken tegen de Roden verdedigde, om te buigen. Waar
de auteur echter een kunstenaar is, dient de coauteur zich aan als een
propagandajoernalist, die de gebeurtenissen niet schildert, maar ze koeltjes verslaat
in een arme, povere taal. Juist zelfs als hij de stijl van de auteur wil imiteren, verraadt
hij zich nog het meest. Tekstologisch onderscheidt D*** op die manier hele
hoofdstukken en gemonteerde stukken van de coauteur. Deze laatste heeft de tekst
van de auteur ideologisch gereviseerd en daarom hoofdstukken, bladzijden en regels
geschrapt, nieuwe hoofdstukken ingeschreven die in de roman een aparte ideologische
‘zone’ vormen, hoofdstukken en fragmenten van het origineel gecompileerd en aan
elkaar gelast door bijgevoegde overgangen en materiaal van de auteur (historische
documenten, bulletins, nota's) in zijn eigen tekst gebruikt. Op basis hiervan komt
D*** ertoe 95% van Boek I en II aan de pen van de auteur toe te schrijven en 68-70%
van Boek III en IV. D*** geeft zelfs een lijst van hoofdstukken die ‘zonder twijfel’
aan auteur en coauteur toe te schrijven zijn. Volgens hem is Krjoekov met de meeste
waarschijnlijkheid de auteur en Sjolochov, die op de een of andere manier Krjoekovs
manuscript in handen gekregen heeft en geprobeerd heeft er een andere draai aan te
geven zonder echter bij machte te zijn geweest de vloed van ‘De stille Don’ in te
dijken, de coauteur.
De fragmentaire investigatie van D*** levert interessante hypothesen op, maar
geen bewijs. Vooral zijn stilistische argumenten zijn weinig overtuigend.
Gepassioneerde discussies zijn het gevolg geweest van sommige van D***'s nogal
ongemotiveerde beweringen, waarbij nog al eens zeer radicale conclusies getrokken
werden.
Uit Sovjet-Rusland is geen officiële stellingname gekomen, de viering van
Sjolochovs zeventigste verjaardag werd door geen enkele wanklank verstoord, al is
tussen de regels van enkele publikaties wel te lezen dat men niet onkundig is van
D***'s conjecturen.4.
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Het standpunt van Mjedvjedjev
In 1974 circuleert in Moskou in samizdat het één jaar later in het Westen uitgegeven
‘Wie heeft De stille Don geschreven?’ van Roj Mjedvjedjev, tweelingbroer van de
al van even onverdachten huize Zjores Mjedvjedjev (uitgewezen naar Londen). De
gebroeders Mjedvjedjev voeren een welversneden pen en hebben elk afzonderlijk
of beiden samen een reeks maatschappijkritische studies geschreven over de situatie
en de ontwikkelingen in hun vaderland, waar geen ernstig onderzoeker aan voorbij
kan. Hun wetenschappelijke opleiding staat tevens garant voor een goed gestoffeerde,
degelijke uiteenzetting, die treft door haar nuchtere evaluatie. Dat de broers bij al
hun kritiek op het regime uitgaan van marxistische standpunten wordt hen bij furieuzer
dissidente geestesgenoten niet in dank afgenomen, in zoverre dat ze wel als een soort
legale oppositie gedoodverfd worden, bliksemafleiders waarlangs het regime het
opgekropte ongenoegen een uitweg laat vinden, een beslist overtrokken verwijt. Roj
Mjedvjedjev, die al eerder een dik boek over het stalinisme gepubliceerd had en zich
met de geschiedenis van de Donkozakken gedurende de burgeroorlog heeft
beziggehouden, gaat in ‘Wie heeft De stille Don geschreven?’ uit van zorgvuldig
gecontroleerd historisch feitenmateriaal, onthoudt zich van elke gratuïte beschuldiging
en argumenteert met zo'n gezond verstand, dat wie hem volgt - het weze zonder
bijbedoelingen gezegd - bijna blij is dat hem hier het filologische gepeuter van de
structuuranalyst bespaard blijft. Ook Mjedvjedjev komt niet tot een definitieve
conclusie, maar zijn vraagstelling is zo pertinent dat ze de aandacht vereist.
Mjedvjedjev stelt de vraag: ‘Als De stille Don nu eens anoniem verschenen was, wie
zou dan in die tijd voor het auteurschap in aanmerking gekomen zijn?’ Om deze
vraag te kunnen beantwoorden, ontwerpt Mjedvjedjev, uitgaande van de roman, een
robotfoto van de hypothetische auteur. Deze dient zich aan als een man met een grote
liefde voor de kozakken en verachting, zoniet vijandschap voor de niet-kozakken;
hij is iemand, die een encyclopedische kennis heeft van alles wat de kozakken en de
Donstreek aangaat, daarover heeft hij informatie die de sovjetauteurs uit de jaren
twintig niet hadden. Uit het magistrale gebruik van het kozakkendialect, zijn
portretkunst, zijn vermogen tot het laten uitkomen van gevoelens in gebaren,
houdingen, daden en zijn objectiviteit, die de sovjetkritiek hem zelfs verwijt, blijkt
een geniaal talent en een rijke literaire cultuur. Hij is een persoonlijk deelnemer aan
de beschreven gebeurtenissen geweest en uit duidelijk zijn politieke sympathieën,
zij het dat hij objectief blijft: misprijzen voor monarchie en Voorlopige Regering,
veroordeling van oorlog, adel en generaals; hij is geen communist, eerder een populist-
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travaillist, voor alles echter een kozak, gehecht aan de traditionele rurale gemeenschap,
getuige daarvan zijn grondige kennis van de landbouw, die hij opvat als een vreugde,
een feest, een cultus. Zijn geliefde held is de protagonist Meljechov, een dappere,
vurige, authentieke kozak, die zijn ingeboren democratische opvattingen tegenover
de excessen van zowel Roden als Witten stelt. Ten slotte is hij ook een humanist,
die protesteert tegen elk geweld, wiens sympathie uitgaat naar hen die lijden en die
het opneemt voor de waarheid, die uit het volk komt en niet voor partijdogma's.
Niemand zou inderdaad in de jaren twintig gedacht hebben aan de jonge Sjolochov,
die niet eens een kozak was, geen noemenswaardige opleiding gehad had, absoluut
geen landbouwer was, auteur weliswaar van een paar novellen en een twintigtal
goede verhalen, die een Donthematiek hebben, maar het werk zijn van een talentrijke
debutant, die nog gekunstelde dialogen schrijft, van een schematische psychologie
gediend is, extreme situaties nodig heeft om zijn verhaal aan op te trekken en wiens
landschappen noch de kleur noch de exaltatie van de natuur hebben die men in ‘De
stille Don’ aantreft. En nog fundamenteler: de protagonisten van de ‘Donverhalen’
zijn jonge communisten, komsomols, ‘nieuwe mensen’. Geen spoor van bewondering
voor de kozakken kenmerkt zijn wereld. In de ‘Donverhalen’ pent de jonge communist
Sjolochov zijn magere subjectieve levenservaring neer. Hij denkt helemaal niet aan
een epos over de kozakken, heeft hoegenaamd niet de onpartijdigheid, die ‘De stille
Don’ kenmerkt. Zelf heeft ook Sjolochov steeds geweigerd zijn ‘Donverhalen’ als
een aanloop tot ‘De stille Don’ te zien. De afgrond tussen beide boeken is niet te
overbruggen. En hoe was deze jongeman in staat zulke grandioze gevechtspanorama's
te schilderen? Hoe kon Sjolochov met zulk een rijkdom aan details het reilen en
zeilen van de Witten, het Donleger, het vrijwilligerscorps kennen? Vanwaar die
scherpe portretten van bevelhebbers als hij ze nooit ontmoet heeft? En vanwaar die
populistische sympathieën, die Sjolochov later ertoe noopten de tekst van ‘De stille
Don’ zo vaak aan te passen? Nee, als Mjedvjedjev de balans opmaakt, dient hij vast
te stellen dat van de 50-60 distinctieve trekken van de auteur van ‘De stille Don’ er
maar vijf of zes bij Sjolochov passen.
Kan Krjoekov dan in aanmerking komen als auteur? Over de Donkozakken heeft
hij meer dan honderd verhalen en novellen geschreven, geïnspireerd door liefde voor
de kozakken en de Donstreek, gebaseerd op een grondige kennis van de
kozakkenwereld; het paard en zijn ruiter hebben geen geheimen voor hem,
onmiskenbaar is ook de verwantschap in landschapsen portretschildering. Krjoekov
kijkt met de ogen van de kozak-landbouwer. Zijn realisme is strikt, gedrag, gebaren
en woorden van zijn personages
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zijn welsprekender dan elke auctoriële psychoanalyse. Ook was hij vrijwel zeker
ooggetuige van wat in de eerste twee boeken van ‘De stille Don’ beschreven wordt
en weet men niet dat deze kozakkenofficier in 1919 aan een roman over het
kozakkenleven begonnen was? Was dat misschien ‘De stille Don’?
Toch is het een feit dat Krjoekovs verhalen, ofschoon de thematiek analoog is met
‘De stille Don’, duidelijk eraan inferieur zijn. Solzjenitsyn oppert de mogelijkheid
dat Krjoekovs betrokkenheid bij het gruwelijke drama van de kozakkenoorlog het
elan kan losgemaakt hebben dat tot ‘De stille Don’ geleid heeft. Facit indignado
versus... Als de roman anoniem verschenen was, zouden de meeste specialisten
ongetwijfeld aan Krjoekov gedacht hebben, beweert Mjedvjedjev, en hij heeft
waarschijnlijk gelijk. Maar het zou een ja mer voorbehoud geweest zijn. Van de
50-60 trekken van de robotfoto vindt hij er bij Krjoekov 40-45 terug. Een volkomen
concordantie is er evenwel niet.
Ook Mjedvjedjev vindt geen uitsluitsel, het is ook zijn bedoeling niet. Blijft dan
ook nog het feit dat het slot van de roman duidelijk niet door Krjoekov kan geschreven
zijn, omdat de erin verhaalde gebeurtenissen pas na diens dood plaatsgrepen en het
historisch verwerken ervan nog een zekere afstand in de tijd vergde, die allen
Sjolochov kon gehad hebben, wiens aandeel in ‘De stille Don’ door Mjedvjedjev
toch voor veel substantiëler gehouden wordt dan door D*** en Solzjenitsyn
voorgehouden wordt. Wel suggereert Mjedvjedjev de mogelijkheid dat Sjolochov
zou kunnen beschikt hebben over dagboeken, documenten en aantekeningen, eerder
dan over een min of meer compleet manuscript, die dan door hem zouden
‘geredigeerd’ zijn.
Dat Mjedvjedjev goed geïnformeerd is, bewijst zijn allusie op een in Zweden aan
de gang zijnde onderzoek. ‘Men heeft onlangs met behulp van computers een analyse
uitgevoerd van de Ilias en de Odyssee, die tot de vaststelling geleid heeft dat de twee
poëma's door een zelfde auteur geschreven zijn. Tot dit soort onderzoek leent zich
ook De stille Don. De Zweedse Academie voor Wetenschappen heeft daartoe reeds
een speciale commissie opgericht. Met de moderne methodes van literaire en
tekstologische analyses kan dit onderzoek op een volkomen wetenschappelijke basis
doorgevoerd worden.’5.

De oplossing van de computer
Bedoeld onderzoek is ondertussen afgesloten en in verschillende preliminaire
publikaties wereldkundig gemaakt, ofschoon de resultaten nog niet
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in boekvorm verschenen zijn. Wat men ook over D***'s en Mjedvjedjevs argumentatie
denken moge, het is een feit dat beider tekstanalyses het zwakke punt vormen in hun
betoog. Occasionele gelijkenissen of verwantschappen zijn altijd wel te vinden. Prof.
Kjetsaa, onder wiens leiding het onderzoeksproject doorging, stelt het vooraf duidelijk:
‘A test of disputed autorship can in many ways be compared with a paternity case:
the textual analysis cannot prove definitively that a work is by a particular author.
Even though the language and style of the work reveal striking similarities with the
language and style of works which can with complete certainty be attributed to him,
there will always be a theoretical possibility that the work might have been written
by another author with the same linguistic and stylistic features.’6. Het opzet van de
test is dus om via eliminatie tot de oplossing te komen. Het onderzoek viseert niet
het auteurschap van X te bewijzen, maar wel dat van Y uit te sluiten. Prof. Kjetsaa
vergelijkt terecht het speuren naar de auteur van ‘De stille Don’ met een geval van
betwist vaderschap, waarin een gerechtelijke expertise met 90% zekerheid de
mogelijkheid van een vaderschap van de geïnvestigeerde kan uitsluiten op grond van
een bloedgroep. Indien een ‘bloedstaal’ uit werk, dat met zekerheid aan Krjoekov
kan toegeschreven worden, aanmerkelijk blijkt te verschillen met een ‘bloedproef’
van ‘De stille Don’, kan men de mogelijkheid van Krjoekovs auteurschap uitsluiten.
Stijl en taal zijn evenwel niet op dezelfde manier als een bloedstaal in parameters
te vatten. De afzonderlijke elementen ervan echter wel. De linguïstisch-statistische
methode is gebaseerd op objectieve gegevens, op ‘invariante’ fenomenen in literair
werk dat zonder betwisting aan een bepaald auteur kan toegeschreven worden.
Hoe is men derhalve te werk gegaan? Drie ‘stalen’ werden met elkaar vergeleken:
werk van Sjolochov, werk van Krjoekov en boek I, II en IV van ‘De stille Don’.
Alles tezamen ging het om een 12 000 zinnen, hetzij 150 000 woorden, gelijkelijk
verdeeld tussen Sjolochov, Krjoekov en ‘De stille Don’. Er werd voor gezorgd dat
het om tekstgedeelten ging die zo onafhankelijk als mogelijk waren van hun context,
m.a.w. directe rede, vragen, monologues intérieurs werden uitgesloten, alleen
auctoriële taal werd onderzocht. De onderzoeksprogramma's werden in FORTRAN
geschreven en uitgewerkt door een IMB 370/155 comupter te Uppsala.
Een reeks factoren werden onderzocht, wat tot de volgende resultaten leidde (de
uitvoerige becijfering en de diagrammen kan men terugvinden in de desbetreffende
publikaties van G. Kjetsaa):
1. De zinslengte: de diagrammen toonden aan dat Sjolochov en ‘De stille Don’
een bijna identiek patroon hebben, terwijl Krjoekov beduidend min-
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2.

3.

4.

5.

6.

der zinnen heeft van 5-15 woorden en daarentegen meer van 25-33 woorden.
Het aantal letters per woord. Hier vertoont Krjoekov weer een opvallend verschil
met ‘De stille Don’, ofschoon er ook bij Sjolochov een verschil te merken is:
deze heeft meer woorden met 3-4 en 5-6 letters, daarentegen iets minder in de
categorie 10-12 letters.
Het lexicologische spectrum, d.w.z. de frequentie waarmee woorden herhaald
worden, toont aan dat ‘De stille Don’ het rijkste vocabularium heeft, gevolgd
door Sjolochovs werk, dan Krjoekovs latere werk, terwijl Krjoekovs vroege
werk de meeste herhalingen heeft.
De lexicale variabiliteitsindex. Daartoe werd ieder tekstgedeelte in secties van
500 woorden verdeeld, waarbij bleek dat in ‘De stille Don’ bij elke 500 woorden
gemiddeld 380 woorden voorkwamen die in deze sectie van de tekst niet herhaald
werden. Sjolochovs andere werk komt daar zeer dicht tegen met een cijfer van
374,5, terwijl Krjoekov enkel 350-362 haalt.
De distributie der woordsoorten, d.w.z. het voorkomen van substantieven,
adjectieven, bijwoorden enz. reveleert een nauwe relatie tussen ‘De stille Don’
en Sjolochov, maar geeft voor Krjoekov een ver daarvan verwijderde score.
Voor een taal als het Russisch, die zo vrij omspringt met de woordsequentie,
was het ook van belang die woordsoorten te onderzoeken die voorkomen als
de eerste twee of de laatste drie woorden van de zin. Dit brengt aan het licht dat
Krjoekov een heel andere zinsstructuur gebruikt dan Sjolochov, die op zijn beurt
het dichtst ‘De stille Don’ benadert.

De kwantitatieve methodes, door de Zweedse Academie aangewend, wijzen er dus
duidelijk op dat Krjoekovs stijl aanmerkelijk verschilt van die van Sjolochov en dat
deze laatste merkwaardig dicht de auteur van ‘De stille Don’ benadert. Prof. Kjetsaa
vestigt er ten overvloede de aandacht op dat Krjoekovs taalgebruik over een relatief
lange tijdspanne gezien - ook dat blijkt uit de cijfers - een zo hoge graad van
consistentie vertoont dat het nauwelijks geloofwaardig kan worden genoemd dat hij
zijn stijl zodanig zou veranderd hebben dat hij ‘De stille Don’ had kunnen schrijven.
‘Had this been the case we should have witnessed something in the nature of an
incarnation, whereby Krjukov became Sholokhov.’7. Ook een mogelijke ‘redactie’
door Sjolochov van Krjoekovs teksten, zoals Mjedvjedjev veronderstelt, dient op
basis van het onderzoek verworpen. ‘Een redacteur kan zinnen inkorten, de woordorde
veranderen, maar het is weinig waarschijnlijk dat hij zo sterk de woordenschat zou
verrijken.’8.
Het dient dus wel degelijk aanvaard dat Sjolochov de auteur van ‘De stille Don’
is. Is er dan geen enkel raakpunt met Krjoekov? Dat is niet uitge-
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sloten. Het is best mogelijk dat Sjolochov een manuscript van Krjoekov in verband
met de gerelateerde gebeurtenissen in handen heeft gehad. Voor het schrijven van
epische, historische romans is een grondige documentatie, het raadplegen van
memoires, dagboeken, archiefmateriaal een noodzaak. Tolstoj-specialisten kunnen
getuigenis afleggen van de berg materiaal die de wijze van Jasnaja Poljana voor zijn
‘Oorlog en Vrede’ doorworsteld heeft. Sjolochov zelf heeft herhaaldelijk verklaard
dat hij talrijke ooggetuigen gesproken heeft en zowel buitenlandse als ‘Rode’ en
‘Witte’ bronnen geconsulteerd heeft (zonder ze evenwel te verduidelijken, vandaar
de moeilijkheden). Het is dus zeer wel mogelijk dat Sjolochov de aantekeningen van
Krjoekov, die vlak voor zijn dood aan een verslag werkte van het drama dat voor
zijn ogen plaatsgreep, geraadpleegd heeft. Maar hij schreef beslist zijn eigen werk.

Eindnoten:
1. D***, Stremja ‘Tichogo Dona’ (Zagadki romana), YMCA-Press, Parijs, 1974; Le cours du
Don paisible, Editions du Seuil, Parijs, 1975.
2. Roy Medvedev, Qui a écrit le ‘Don paisible’?, Christian Bourgeois Editeur, Parijs, 1975;
Problems in the Literary Biography of Mikhail Sholokhov, Cambridge University Press, 1977.
3. Geir Kjetsaa, ‘Storms on the Quiet Don. A Pilot Study’, in Scando-Slavica, tom. 22, Munksgaard,
Kopenhagen, 1976, pp. 5-24; Geir Kjetsaa, Problema avtorstva v romane Tichij Don,
Meddelelser, nr. 13, Slavisk-Baltisk Institut, Oslo, 1978; Geir Kjetsaa, ‘The Authorship of the
Quiet Don’, in Scando-Slavica, tom. 24, 1978, pp. 91-106.
4. Een vroege reactie kwam uit Oost-Duitsland, zie: E. Kowalski, ‘Der Stille Don und seine neuen
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8. Geir Kjetsaa, Problems avtorstva v romane Tichij Don, cfr. supra, p. 23.
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Robin Hannelore / Lotharings kruisverhaal
Niedervisse heet het dorp in Lotharingen
Daar wonen de mensen bij de dieren
Ligt de mestvaalt voor de herberg
En wijzen kaardebol en koeiedrek
De korte weg naar de kerk
Slechtvalken schroeven boven het kerkhof
Hoog op de berg waar een bron borrelt
Tussen jeneverbessen en kaasjeskruid
En waar in het open knekelhuis
De doden achter tralies liggen opgestapeld
Opdat ze niet langer zouden gestolen worden
Door verloren gelopen toeristen
Daar hebben wij gespeeld
Met de vruchten van de kleine
Wat later van de grote klis
Soms dacht ik dat de doden meespeelden
De kleverige klissen op mijn trui waren ontelbaar
Daar hebben wij wilde kruisbessen
En halfrijpe kwetsen
In elkaars mond gepropt
Nog hoger op de berg
Lag een Joods kerkhof
Maar zover zijn we niet geraakt
Een mens kan niet alle goden aanbidden.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Een goede bloemlezing, wie zal ze vinden?
Goede literaire bloemlezingen, die het beste uit het erfgoed van het verleden tot ons
brengen, zijn voor elke cultuurgemeenschap kostbaar. Samen met het literair onderwijs
zijn bloemlezingen de beste en misschien enige media, die de bestendige overlevering
van de literaire waarden uit het verleden verzekeren. Slechts weinig
literatuurliefhebbers beschikken over een bibliotheek waarin de meest belangrijke
en mooie werken uit het literaire verleden beschikbaar zijn, en ook niet zó velen
kunnen regelmatig toegang hebben tot grote openbare bibliotheken, waar zij de
mooiste teksten uit het literaire verleden van Europa of uit hun eigen nationaal
verleden kunnen lezen. Daarom zijn goede bloemlezingen zo onmisbaar voor elke
generatie. Marnix Gijsen heeft met zijn Breviarium der Vlaamse Lyriek de Vlamingen
van heel wat generaties het beste uit zeven eeuwen Vlaamse poëzie leren kennen en
genieten. Meteen werden talloze landgenoten in de gelegenheid gesteld, via deze
poëzie, hun geest en hart te verrijken en te verdiepen. Het is ook mogelijk - ik weet
het niet - dat er Hollanders zijn, die deze specifiek Vlaamse uitgave kennen en
waarderen. Dit Brevier verscheen in 1937. Het kende daarna, toen de samensteller
in Amerika vertoefde, nog drie ongewijzigde herdrukken, in 1938, 1943, 1953. Ik
vermoed dat het boek sinds vele jaren niet meer verkrijgbaar was. Het was ook niet
meer à jour: de beste dichters van de jongste generaties in Vlaanderen waren er niet
meer in opgenomen. Marnix Gijsen heeft nu, in samenwerking met Karel Jonckheere,
een nieuwe uitgave bezorgd, die grondig gewijzigd en aangevuld is (Uitg.
Elsevier-Manteau, Brussel).
Laat mij maar dadelijk zeggen dat deze nieuwe uitgave grote waardering verdient.
Dit belet niet dat zij ook grondige kritiek oproept. Ik zou de keuze uit onze vaderlandse
lyriek wat ruimer hebben gewenst. Zo lees ik in de ‘Inleiding’ niet graag dat de ruimte
voor jongere dichters betaald moet worden door bezuiniging op oudere dichters,
‘door onafwendbare verschuivingen in de tijd’. Wat is dat voor een onzinnig argument
wanneer het om een historische bloemlezing gaat! Verder wordt er geschermd met
‘het beperkte volume van elke bloemlezing’. Is het volume van de (misschien ál te
ruime) Spiegel van Victor van Vriesland zo beperkt? Achter dit laatste
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pseudo-argument blijken de ‘prohibitieve voorwaarden ons door de uitgever opgelegd’
te schuilen. Dat is natuurlijk erg, maar iedere uitgever zou zulke ongepaste
voorwaarden niet stellen.
Algemeen beschouwd is de literaire keuze zeer goed. Reeds in de vorige uitgaven
had Marnix Gijsen blijk gegeven van de feilloze esthetische smaak, waarvan hij in
zijn vooroorlogs kritisch oeuvre steeds de gelukkige bezitter was. De selectie uit de
hedendaagse poëzie, na 1937, is spijtig genoeg niet zo feilloos. De samenstellers zijn
zelf van mening dat ‘sedert 1937 door te veel dichters al te weinig aan ware lyriek
werd gedaan, niet te verwarren met psychoanalytisch geleuter’. Volkomen akkoord,
maar waarom is dan de selectie uit onze tijd zo overdadig geworden?
Wat hier volgt zijn enkele historisch-esthetische beschouwingen van kritische aard,
die wellicht kunnen bijdragen om een volgende uitgave nóg te verbeteren.
Uit de rijke poëtische erfenis van onze middeleeuwen werden meer dan 25
gedichten gekozen. Veruit de meeste worden toegeschreven aan ‘onbekende dichters’.
Vijf worden hier vermeld op het actief van Jan Moritoen, wiens naam is verbonden
met het Gruuthuse Handschrift. Maar was hij er de schrijver van, zoals een fantasierijk
en uiterst betwist filoloog heeft beweerd? Misschien was hij enkel de verzamelaar.
Op naam van Hadewych worden drie gedichten opgenomen, waaronder ook het
gedicht Alle Dinghe, dat van een ‘onbekende’ komt en niet van haar is. Het prachtige
gedicht komt wél uit een mystisch milieu.
Graag had ik nog enkele mooie Middelnederlandse liederen opgenomen gezien,
bijvoorbeeld: het Lied van Halewyn, Het daghet in den Oosten, Het waren twee
conincskinderen, Ik wil mi gaan vermeien, Ic stond op hoogen bergen, alle prachtige
en fameuze gedichten. Waren die enkele bladzijden om ‘prohibitieve redenen’ te
veel? Eigenaardiger nog is het te constateren dat in een paar middeleeuwse gedichten
en ook elders! - strofen werden weggegoocheld. Zo zal de scherp oplettende lezer
wel voelen dat in Het viel een Hemels douwe vier strofen wegvielen: het lied is niet
af. Ook in Och ligdy nu en slaept werden drie strofen weggetoverd!
Onze 16de en 17de eeuw zijn niet slecht, maar ook niet volwaardig vertegenwoordigd.
Anna Bijns, die vanouds is bekend als een speciale liefde van de Antwerpenaar
Marnix Gijsen, was tot veler verbazing in de vorige uitgave van het Breviarium met
te vinden. Nu heeft zij haar stem met twee gedichten: Wildt nu uut gaen en O
ongenadige doot... Van het eerste wordt ruiterlijk toegegeven dat slechts een
‘fragment’ werd gepubliceerd, in het twee worden stoemmelings - zoals de Brusselaars
zeggen - zes strofen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

207
weggelaten en hierdoor verliezen de voluptueuze retorische overvloed van het woord
en de daverende dynamiek van beeld en ritme in de poëzie van Anna Bijns hun
kracht: slechts de eerste strofe en het ‘envoi’ blijven als povere restanten over!
Het zeer mooie gedicht Ghij die appelkens, peerkens en nootkens maekt, dat Marnix
Gijsen zelf, in de periode van zijn historische navorsingen als Dr. J.A. Goris, heeft
ontdekt in de British Library, blijft een sieraad van zijn Breviarium. Hij blijft het
echter ten onrechte toeschrijven aan Cornelis Crul; de Leuvense neerlandicus L.
Roose heeft reeds jaren geleden, in De Gulden Passer, bewezen dat die toeschrijving
op geen geldige grond berust. Tot de mooiste gedichten van het brevier behoren ook
drie stukken van de Brugse rederijker Anthonis de Roovere, waaraan in deze uitgave
nog een fraai gedicht uit de bundel van Jan van Stijevoort werd toegevoegd: Wat
soud men se sceyen die 't samen horen (p. 108), maar woordverklaring werd hier
vergeten. Toch hadden hier nog enkele mooie gedichten uit onze 16de eeuw kunnen
opgenomen worden, indien de keuze wat ruimer had mogen zijn. Uit de bundel van
Van Stijevoort en Van Doesborch zouden nog kostbare parels te rapen zijn, maar
bovenal uit het onvolprezen Schoon Liedekens-Boeck, ook het Antwerps Liedboek
van 1544 genoemd. Het is wel jammer dat prachtige liederen als Van Thijsken van
den Schilde of Van een clerxken in dolen - och, de keuze is zo groot! - geen kans
hebben gekregen. Gelukkig kan men het onvergetelijke Adieulied voor vrou Maria
van Bourgoengien, dat in het Liedboek te lezen is, hier vinden, alsmede drie gedichten
van Justus de Harduyn, een van Jan van der Noot en van Michiel de Swaen.
De negentiende eeuw geniet in de Vlaamse literatuurgeschiedenis een slechte faam
op het gebied van esthetische evaluatie. Afgezien van Guido Gezelle zijn er geen
grote taalkunstenaars te vinden. Het tekort aan taalkracht, taalbeheersing én geestelijke
volwassenheid was toen in Vlaanderen nog te algemeen. Toch kan al wie zich de
moeite geeft om de poëzie van onze 19de eeuw te onderzoeken - dit betekent
honderden dichtbundels doorpluizen -, tot de vaststelling komen dat het aantal goede
gedichten vrij aanzienlijk is. Dit komt duidelijk aan het licht in twee bloemlezingen
die aan onze poëzie in de 19de eeuw werden gewijd, een van Maurice Gilliams en
een van uw dienaar. Gijsen en Jonckheere hebben in dit poëtisch brevier 12 gedichten
van Guido Gezelle opgenomen, één van Rodenbach en één van Virginie Loveling.
Het is bitter weinig. Uit de overgangsfase van de 19de naar de 20ste eeuw werden
twee gedichten van Prosper van Langendonck en Victor dela Montagne gekozen, en
één van Pol de Mont,
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O.K. de Laey en Arnold Sauwen. Van deze laatste, een onderschatte poëta minor,
ken ik beter werk dan het gekozen gedicht De kranen; ik denk, bijvoorbeeld, aan de
aandoenlijke gedichten: Het vaderhuis en De herberg. Om onze 19de eeuw in haar
goede poëzie tot haar recht te laten komen, zou men ten minste nog een of twee
gedichten moeten kiezen van Jan de Laet, bijvoorbeeld Onttoovering (het meest
Europees-cultuurbewuste gedicht uit onze 19de eeuw!) en Aen een vriend; verder
een gedicht van de Heineaanse Julius Vuylsteke, bijvoorbeeld De liefde is louter
gevoelen, een of twee gedichten van de subtiele, pre-impressionistische Hugo Verriest,
bijvoorbeeld Bij het kasteel van Rumbeke en Avondstilte, en één van de ten onrechte
vrijwel onbekende C. Verhulst (vader van Raf Verhuist), bijvoorbeeld De doden.
De lezer kan concluderen dat de samenstellers, al of niet gedwongen door hun
uitgever, hun keuze té eng hebben beperkt. Van hun selectie uit de hedendaagse
poëzie, na de eerste uitgave van het Breviarium in 1937 verschenen, kan men het
tegendeel zeggen: zij is véél te ruim.
In de nieuwe editie werden, van 1937 af, bij de zestig dichters opgenomen met één
of meer gedichten. Indien men rekening houdt met het eigen karakter van deze
bloemlezing, die het beste en blijvende uit zeven eeuwen nationale poëzie wil
samenbrengen, is dit aantal véél te groot. Om het nog duidelijker te zeggen: er zijn
hier, scherp geteld, 47 levende Vlaamse dichters te lezen. Indien sommigen niet het
ongeluk hadden gekend àl te vroegtijdig te overlijden, dan zouden het er ver in de
vijftig zijn geweest. Wie zou willen beweren dat er op dit ogenblik in Vlaanderen
47 zéér goede levende dichters zijn, die een plaats verdienen in een bloemlezing, die
sub specie aeternitatis werd opgevat? Hoevelen onder deze 47 poëten zullen nog
present zijn in een nationale en historische bloemlezing, die over dertig jaar serieus
wordt gemaakt? Niet zo velen!
Maar, indien het dan tóch om een aanvulling gaat ván en voor onze tijd, en zonder
universele pretentie, - zoals Karel Jonckheere, de medesamensteller van deze uitgave,
waarschijnlijk het vraagstuk ziet -, dan zou ik er nog een twintigtal dichters hebben
bijgenomen, die beter werk schreven dan heel wat dat hier werd opgenomen,
bijvoorbeeld: Hilarion Thans (waarom is hij in deze uitgave verdwenen?), Gery
Helderenberg, L. Indestege, L. van Thillo, B. Peleman, Aleidis Dierick, W. Haesaert,
Gwij Mandelinck, Luuk Gruwez en enkele anderen!
Uw slotindruk, beste lezer, zou kunnen zijn dat deze bloemlezing waardering en
een plaats in uw bibliotheek verdient, maar op verre na niet beantwoordt aan de ideale
wens van uw recensent, die tóch te verwezenlijken is.
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Kroniek
Marcel Janssens / In een tuin, tégen de wereld
Na een betrekkelijk lange tijd keert Paul de Wispelaere naar het romangenre terug.
De auteur van Een eiland worden (1963) en Mijn levende schaduw (1965), twee
autobiografische romans, en van de latere novelle Een dag op het land (1976),
eveneens een in menig opzicht autobiografische doorkijkkast, levert zich nu explicieter
dan ooit aan het autobiografische schrijven over met Tussen tuin en wereld
(Brussel/Amsterdam, Elsevier-Manteau, 1979, 219 blz.). Inmiddels heeft het platform
van de autobiografische schrijver zich wel uitgebreid. De vroegere romans uit de
jaren 1960, evenals Paul tegenpaul (1970), ontwikkelden zich met een overdosis
van cerebrale, kritische zelfreflectie onder een dubbel gesternte: dat van de
autobiografische zelfanalyse (hoe geromanceerd en ‘schoongelogen’ ook), en dat
van de schrijversproblematiek, zodat het ambiguë schrijven over zichzelf meteen
ingewikkeld werd in de windsels van het toen modieuze schrijven-over-het-schrijven.
Het nieuwe boek heeft die laatste inside-problematiek grotendeels afgeworpen en
concentreert zich des te opener en uitdrukkelijker op de innerlijke en intellectuele
wereld van het schrijvende ik in zijn concreet-historische situatie. Die ‘historische’
inbedding van het ik (de ‘Sitz im Leben’ van de narcist die tevens getuige en
‘geweten’ van zijn tijdgenoten wil zijn) trekt het autobiografische schrijven open,
verlucht en versterkt het, en schenkt het een aantrekkingskracht die de vorige romans
met hun al te elitaire ik-betrokken navelkijkerij m.i. misten.
Op een eerste niveau kun je de nieuwe roman lezen als een soms bittere, soms
elegische terugblik op een aantal erotische relaties: achtereenvolgens met Diane, het
meisje uit de adolescententijd, Madeleine, de ongewenste wettelijke echtgenote,
Bérénice, het droommeisje uit de lerarentijd, Viviane, gezellin voor een korte tijd in
Damme, en ten slotte Brigitte, de partner in het schrijfhuis tussen tuin en wereld. Die
erotische relaties, die een niet onbelangrijk aandeel van het boek opeisen, onderstrepen
misschien het sterkst van al het autobiografische karakter van Tussen tuin en wereld.
Z'n relaties met een aantal vrouwen hebben voor de ik-schrijver kennelijk traumatische
allures gekregen, maar zijn, als diepe kwetsuren, precies daardoor evenveel impulsen
tot schrijven geworden. Zijn schrijven trekt zich als het
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ware aan die episoden op, nu eens grimmig en bitsig afrekenend, dan verveeld
wegwuivend of in-triest klagend. Voor wie in de doorkijktekst wat kan meelezen
achter wat er geromanceerd-gelogen staat geschreven, hebben sommige passages,
meer bepaald die met betrekking tot het spaakgelopen huwelijk, een wrange en
onbehaaglijke bijklank. De belijdenis van dat jammerlijke falen binnen de burgerlijke,
bovendien braaf-katholieke conventies van huwelijk en gezin, hoe branieachtig ook
van zich af geschreven, hebben voor mij een deerniswekkende bijtoon. De sterkste
en overtuigendste passages van Tussen tuin en wereld komen vast niet op rekening
van dat exhibitionistische ik, dat zich daar in zijn eigen harlekijnfase uitbeeldt en
uitkleedt. Er zit daar iets wrangs aan dat je niet zonder tegenzin doorslikt.
Daarnaast vernemen we nog heel wat meer over de intellectuele ontwikkeling van
de ik- of hij-figuur. De terugblikkende vertelling concentreert zich rond episoden uit
het verleden, die een bepaald intellectueel klimaat oproepen. De sfeer in en om het
ouderlijk huis, de werkwinkel van de vader, de jeugdbeweging, de riten van de
katholieke godsdienst, de intrede in de wereld van kennis en wetenschap, de invretende
vervreemding van de ouders en van het hele (intellectuele) land van herkomst: elke
terugblik is als een repoussoir dat het schrille contrast met de geesteshouding van de
schrijver in zijn schrijfkluis illustreert. Die schrijver volgt een thans vrij modieuze
trend die hier vroeger al in recent werk van Clem Schouwenaars, Walter van den
Broeck, Fernand Auwera, Willy Spillebeen (om alleen maar een paar Vlamingen te
noemen) werd geconstateerd: nauwelijks geretoucheerd, ontstaat een zo mogelijk
waarheidsgetrouw relaas van het eigen verleden. Zoals Walter van den Broeck in
Aantekeningen van een stambewaarder becommentarieert ook Paul de Wispelaere
daartoe familiefoto's... Niet de particuliere, individuele geschiedenis kan daarin
boeiend zijn, maar het eigen lot als doordruk van een geestesklimaat. Ik moet
bekennen dat de privéwederwaardigheden van de ik- of hij-zegger, die ik hoe dan
ook geneigd ben grotendeels te identificeren met de auteurspersoon (die zich overigens
zo nadrukkelijk als adept van het ‘autobiografische schrijven’ pleegt op te werpen),
mij minder interesseren dan zijn pogingen om de geestelijke horizon van een generatie
te reconstrueren. Hoezeer de informatie daaromtrent ook in lyrische spinsels verweven
zit, vele, niet alleen Vlaamse lezers van De Wispelaeres boek zullen zich daarin misschien met wat minder grimmige wrevel en minder verveelde schaamte dan de
zijne - herkennen. Op dat niveau biedt Tussen tuin en wereld voor mij al boeiende
lectuur.
Het derde niveau is dat van het grote, maar ook grotendeels ambiguë anti. Tussen
tuin en wereld is een tégen-tekst in menig opzicht, niet enkelvoudig-agressief en
aldus direct aanvechtbaar of weerlegbaar, maar argumenterend
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met zowel cerebrale als emotionele subtiliteiten, die de tekst als engagement en
getuigenis hullen in een waas van dubieuze ambiguïteit. De tekst formuleert een
welbespraakt anathema over ‘het verkrachtingsceremonieel van de woorden’ zoals
ons dat uit de media tegengulpt. De woorden zijn in waarde gedaald in een aldoor
abstracter en onvatbaarder wereld, het woordschurft breidt zich uit, de authentieke
taalgebruikers worden overstemd door hard-schreeuwende, telegeprogrammeerde
‘harlekijnen’, de vervuilers van ideeën en gevoelens, de fabrikanten van illusies
waarop onze schijnbeschaving gebouwd is. De tekst wil als ‘eye-opener’ via een
verscherpt bewustzijn van het dag aan dag gepleegde taalbedrog een aanstekelijk
schaamtegevoel verspreiden. Het boek wil als ‘antwoord’ op de verknoeide woorden
fungeren als een waarschuwingssignaal. Dat doet zo'n boek met stijl, ja, met fraaie
frazen die de schrijver zelf tegelijk als zijn sterkte én zijn zwakheid ervaart: voor mij
is die verfijnd ronkende stijl een symptoom te meer van de fundamentele ambiguïteit
die eraan kleeft. Het boek is een oefening in afstandnemen, in afreageren en
zelfverdediging. De ik- of hij-zegger werpt zich op als vermanende spreekbuis van
een ‘wetende, aangerande, geraakte generatie’ (39). Die generatie is de leuzen zat,
zij zit immers ook nog met de kater van haar katholieke jeugdbewegingsopvoeding...
Het moederland Vlaanderen, dat ons kennelijk zoveel trauma's en zo'n zure schaamte
aansmeerde, staat hier, zoals bij W. van den Broeck etc., maar weer voor schut.
Spuwen op Vlaanderen - vanachter welke schansen? - is hun nationale sport. Het is
volkomen begrijpelijk dat de schrijver zich uit zo'n beschamend land - gewoon uit
een reflex van intellectueel zelfbehoud - terugtrekt in een reservaat, waar hij
onbereikbaar, maar ook onbezoedeld kan leven en spreken.
Uit het voorgaande moge al gebleken zijn, dat het grote anti niet alleen tegen het
verloederde taalgebruik van de harlekijns gericht is, maar - veel omvattender - tegen
een stijl, of liever stijlloosheid, die het leefklimaat in Vlaanderen kenmerkt. Van de
hersenspoelingen zijner jeugd laat de schrijver niets heel; de humaniora kamt hij af
als ‘dit holle, galmende vat van retoriek’ (103) - een literair-gelogen en overtilde
karakterisering, zo zou de (eveneens gekneusde) waarnemer zeggen. In dat leefmilieu
is de anonimiteit troef, daar worden wij tot een nieuw analfabetisme opgekweekt,
het schoolwezen wordt er verpest met ‘gediplomeerde nevelapparaten’ en
‘hersenverdampers’ (133). Wel, wel, als dat toen al zo was, wat zal er dan nu met
het dorre hout geschieden?...
Het anti in deze tekst omvat zelfs nog meer: het richt zich tegen de Geschiedenis,
de Toekomst, de Vooruitgang, althans voor zover die gedefinieerd worden in de
termen van wat de schrijver de hedendaagse schijnbeschaving
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noemt. De tekst ontwerpt, zoals gezegd, een ambiguë overlevingskans (Robinson
Crusoe patroneert dat project), maar een leefbare beschaving binnen de coördinaten
van de huidige ontwikkeling lijkt ondenkbaar. De industriële tijd, producent van
steeds meer technologische welvaart, wordt als vernielzuchtige vijand van de
mensheid afgeschilderd. Hij rooft ons onze zuiverheid van het verleden, zoals hij
onze beemden bevuilt, vogels doodt, de luchten verpest en ons voedsel verknoeit.
Het elegische terugverlangen naar de verloren zuiverheid, die met de
kindheidsepisoden in de tekst verbonden wordt en via de euforische beleving van
een toen nog ongeschonden landschap opgeroepen wordt, voegt zich in het boek bij
de veel omvattender weigering van het vooruitgangsoptimisme. Het individuele
lotgeval - met alle motieven van natuur, huis, droom, lectuur, verbeelding daaraan
verbonden - wordt exemplarisch voor de situatie van de collectiviteit in deze tijd waar op zijn beurt een serie motieven als schending, vervuiling, robotisering, perverse
mythevorming en dergelijke mee samenhangen. Tussen die twee momenten en
werelden ontstaan voortdurend parallellen en/of contrasten, die aan de tekst als geheel
een stevige thematische samenhang geven. De toon kan verschillen: het anti wordt
soms klagend, soms polemisch uitgesproken. Maar in alle toonaarden komt ‘de
vooruitgang op rupswielen’ (45) als onontkoombare boeman op ons af. Een
valsmuntende ‘ideologie van de Toekomst’ praat de vernieling goed (98), ‘de nieuwe
mens’, getooid met ‘de Amerikaanse helmen van de vooruitgang op de verdoofde
schedel’ (217), houdt lelijk huis in het meer en meer onbewoonbare Westen. De
geschiedenis slaat altijd weer vernielzuchtig toe (190). Op de laatste bladzijde van
Tussen tuin en wereld staat: ‘Aanschouw dit land en vergeet niet hoe mooi het is
geweest’ (218). Zalig de enkeling die, vol heimwee naar het tuinpad van zijn vader,
nog een Robinson Crusoe-oase in het groen, of beter: een Ark van Noach-reservaat
kan gaan bewonen, waar hij stijlvol kan zitten tekeergaan tegen de betonnen dozen
waar zovele anderen in moeten hokken...
Op een laatste niveau heeft dit boek te maken met mythe en utopie. De
geschiedenis, zo staat er (blz. 104), is één eindeloze herhaling van steeds hetzelfde
Geraas en Gebral. De geschiedenis is een verhaal van onmacht en verlies, van
verkrachte zuiverheid. De ‘schande van de geschiedenis’ is onontkoombaar en
onuitwisbaar (36). Het boek, nu, wil uit de kracht van de mythe een zone van
leefbaarheid in een fataal aan de geschiedenis overgeleverde wereld heroveren. Aldus
komen mythische beelden ‘weerbarstig’ tegenover de geschiedenis te staan: ‘beelden
van wat niet verandert, diepe stille kernen van ivoor die onaantastbaar in het groeiende
en stervende vruchtvlees en de woekerende hersenkwabben blijven zitten. Ze zijn
van
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mij en ik koester ze, maak ze zichtbaar en glanzend op dit papier. Maar daarnaast
zijn er de beelden van het vele dat veranderd is, van wat in de loop der jaren is
afgestoten en achtergelaten, van wat is overgegaan in de geschiedenis en tot het
domein van het onderzoek en de analyse behoort’ (118).
Allerlei beelden bouwen dat thema van de mythische geluksdroom uit. De
mythische inslag van dit boek zit vooral in de polysemie van een aantal tuinen.
Allereerst de herinnering aan de tuin van het geboortehuis (blz. 96 en vlg.). De tuin
en de bomen rond het vaderhuis, gekleurd door de elegische herinneringen, hebben
iets van die mythische zuiverheid en onaantastbaarheid. Het tafereel van het omhakken
van de bomen rond vaders werkwinkel is een duidelijk symbolisch te lezen gegeven:
daar is de aftakeling door de industriële tijd die de mythen met wortel en al uithakt,
al begonnen. Uit die tuin werd hij al verdreven. De tuin op het land rond het schrijfhuis
heeft ook iets van de oorspronkelijke ongereptheid, en dus van het verleden, bewaard.
Daar leeft de schrijver in een tussengebied waar hij zijn modus vivendi in de
onleefbare wereld uitprobeert: ‘Dit huis is zijn schelp en zijn uitkijkpost, het ligt
tussen gisteren en morgen, tussen geboorte en hergeboorte, tussen tuin en wereld,
tussen het moment en de tijd, tussen mythe en profane geschiedenis, tussen de stilte
en het geschreeuw en geblaat dat over de wereld galmt.’ (48)
Dicht bij de paradijstuin ligt de compromisloze, onbezoedelde wereld van de kunst:
de Tuin met gele vogels van Paul Klee, bij voorbeeld. Maar het dichtst bij de eerste
tuin ligt de ervaring met het droommeisje Bérénice. Het verlangen om onbereikbaar
terug te glijden naar de oorsprong, naar de eerste tuin van Eden, wordt voortdurend
met haar in verband gebracht. Zij is een tuinmeisje, uit de geschiedenis opgetild en
tégen de verloederende wereld afgeschermd in een weefsel van weemoedige
herinneringen. Aan haar wijdt de schrijver zijn meest geïnspireerde lyrische passages,
tegelijk vol tederheid en verkropt verdriet. Hij zou haar buiten de historische tijd
willen verheffen en met zijn artistiek vermogen schrijft hij haar naar de mythe toe,
ongenaakbaar en niet meer aan te randen. Zijn droom Bérénice voedt zich aan ‘de
mythische Tuin, de Tuin der Tuinen’ (44). Tuin is in dit boek dan óók vrouwelijk en
erotisch struikgewas. Dat thema van de mythische oorspronkelijkheid die alleen door
de schrijfakt recupereerbaar is, roept De Wispelaeres romans uit de jaren '60 weer
te binnen. (Een paar situaties, personages, zelfs citaten kunnen daar misschien uit
overgenomen zijn?). Hier heeft hij dat thema echter naar mijn mening met zoveel
meer rijpheid en waarachtigheid behandeld.
Voor die eerste tuin, recuperabel in Bérénice, in het landhuis en in het
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schrijven, heeft hij de bedrieglijke toekomsttuin veil. Een toekomstverwachting als
extrapolatie van trends in de huidige industriële maatschappij (‘de buitenaardse Tuin’,
67) inspireert hem enkel woede en weerzin. Een dergelijke toekomst op Vlaamse
schaal is eerder een spookbeeld: ‘Een nieuwe multinationale aanslag, een nieuwe
gedwongen volksverhuizing in het oevergebied, een nieuwe verwoestende
stuiptrekking van een ten dode opgeschreven economie, Vlaanderen o welig huis’
(163). Daarin uit zich nog eens de naar de mythe toegewende opstelling van de
schrijver, in zijn ambiguë positie in zijn tuin en tegen de wereld terugverlangend
naar de onmogelijke absolute zuiverheid.
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Kroniek
Rudolf van de Perre / Zuidnederlandse poëzie
Winter in Reninge (Orion-Colibrant, Brugge, 1977, 54 blz.) heeft als ondertitel ‘een
gedicht’ en werd geschreven ‘Voor Martine en Germain, de vrienden van 't Convent
en voor Rotraut, die ik noem Aurelia’. Dit te weten is niet zonder belang, omdat de
nieuwe bundel van Clem Schouwenaars een lofzang is op de liefde en de vriendschap.
Hij bevestigt trouwens de levenssituatie die we reeds uit zijn autobiografisch gekleurde
prozageschriften kennen. ‘Dichtend als een koning / in een kamer Louis Seize’ - dit
vers loopt als een rode draad door zijn dichterlijk winterrelaas -, kan hij zich bezinnen
‘over de mildheid van de stilte / en de balsem der verlatenheid’ (7), over leven en
dood, en vooral over de zegen en verworvenheden van de vriendschap (belichaamd
in een paar vrienden) en de liefde (Aurelia), die van hem blijkbaar een rustig en
tevreden man heeft gemaakt. Een paar keer wordt hij nog even opgeschrikt door het
wereldgebeuren, maar uiteindelijk is zijn wereld het stukje Westhoek geworden, dat
hij naar zich toe wil schrijven, ‘zijn tinten, dieren en verborgenheden, / en zijn mensen
ook, mij onbekend’ (12).
De titel van de bundel is in die zin misleidend, dat hij niet in de eerste plaats als
een evocatie van de strenge wintermaand ‘van het jaar negenenzeventig’ is bedoeld,
al slaagt Schouwenaars er af en toe in met enkele toetsen een plastisch tafereeltje op
te roepen:
Nu stapt een waterhoen voorbij
op het bevroren gras, onooglijk,
maar door zijn carnavaleske pas
verandert even heel het landschap,
en, alsof er iets op til was of voorbij,
duikt een merel driftig in de richting
waar het hoen verdwenen is. (24)

Belangrijker is de levensfilosofie die Schouwenaars kwistig uitstrooit. Herhaaldelijk
doet dit gedicht denken aan ‘Cresus of hoe ik rijk en volksgeliefd werd’, evenwel
zonder het satirische karakter van dit verhaal. De dichter die nooit méér bezeten heeft
‘dan het smeedwerk van de woorden’ (11), voelt zich menselijkerwijze zo gelukkig
als mogelijk in zijn bereikte situatie:
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een samenzijn dat geen schijn van eeuwigheid biedt, doch alleen de zekerheid van
het einde kent. Daarom bekent hij zich tot een louter aards credo, waarvan - hoeft
het nog gezegd? - de door wijn beroesde en omfloerste vriendschap en liefde de
exponenten zijn. ‘Gelauwerd door deze weelde’ (een ander keervers) kan hij eveneens
zijn poëtisch credo in deze winterse stilte ontvouwen. Terwijl hij mijmerend de balans
van zijn leven opmaakt, wordt het hem stap voor stap duidelijk hoe de poëzie zijn
leven op de voet heeft gevolgd en de werkelijkheid steeds opnieuw heeft verdicht.
Achtereenvolgens komt hij tot de constatatie dat poëzie voor hem is geworden:
verdichting van de stilte (17), van de ontsluiering (24), verwondering (28), herinnering
(32), verblinding (34), ontbering (40), verrukking (47) en van vereeuwiging (52).
Binnen de veilige geborgenheid van zijn microkosmos heeft Schouwenaars geleerd,
wàt het leven hem nog te schenken heeft, te bekijken en te ondergaan met de
verwondering en ontvankelijkheid van het kind, hierbij geruggesteund door een liefde
waarin hij ‘geen verraad’ (51) meer vreest.
Dit is de vreugde van de zekerheid
te weten dat mijn dagen,
die geteld zijn, die ik niet meer tel,
nog kunnen jong zijn van verwondering. (46)

Winter in Reninge bevat geen grote poëzie, als hiermee bedoeld wordt dat zij door
het taalcreatieve proces of door een weidsheid van visie nieuwe perspectieven zou
openen, maar het is een bijzonder charmerende bundel, die je door de warmte van
de woorden het gevoel geeft te mogen delen in de gezelligheid bij het haardvuur van
een gerestaureerde hoeve, zij het dan ‘'t Convent’ in Reninge. Tussen veel
(pseudo-)diepzinnigheid en onverstaanbaarheid is een bundel als deze, in al zijn
eenvoud, overigens een verademing.
Het werd al eerder gezegd dat met de jaren zeventig een ‘zachte generatie’ ons
poëtisch landschap ingestapt is. Van aanrukken is wel geen sprake, ofschoon de
tweede bundel van Marc Yvert (ps. van Marc Meulemans) Zachte legers
(Orion-Colibrant, Brugge, 1979/5, De bladen voor de poëzie, 45 blz.) heet. Zoals in
zijn debuut ‘Gebed voor de lente’ is ook hier de grondtoon melancholisch. Er hangt
een herfstige weemoed over deze meestal korte verzen (enkele gedichten zijn niet
langer dan een paar versregels). Nacht, maan, sterren en de dunne draad van een
broze liefde ontbreken evenmin. Toch zijn deze verzen niet banaal. Ze doen vaker
aan de poëzie van Hans Lodeizen denken:
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vorige zomer was als een langzame plezierboot
en waarom dan alleen konden wij
als droevige syllaben woorden paren
ik slaap alleen met m'n ogen nu
en in m'n kamer bootsen m'n handen
haar liefde na (10).

Maar ze hebben ook hun eigen sfeer, hun eigen geaardheid, begrensd door de
contouren van een introverte, kwetsbare wereld, die zich pantsert met zacht
gekoesterde gevoelens. Die wereld heeft een ietwat aristocratisch karakter en is met
impressionistische toetsen samengesteld. Je zou de poëzie van Marc Yvert ook kunnen
vergelijken met klavierstukjes. Af en toe dwingen ze tot luisteren, maar ze missen
nog het volume van een vollere symfonie. Toch verdient deze jonge dichter krediet,
alleen al om zijn toekomstige gerichtheid:
ach jij,
ik zal neigen naar alles wat leeft
ik zal m'n handen wegschenken,
reikend naar beweging
want later wonen wij in kastelen
waarvan wij de ruïnes zijn. (44)

In dezelfde sfeer beweegt zich Een lange droefheid als de avond valt, een vrij
heterogeen bundel(tje) van Kris Geerts (Orion-Colibrant, Brugge, 1979/4, De bladen
voor de poëzie, 26 blz.), dat zijn inspiratie eveneens put uit een aanhoudende stroom
van melancholie. Geerts ondergaat de stad (Gent) als een oord van ballingschap, als
de uitwas van een koele, langzaam zichzelf dodende wereld. Hij schrijft elegieën
voor gekwetste en bedreigde dieren. Hij mediteert bij eenvoudige dingen: een kei in
zijn tuin, een oude spiegel op zolder, een pop, een lege kamer... Alle roepen heimwee
naar vroeger op. Het zet hem ten slotte aan tot enkele aforistische ‘bedenkingen’,
die, ondanks alles, zijn wil tot ‘overleven’ tot uitdrukking brengen:
ik zie modder
eendekroos
en plots een waterlelie.
er is dus hoop om hier te overleven... (25)

Over zijn geheel genomen ontbreekt het aan deze bundel, die me wat vlug uitgegeven
lijkt te zijn, aan innerlijke coherentie en spankracht. Zoals het
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werk van Yvert teert het te veel op losse impressies. Meerdere gedichten bestaan in
feite uit één doorlopende, niet altijd geslaagde zin, die niet de taalspanning bezit om
te gewagen van verzen die werkelijk beklijven.
Liefdesverklaring (Yang Poëzie Reeks, Gent, 1979, 47 blz.) is een debuut van Tonko
Brem (1946), ps. van Antoon van den Braembussche. Deze dichter heeft een eerder
beperkte keuze uit meer dan tien jaar poëtische bedrijvigheid samengebracht. Dat
getuigt op zichzelf reeds van kritische zin. De bundel omvat de afdelingen:
Geboorteland, Verspreide gedichten, Liefdesverklaring. Zijn verzen getuigen van
een gedegen ernst en een ruime culturele achtergrond, die paradoxaal genoeg ook
zijn kwetsbare kant toont. Al te veel reminiscenties aan cultuur en kennis - Brem
studeerde filosofie en moraalwetenschappen - verdringen een spontane poëtische
verwoording, m.a.w. de denker haalt het (voorlopig) op de dichter, in zijn poging
intermenselijke relaties, ook in de liefde, te omschrijven. Van een dergelijke tweespalt
is hij zich blijkbaar zelf bewust, b.v. in ‘Kalcium’:
Met veel moeite heb ik mijn beeldspraak
tot de oude normen teruggebracht.
En terwijl ik nu ook soms in de ban geraak
van het rijm, als offerande van de woordenvloed,
overwin ik schoorvoetend met behulp
van het kalciumgehalte in je bloed,
mijn duizeligheid die in onze tweespraak
langzaam in het zuiverste vers doodbloedt.
Ik sterf in jou als in een koele, eenzame tulp. (30)

Als Tonko Brem niet alleen zijn woordenvloed, maar ook de beeldenvloed weet in
te dijken, moet hij in staat zijn vroeg of laat gave en homogene gedichten te schrijven.
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Kroniek
Fons Vandergraesen / Romans uit noord en zuid
In zijn jongste roman En toen begon de vreemde droom (Orion, Brugge, 1979)
verdiept Valère Depauw een klassiek, realistisch liefdesverhaal met een mysterieuze
parapsychologische dimensie. Met deze thematiek neemt hij de draad van ‘Op weg
naar Montségur’ weer op.
Het hoofdpersonage van de roman, Lucia Raveel, brengt een weekendavond door
in het kasteel van de directeur van een parapsychologisch instituut. Ze blijft het hele
weekend in functie om informatie te verstrekken. Alleen Jan Kaminski doet een
beroep op haar.
Dit toevallige contact heeft gevolgen want in de loop van de weken groeit tussen
beiden een hechte liefdesband die afgebroken wordt door het verdwijnen van Jan op
bevel van een vreemde man.
De groeiende liefde tussen Jan en Lucia vindt voornamelijk voedsel in hun
parapsychologische ontvankelijkheid en geaardheid: Lucia heeft tijdens een visioen
de stem van Jan de laatste verzen van ‘Pre-existence’ van Frances Cornford horen
citeren, Jan zelf beleefde een visioen waarin een man hem beschermend toesprak,
verder wordt hij geplaagd door visionaire valbewegingen die hem beangstigen.
Deze intuïtief beleefde onbewustheidslaag bepaalt voortdurend het bewuste
rationele leven van Jan en Lucia, zodanig zelfs dat het tweede reële contact tussen
Jan en de man van het visioen bepalend is voor zijn verdwijning.
De inbreng van het parapsychologische schenkt de oppervlaktethematiek een
betrekkelijk, relatief, tijdelijk en momenteel karakter. Het geluk van Lucia en Jan is
doordrongen van angst en tijdelijkheid: ‘... ze begreep nu ten volle dat haar leven op
aarde slechts een flits was.’ (162)
Een gelijkaardige existentiële thematiek ontdekten we in ‘Op weg naar Montségur’.
Daar werd de thematiek evenwel indringender en coherenter binnen de psychische
ervaringswereld van Benoit ingebouwd: zijn hele leven, zowel tijdelijk als ruimtelijk,
was ervan doordrongen. Hier evenwel lijkt het parapsychologische nu en dan vrij
oppervlakkig en gekunsteld toegevoegd.
Toch een boeiend en strak gecomponeerd boek, dat door de resumerende alwetende
verduidelijkingen weinig creatieve lezersinspanning eist.
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‘Daar loopt weer een kersverse wees. Al zie je je vader maar één keer per jaar, je
hebt toch het gevoel dat je niet meer gedekt bent in de rug.’ (70) Deze idee
overrompelt Paul, het hoofdpersonage uit De doodshoofdvlinder van Jan Wolkers
(De Bezige Bij, Amsterdam, 1979) na het overlijden van zijn vader.
De roman is opgebouwd rond twee uitgesponnen contactenreeksen van Paul: met
zijn familieleden die hij terugvindt rond het lijk van zijn vader, met Sara die hem
aanrijdt en in een ziekenhuis wordt verpleegd. Beide contacten zijn voltooid op het
einde van de roman, alleen de leegte blijft.
De roman vertoont weinig gedifferentieerde actie: het monotone en decadente
bestaan van Paul gedurende de vijf dagen tussen het overlijden en het begraven van
zijn vader wordt gedetailleerd beschreven en geëvoceerd. In dit bestaan staat niet
het handelen centraal, wel het waarnemen, ondergaan en sensitief lichamelijk
aanvoelen van de totale omwereld.
Elke ochtend en avond trekt hij zijn tuin in en voelt de herfst in al zijn
verscheidenheid. Lichamelijk concreet ervaart hij de veranderingen, hij ademt ze.
Ook het contact met vader, moeder, broers, zussen en Sara dringt zich voornamelijk
visueel en tactiel aan hem op. Hij ondergaat deze ontmoetingen niet objectief
waarnemend maar wel strak interpreterend en vervormend. Aan elk object, aan elk
gelaat, aan elke omstandigheid bindt hij een herinnering, een idee, een droom die
het nu-moment verruimt en verdiept.
Deze verruiming wordt eveneens gecreëerd door de herhaalde citaten uit de
Angelsaksische literatuur (The Waste Land, Macbeth, Hamlet...) die als universele
illustratie dienen bij het anekdotisch feit. Zij situeren de thema's (vergankelijkheid,
lichamelijk verval, pose, erotiek) tegen een achtergrond van tijdelijk en ruimtelijk
weerkeren waardoor ze gerelativeerd worden.
Dit indringend contact met de totale persoonlijkheid van Paul wordt weergegeven
in een plastische, dynamische en vitaal geconcretiseerde stijl. De lezer wordt
meegevoerd in een avontuur dat geen epische spanning vertoont maar dat boeiend
blijft door de indringendheid en de plasticiteit van de verwoording: soms prozaïsch
uitgebreid, nu en dan beeldend poëtisch: ‘Zijn handen lagen gevouwen op zijn buik.
Hij zag er rustig uit alsof hij op bladstil water dreef. Hij leek groter. Of hij vleugels
tegen zijn lichaam gevouwen had.’ (45) of: ‘Hij zag zijn moeder zitten, grijs, alsof
ze van gedroogde moppen klei op elkaar gezet was. Onverzettelijk en onmenselijk
als een kolos van memnon.’ (109)
De doodshoofdvlinder is een vrij statische roman, die aanspreekt door de
indringendheid van de persoonlijkheidsontleding en door de stilistische
verwoordingsdynamiek.
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Jaak Stervelynck verhaalt in De dagen van Hondschoote (De Clauwaert, Leuven,
1979) de gewelddadige en bloedige geuzenopstand van 1566-1569. De historische
gebeurtenissen worden sterk gedetailleerd, geconcretiseerd en met zin voor nuancering
opgeroepen. We lezen geen politiek of religieus pamflet maar een historisch en
psychologisch uitgediept verhaal dat zich afspeelt in een afgelijnde ruimte en tijd
(de streek van Hondschoote, Ieper, Poperinge tussen 1566-69).
Het aanwenden van de tachtigjarige priester Mahieu De Cotter als ik-verteller
verlevendigt en actualiseert eveneens de historische context. Op hoge leeftijd vertelt
en interpreteert hij de gebeurtenissen die zich afspeelden toen hij twintig was: hoe
hij zich aangetrokken voelde tot en in dienst kwam van Jan Caemerlynck, Jacob Van
Heule en Sebastiaan Matte, drie bosgeuzenleiders, hoe hij na het geweldige optreden
van Caemerlynck en de zijnen overliep naar het andere kamp, als griffier van het
tribunaal in dienst van de hoogbaljuw het proces en de terechtstelling van
Caemerlynck bijwoonde en uiteindelijk besloot priester te worden.
De nadruk van de vertelling ligt niet zozeer op het rapporteren van de
anekdotisch-historische feiten, maar wel op het evoceren van De Cotters psychische
gesteldheid en ideeën. Hij is een twijfelaar, een zoeker, die los van dogmatische
dwang goedheid en humanitaire oprechtheid tracht te ontdekken in beide kampen.
Hij staat boven kunstmatige vakjesverdeling en verwerpt elke a-prioriveroordeling
die niet getoetst wordt aan de feitelijke toestand en dit met als grondslag Jezus' woord:
‘En is de zin van Zijn woorden niet: al dat getwist is larie en tragische ontsporing.
Ieder zal in zijn geest en in zijn hart de waarheid vinden als hij, met Mijn boodschap
voor ogen, dat eerlijk betracht.’ (156)
Deze psychische en ethische schets wordt gedragen door de dynamische historische
verhaalcontext die de roman een aangenaam vertellend karakter geeft.
Een boek dat bijgevolg tweevoudig kan gelezen worden: als een rechtlijnig
verhaalde avonturenroman met spanning en geweld, als een psychologische roman
die de twijfel en het zoeken van een eerlijk mens ontleedt. Een goed lezer koppelt
de twee lectuurmogelijkheden.
De roman Een oord van verlangen (Orion, Brugge, 1979) van Egbert Aerts valt
uiteen in drie afzonderlijke teksten, die evenwel thematisch en structureel op mekaar
zijn afgesteld.
De eerste tekst, ‘Een gebeuren’, vertelt over een vrouw en een jongen die samen
naar de tramhalte stappen, waar geweld op hen gepleegd wordt omdat hun man en
vader tijdens de oorlog gecollaboreerd heeft.
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De tweede tekst, ‘Elegisch’, verruimt dit anekdotische feit en schetst ons de psychische
gesteldheid van Cathy na de vlucht van haar man, Walter, en de dood van haar zoon,
Johan. Ze isoleert zich, leeft van herinneringen en tracht de diepere drijfveren achter
het handelen van haar man te verklaren. De derde tekst, ‘Dagboekgeschriften van
een architect’, tekent ons een parallelle gedrevenheid en hunkering naar volkomen
psychische interne vrijheid als die waarvan Walter de illustratie was. Hier wordt ze
gedragen door een architect die, naar het voorbeeld van Walter, zijn materiële en
emotionele gebondenheid opgeeft.
Dit zoeken naar onthechting en eenzaamheid waarbinnen de stem van het diepere
‘ik’ nog hoorbaar blijft, is trouwens de thematische draad die de teksten met elkaar
verbindt. Walter, net als de architect, doet afstand van zijn tijdelijke en ruimtelijke
gebondenheid en vlucht zijn bestaansideaal achterna: ‘Op een bepaalde dag ontdek
je wat je in het leven hebt gemist, wat je verkeerd hebt aangepakt. Je wil opnieuw
beginnen (...) Je kan geen afstand meer nemen (...) Je begint in jezelf te zoeken naar
mogelijkheden die je onbenut hebt gelaten, en je hoopt ze te kunnen verzoenen in
afscheid en eenzaamheid.’ (154)
Waaruit dit geconcretiseerde ideaal bestaat is niet zo duidelijk, hoewel de flarden
van statisch meditatief leven binnen een sterk aangevoeld natuurkader toch
verduidelijking brengen. Trouwens de manier waarop Walter als voorbeeld dient
voor de architect, doet sterk religieus en profetisch aan. De inwendige stem volgen
lijkt wel een opdracht, een roeping, waaraan niet te ontkomen valt.
Dit bezinnende en profetische wordt ook stilistisch weergegeven. Egbert Aerts
schrijft een gebald beschouwend, ontledend, bezinnend omschrijvend en
intellectualistisch proza dat moeizaam gedragen wordt door epische handeling en
dynamiek, maar illustratie is van mentale en ethische gesteldheid. Zijn proza zoekt
niet naar horizontaliteit maar wil verdiepen, doorgronden en onderzoeken. Op die
manier wijst het in de richting van Claude van de Berge, alhoewel het minder visionair
en symbolisch geladen is.
Deze roman eist bijgevolg zowel inhoudelijk als vormelijk een creatieve en
interpreterende inbreng van zijn lezer.
Met De steniging (De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1979) schreef Willy de Bleser
een verhaal (de ondertitel spreekt van een dorpsfabel) dat, aanvankelijk nog gedragen
door enige ruimtelijke en psychisch-humoristische tekening, ontaardt in platvloerse
realiteiten.
In het dorpje Zeruzalja kabbelt het leven rustig: vader Llanjo, de dorpspastoor,
zorgt voor het geestelijke en fysieke heil van zijn onderdanen, de
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geboren leraar Peubljo Borgoz (hij mist weliswaar zijn rechterarm, loopt kreupel en
zijn aangezicht wordt door een hazelip ontsierd, maar hij beschikt toch over een
prachtige baritonstem en een voortreffelijke dictie [12, 13]) voedt de kinderen op,
Marjan Majdalja, de dorpshoer, catalyseert mannelijke sappen enz. Plotseling wordt
de rust verstoord door de komst van Oezejan. Hij fascineert de vrouwen, ontroert
hen fysiek en psychisch, geneest enige zieken maar slaagt er niet in de aan dysenterie
lijdende Peubljo te redden. Mede omwille van zijn verhouding met Marjan wordt hij
op het einde van het verhaal gestenigd.
Twee derde van dit verhaal wordt gedragen door de ontwikkeling van de
buikloopziekte van Peubljo en door het uitdiepen van de verhouding tussen Marjan
en Oezejan. Uitdiepen is overdreven, want verder dan een tekening van de fysieke
sensaties die Marjan ondergaat en blijft ondergaan, komt het niet. Erg dankbaar maakt
ze van haar vakjargon gebruik om de lezer zo precies mogelijk bij het gebeuren te
betrekken. De Bleser weet haar handig een vulgair orgasmetaaltje in de mond te
leggen. Ook om de ‘schijterij’-ziekte van Peubljo te omschrijven zijn heel wat
‘kak’-woorden noodzakelijk.
Het eerste derde van het verhaal liet een afzakken naar zo'n platvloerse en boertige
vertelling niet voorzien. Weliswaar weinig indringend maar toch met een
humoristische en glimlachende ondertoon werden hier de belangrijkste personages
en hun activiteit voorgesteld. Jammer dat dit slechts dertig bladzijden volgehouden
kon worden.
Dit verhaal is een aanrader voor wie zijn tijd wil verliezen.
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Kroniek
Koen Vermeiren / Gevleugelde en andere artikels van W.F. Hermans
De titel van de nieuwe reeks gebundelde artikels en essays van Willem Frederik
Hermans Ik draag geen helm met vederbos (De Bezige Bij, Amsterdam, 1979) is
ontleend aan een vers van Lodewijk van Deyssel, zoals al dadelijk uit de opdracht
blijkt. De verzameling bevat teksten die in de loop van de jaren '76-'79 in diverse
tijdschriften en dagbladen werden gepubliceerd (zo o.a. in Het Parool, NRC
Handelsblad, Hollands Diep,...). Vooral qua structurering, maar ook niet zelden op
het inhoudelijke vlak, vertoont deze uitgave een grote overeenkomst met de
voorgaande bundel, Houten leeuwen en leeuwen van goud (De Bezige Bij, 1979),
waarin het Hermans te doen was om ‘de afbraak van taboes’ (p. 9), zoals seks,
waarheid, esthetische normen, het sacrale en de logica.
Ik draag geen helm met vederbos bestaat uit vijf grote onderverdelingen die alle
een aantal min of meer thematisch-verwante stukjes bevatten. Zo richt Hermans in
‘Nederland's verrotting’ zijn polemische pijlen opnieuw op enkele vertrouwde
doelwitten, zoals daar zijn: de democratisering in het Nederlandse onderwijs die lijkt
samen te gaan met een daling van de (toch al niet noemenswaardig hoge)
wetenschappelijke prestaties, dit mede door het feit dat het professoraat heden ten
dage vooral het financiële belang laat primeren op zuiver wetenschappelijke ambities;
het marxisme dat tot een schijnheilig puritanisme wordt verklaard, terwijl het
kapitalisme als een ‘natuurlijk’ fenomeen wordt beschouwd. (p. 12)
I.v.m. de taak van de sociologie, die eerder beschrijvend dan ‘voorschrijvend’ zou
moeten zijn (Hoe het niet moet, p. 54 e.v.), verwijst Hermans nogmaals naar het
absolutistische karakter van de marxistische samenleving (p. 55). Ook reageert hij
negatief op de benoeming van (de inmiddels overleden) Rudi Dutschke, die van
revolutionair-gezinde student tot professor in de dialectische en Oosteuropese
wijsbegeerte was geworden, zonder echter veel te hebben veranderd aan de
antidemocratische maatschappij waarover hij het steeds had, maar waarvan hij tot
een geneutraliseerd en vooral goed betaald onderdeel was gemaakt.
Een derde doelwit van Hermans' toorn is het gedrag van Nederland, dat volgens
hem ‘sterk (doet) denken aan dat van een dronkaard die de halve
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wereld lastig valt met gezeur over de paar borreltjes die hij te veel opheeft, waarvoor
hij iedereen eindeloos excuses aanbiedt.’ (p. 53)
Ook spreekt Hermans liever over te bestraffen ‘oorlogsmisdadigers’, daar waar
de wetenschappelijke hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Mr.
Bakker Schut, in zijn pleidooi voor de verdediging van een RAF-lid dat een
Nederlandse agent doodde, het had over een oorlogssituatie waarbij de RAF-leden
soldaten zijn en dus als krijgsgevangenen moeten worden behandeld. (p. 45)
Hermans' algemene verontwaardiging vindt nog steeds haar oorsprong in het feit
dat er destijds in de Tweede Kamer (onterecht, zoals hij argumenteert op p. 9-12)
een onderzoek werd ingesteld door De Koning en Pronk naar zijn activiteiten als
academisch docent; iets wat aanleiding gaf tot ontslagname en vertrek van de auteur,
die sindsdien in Parijs woont. De titel ‘Nederland's verrotting’ is hiervan eens te
meer een scherpe uiting, die echter maar gedeeltelijk de inhoud van deze
artikelencyclus dekt, die wel degelijk een breder maatschappijkritisch vlak bestrijkt.
Het tweede deel, ‘Gevleugelde en andere woorden’, heeft, zoals de titel reeds
insinueert, te maken met literatuur en vooral met de makers hiervan. Nogmaals
schrijft Hermans met veel lof over ‘Het Ik’, van Lodewijk van Deyssel, een boek dat
hij vroeger reeds een meesterwerk heeft genoemd (Houten leeuwen en leeuwen van
goud, p. 306). Ditmaal koppelt hij hieraan echter enkele beschouwingen over het
dandyisme, waarvan hij de definitie van Baudelaire in ‘Mon coeur mis à nu’ (1862),
overneemt: ‘De dandy moet er zonder ophouden naar streven subliem te wezen. Hij
moet leven en slapen voor een spiegel. (...) Een groot man en een heilige zijn voor
zichzelf, dat is het enige wat er op aan komt.’ (p. 72) In verband hiermee meent
Hermans in de aforistische stijl van Van Deyssel enkele dandyeske kenmerken te
ontdekken, waarbij de (haast paradoxale) contradictie tussen ‘zijn’ en ‘worden’ een
belangrijk onderdeel vormt van het schrijverschap van Van Deyssel.
In ‘Bordewijks jeugdportret’ haalt Hermans enkele (anekdotische) herinneringen
op i.v.m. deze zeer gesloten auteur. Knut Hamsuns ‘Honger’ en ‘Langs overwoekerde
paden’, Apollinaire en Célines ‘Voyage au bout de la nuit’ en ‘Mort à crédit’ zijn
auteurs en werken die Hermans ten zeerste bewondert. Ook over de Nederlandse
vertaling van laatstgenoemde boeken is hij erg positief en tevens wijst hij op de grote
overeenkomsten die er zouden bestaan tussen Céline en Multatuli, een andere auteur
die door Hermans hoog wordt aangeslogen. Van Paul van Ostaijen prefereert Hermans
de ‘Nagelaten Gedichten’, terwijl Gorters ‘Mei’ hem ‘bij de negende regel al kan
gestolen worden’ (p. 167). Nijhoff's ‘Awater’ is dan weer rijk aan
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‘... volzinnen die door hun fraaiheid en door wat erin gezegd wordt, een soort
algemene geldigheid bezitten en daarom in het geheugen blijven hangen. (...) Zinnen
die ook betekenis hebben buiten het verband waarin de dichter ze gebruikte.’ (p.
171), maar i.v.m. de Nederlandse poëzie in het algemeen wil Hermans ‘... niet beweren
dat de Nederlandse dichtkunst een keizer is die geen kleren aan heeft, maar helaas,
knoopsgaten en knopen zitten menigmaal op plaatsen die niet bij elkaar aansluiten’
(p. 185).
Met de twee voorgaande citaten verwijst hij naar de waangedachte dat dichterlijke
schoonheid ontstaat door ‘woorden los te zingen van hun betekenissen’ (p. 184), een
uitspraak waarmee hij refereert aan De God Denkbaar Denkbaar de God, waar
Mirabella Blom dan ook niets anders doet dan betekenisloze onzin uitkramen waarbij
de woorden enkel volgens een klank-associatieve logica worden gerangschikt (p. 17,
De God Denkbaar).
I.v.m. de beoordeling van poëzie tracht Hermans dan ook enkele normen en criteria
naar voren te schuiven: ‘Dichterlijke regels noem ik beweringen die nieuw lijken of
zelfs nieuw zijn en die zijn uitgedrukt in onbanale woorden. Dit alles moet dan
gebeuren zonder de geijkte betekenissen van de woorden in de wind te slaan, zonder
woorden te verminken door er lettergrepen uit te laten terwille van ritme of rijm,
zonder woorden aan andere talen te ontlenen en liefst zonder de grammatica of de
syntaxis te verkrachten. Deze voorwaarden dwingen de dichter geenszins iets mede
te delen dat dadelijk te begrijpen is, of onmiddellijk aan de realiteit ontleend.’ (p.
169-170)
De voorstelling en bespreking van twee (onbekende) Indiase romans en het leven
en werk van de dichter O.V. de L. Milosz moet op rekening worden geschreven van
‘een zekere eerzucht belangrijke auteurs te ontdekken waar je nooit over hoorde’ (p.
151, cfr. Houten leeuwen en leeuwen van goud, p. 306).
De mooiste en meest interessante opstellen zijn, mijns inziens, echter te vinden in
‘Volkskunst en Elitekunst’. Hier vernemen we o.a. dat Hermans een vurig ‘lezer’ is
van wat hij de laagste literatuurvorm noemt, nl. encyclopedische geschriften, catalogi,
adresboeken... en dit om wille van het daarin verzamelde feitenmateriaal. Ook kan
hij het niet nalaten tegelijkertijd een steen te werpen in de richting van de
‘experimentele romanciers’, (p. 195)
Tevens tracht Hermans een onderscheid te maken tussen de volksroman en de
‘serieuze, literaire roman’, waarbij de laatste soort het leven beschrijft ‘zoals het is,
of zou kunnen zijn, of geweest zou hebben kunnen zijn’ (p. 205), zonder enige
ethische overdenkingen. De volksroman daarentegen ontstaat uit het aanwijzen van
‘mogelijkheden tot verbetering in de droe-
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vige toestanden die hij schetst’ (p. 205). Deze potentiële verbetering vindt men
meestal belichaamd in een positieve held. Verder wijst Hermans nog op de gebrekkige
conversatietechnieken die in de meeste Nederlandse romans zijn terug te vinden.
Wat de marxistische romans betreft, deze zijn er enkel op gericht de maatschappij
nog marxistischer te maken en hebben dan ook niets met literatuur als zodanig te
maken.
Eén van de beste essayistische teksten uit deze bundel is naar mijn mening ‘Het
boek der boeken’, waarin de auteur het heeft over mensen die hun hele leven lang
bij een bepaald boek hebben gezworen waarin dan de gehele geletterde wereld zichzelf
weerspiegeld kon zien. Dit was dan ook vooral het geval tot in de negentiende eeuw,
waarna de toenemende wetenschappelijke en technische evoluties het mensbeeld
voortdurend veranderden, waardoor het steeds moeilijker werd een vast
identificatiepatroon te ontdekken. Toch is dit laatste, aldus Hermans, nog steeds een
belangrijk (onbewust) leesmotief. (p. 237)
Zo vernemen we dat Hermans achtereenvolgens een enthousiast lezer was van
Defoe's ‘Robinson Crusoe’, Slauerhoffs ‘Het leven op aarde’ en Multatuli's ‘Woutertje
Pieterse’, allemaal boeken waarin de helden aan zichzelf overgeleverd zijn en zich
om diverse redenen moeten trachten overeind te houden vanuit een geïsoleerde
positie. Wellicht Herman's verborgen ego? Een geheimzinnige bewondering koestert
hij ook nog steeds voor ‘Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde’. Een
passage hieruit, die Hermans integraal overneemt (p. 232-236), gaat over Koning
Arthur die, dodelijk gewond, de enige overlevende van zijn ridders vraagt om zijn
betoverd zwaard, hem gegeven door de Dame van het Meer, in het water te werpen.
Tot tweemaal toe tracht de ridder Arthur te bedriegen, maar de derde maal
gehoorzaamt hij en terstond verschijnt een dodenschip dat de Koning opneemt. Het
beschreven voorval vertoont een overeenkomst die te sterk is om toevallig te kunnen
zijn, met een passage uit De God Denkbaar Denkbaar de God, waar de stervende
Denkbaar tot driemaal toe zijn laatste getrouwe opdraagt om het mortier te laden met
het kleine (magische) stukje stenen stengel, om daarmee de politievrouw aan flarden
te schieten (p. 141). Ook O. Dapper Dapper tracht Denkbaar tweemaal te bedriegen,
waarna hij de derde maal inderdaad het bevel uitvoert. Op dat ogenblik verschijnt er
een mysterieus vliegtuig op zoek naar Denkbaar. De analogie is duidelijk, en aan de,
nog steeds zeer onvolledige (en gebrekkige) interpretatie van de figuur Denkbaar,
voegt het wellicht nog een mythologisch aspect toe.
In de rest van dit deel heeft Hermans het over de opening en ingebruikneming van
het Parijse Centre National d'Art et de Culture Georges Pom-
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pidou (of Centre Beaubourg), een initiatief dat hij ten zeerste waardeert, maar waarbij
hij de vrees uitdrukt dat vernoemd centrum zijn doel zal voorbijschieten en weer zal
misbruikt worden door een gewetenloos publiek. Inderdaad blijkt, aldus Hermans,
dat reeds na een jaar het Centre Pompidou hoofdzakelijk tot informatie- en
ontspanningsruimte en toeristische attractie is uitgegroeid. Terzelfder tijd ontkracht
hij hiermee het argument van linkse zijde dat de arbeiders opzettelijk uit het
kunstleven worden geweerd.
Verder nog wat overdenkingen omtrent het fenomeen van de vrouw in de reclame
en dit naar aanleiding van de opening van het Musée de l'Affiche, een kort stukje
over de dichter Arthur Rimbaud en een interessante bijdrage over de Parijse fotograaf
Atget.
In ‘Had Hitler toch gelijk?’, geeft Hermans o.m. een negatieve beoordeling van
de film ‘Pastorale 1943’, gebaseerd op het gelijknamige boek van S. Vestdijk. De
film ‘Wan Pipel’ van Pim de la Parra, omtrent de rassenproblemen en de economische
toestand in Suriname, draagt daarentegen wel Hermans' goedkeuring weg.
Aan de barbaarse verovering van het Tsjaadmeer door Frankrijk o.l.v. Voulet en
Chanoine koppelt de auteur enkele kritische bedenkingen over het Nietzscheaanse
begrip ‘Übermensch’, een term die Paul Moraud van toepassing achtte op de eerder
vernoemde, wrede en sadistische Franse veroveraars.
In ‘Twee Levens’ ten slotte schrijft Hermans, blijkbaar vanuit een soort van
retrogevoel, over de romantiek van de belle époque en in het bijzonder over ‘Mes
Cahiers bleus’, het dagboek van Liane de Pougy, een ‘demi-mondaine’ (zelfs het
woord is uitgestorven, p. 355). Het dagboek betekent in de eerste plaats een belangrijk
tijdsdocument voor hem. In ‘Peenhaar's biografie’ heeft hij het nog over de eens zo
door J.P. Sartre gekraakte schrijver Jules Renard.
Hoe knap de meeste opstellen ook ditmaal weer zijn geschreven en hoe interessant
vooral de tweede en derde cyclus zijn, toch, geloof ik, kan het herhaaldelijk weerkeren
naar reeds vroeger bekende stokpaardjes, zoals het marxisme, het fascisme, de
Nederlandse letteren, de toestand aan de universiteiten en de aanleiding tot het
persoonlijk ontslag als docent niet meer worden vrijgepleit van een al te vrijblijvende
oppervlakkigheid en, met momenten, zelfs een zekere zeurderigheid die de lezer
voor geen enkele verrassing meer weet te plaatsen. Ook dreigt hierdoor de
geloofwaardigheid en integriteit van de auteur, die hij tot hiertoe met groot succes
heeft verdedigd, te verschuiven naar een soort gelijkhebberige pose die, ik herhaal
het, niets afdoet aan de waarde van het reeds bekende feitenmateriaal, maar er wel
de daadwerkelijke draagkracht van vermindert. Zelfs de scherpste
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bijl wordt na een aantal slagen bot!
Toch slaaft Hermans er in het merendeel der artikels weer in om door middel van
de literaire vormgeving en de stijl ook die teksten waarvan het behandelde onderwerp
misschien minder interessant is, erg vlot leesbaar te maken. Indien hij een helm met
vederbos droeg, kon hij ook hiervoor weer een pluim in ontvangst nemen.
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De laatste ronde
Noordatlantisch, verduidelijkt
In het stukje Noordatlantische vriendschap van R.F. Lissens in het januarinummer
van DWB staat op p. 59 in de eerste kolom, regel 6, een minuscuul '-tje te veel na
zijn, en in de tweede kolom, regel 8, in plaats van wind ten onrechte mind. Hetgeen
wat vriendelijker klonk voor Ricoeur, en daarom de onterechte goedkeuring wegdroeg
van de zetter, de corrector en - tot overmaat van ramp - ook van
De Redactie

Een rumoerige bloemlezing
Gerrit Komrij heeft een bloemlezing van De Nederlandse poëzie van de 19e en de
20e eeuw in 1000 en enige gedichten uitgegeven. Een zestal Nederlandse dichters
waren daarmee niet akkoord en spanden tegen Komrij een proces aan dat ze verloren.
Als ik goed heb geteld behelst het massale boek gedichten van 32 Zuidnederlanders.
Karel Jonckheere, die ooit eens via de radio of de t.v. met Komrij twistte, onbreekt
geheel. Niemand zal mij toch wijsmaken dat poëtisch Jonckheere een nul in 't cijfer
is.
In het boek kun je wel Jan van Beers vinden met ‘Daar staat hij op zijn drie paar
raderen / Log rustend tot zijn meester komt’ en dergelijke oude winkeljuffrouwen
uit onze poëtische voorraad. U kunt er ook Victor dela Montagne in aantreffen die
Jean Richepins Oud Liedeken knap vertaalde en verder best vergeten blijft.
De jongste dichter is van 1954. Men kan dit boek het best gebruiken om door een
of ander citaat een zogezegd poëziekenner schaakmat te zetten.
Marnix Gijsen

Pan
Hoe verheugd was ik niet als jonge auteur van een drietal dichtbundels een uitnodiging
te ontvangen om deel te nemen aan een literaire beurs in de lokalen van een bank op
de Kouter te Gent. Wel verbaasde het mij dat het nu juist uitging van Pan, het
tijdschrift der Oostvlaamse letterkundigen, eerder voor vrijzinnige auteurs dacht ik.
Nu goed, het concilie had mij wat soepeler gemaakt. Om incidenten ter plaatse te
voorkomen bracht ik toch een bezoek aan hun secretaris. Ald hij mijn Rooms
collarium zag, kon hij nog de kans aangrijpen om mij te wraken. Ik wekte hem uit
zijn middagdutje, gaf hem een hand, voelde dat hij een vinger miste en vroeg hem
wie op het
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idee was gekomen mij uit te nodigen. De man had van mij nooit gehoord en ik van
hem niet. Daan Boens had ergens een lijst met adressen afgeschreven en ik was er
zo bij. Omwille van zijn middagdutje was het gesprek in het portaal van zijn flat
kort. De uitnodiging bleef gelden.
De grote dag brak aan en heel stipt nam ik plaats achter een tafel en legde een
stapel poëzie voor mij. Het had mij wel verwonderd dat een paar bekende auteurs
enkel hun boeken in deposito hadden neergelegd en niet kwamen. Het had mij ook
verwonderd dat er zoveel stilte was gelaten rond dit toch wel uitstekend initiatief.
De eerste dag kwam er om zeggens geen publiek, maar dichters zijn gewend aan
eenzaamheid en ik hield vol. De volgende dag werd ik beloond voor mijn moeite,
want Daan Boens deed de ronde van de aanwezige auteurs en deelde aan elk een
bundel kwatrijnen uit. Mijn buurman was zelfs zo vriendelijk om in een van mijn
bundels te lezen, te zeggen dat hij hem goed vond. Hij ging zo ver om die bundel te
kopen zodat ik mij verplicht voelde hem een tweede bundel gratis aan te bieden.
Nog onder de indruk van zoveel belangstelling en reeds onkwetsbaar voor de
schaapachtige blikken van enkele bezoekers die even langs liepen, werd mijn aandacht
gevraagd door een wat oudere juffrouw die zich tot de secretaris wendde. Uit de
verte begrepen wij, auteurs, dat ze Frans sprak. Ze nam rechts van mij plaats en bleek
de eerder onbekende auteur te zijn van een dun kinderboekje dat ze erg duidelijk
voor zich neerlegde. Met klare stem sprak zij de zeldzame bezoekers die ook langs
haar voorbijglipten, aan en verklaarde in het Frans dat zij de auteur was van het
kinderboek. De meeste bezoekers keken even op tegen dat Frans, schoven iets sneller
voorbij alsof ze vreesden dat de wat oudere juffrouw over de tafel zou wippen. Maar
zij hield vol zodat zij succes boekte. Een dame nam haar meesterwerkje in de hand,
bekeek het aandachtig en vroeg in een stilte waarin wij allen meeluisterden hoeveel
het boekje kostte. Even duidelijk antwoordde zij dat zij het boekje niet verkocht, het
was haar enig exemplaar.
José de Poortere

(Voor) oordelen in de kritiek
Er zullen wel niet veel beoefenaars van de literaire kritiek zijn die zich ten volle de
vele kritische vooronderstellingen en vooroordelen bewust zijn waarmee ze een
literair werk benaderen. Dit is een terrein waar achter elk vertoon van objectiviteit
nog wel ergens een verdoken subjectiviteitje schuilt. K.K. Ruthven, de auteur van
dit merkwaardig boek Critical Assumptions (Cambridge University Press, 1979,
X-263 blz., £10.50) heeft de zware taak op zich genomen om een systematisch en
beredeneerd overzicht te geven van al de belangrijkste kritische assumpties die in
de loop der tijden en in verschillende westerse taalgebieden - van de Grieken tot nu,
van Athenagoras, St.-Augustinus en Baumgarten tot Sukenick, Todorov en Zola zowel in de scheppende literatuur als in de literaire kritiek geleefd hebben. Een
onmogelijk opzet, zal men
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zeggen. Het merkwaardige geval is dat dit boek er voor een zeer groot deel nog in
geslaagd is ook.
De assumpties die K.K. Ruthven in zijn twaalf hoofdstukken voorstelt en bespreekt
staan doorgaans als polen tegenover elkaar: het boek als heterokosmos zonder of
met volstrekte autonomie (autarchie), anorganische of organische vorm, complexiteit
of eenvoud, techniek of inspiratie, persoonlijkheid of onpersoonlijkheid, imitatie of
originaliteit, enz. De auteur wil zich duidelijk pluralistisch opstellen tegenover deze
verschillende alternatieven. Hij benadert elk kritisch standpunt met een ruimdenkende
openheid die het hem mogelijk moet maken alle opvattingen over een kritisch
probleem niet alleen aan bod te laten komen, maar ook recht te doen. Maar hoe hij
ook zijn best doet om neutraal te blijven en geen persoonlijke voorkeur uit te spreken
voor de ene pool of de andere, het lukt hem niet altijd. Niet ten onrechte trouwens.
Zo gaat zijn sympathie over 't algemeen naar wat ik hier als eerste pool van elk paar
heb vernoemd. Waar hij er toch in slaagt een scrupuleuze objectiviteit te bewaren bij de autonomie en bij de onpersoonlijkheid van het literaire kunstwerk b.v. - kan
men zich achteraf moeilijk aan het besluit onttrekken dat het probleem van de keuze
tussen beide polen dan wellicht ook onoplosbaar is. Evenmin ten onrechte trouwens,
want het gaat dan meestal om een oppositie tussen polen die tot spanningen leidt die
van werk tot werk, van auteur tot auteur, van genre tot genre en van periode tot
periode verschillen, zonder ooit tot een definitieve oplossing te komen. En dàt is het
juist wat ze zo vruchtbaar maakt. De auteur van dit boek doceert Engels aan de
Universiteit van Canterbury in Nieuw-Zeeland. Naast een korte brochure over Myth
(in de ‘Critical Idiom’ serie van Eyre Methuen) is Critical Assumptions bij mijn
weten het enige werk van omvang dat hij gepubliceerd heeft, en ik kan dat begrijpen,
want door zijn ruime conceptie en rijp inzicht is dit duidelijk, zoniet een levenswerk,
dan toch in ieder geval vrucht van vele jaren studie en ondervinding. Het hele werk
getuigt immers van een verbazende belezenheid. De index bevat meer dan 500 namen
van auteurs uit vrijwel de ganse westerse literatuur. De zorgvuldig samengestelde
en, voor zover ik heb kunnen nagaan, betrouwbare bibliografie telt niet minder dan
46 bladzijden. Het boek biedt daardoor niet alleen een intelligente discussie van een
aantal kritische assumpties, maar ook een uitgebreid en nauwkeurig referentieapparaat.
Dit rijke encyclopedische karakter heeft juist tot de enige zwakheid van deze studie
geleid. Het bestreken gebied is zo groot, de auteur weet er zoveel over, zoveel
verwijzingen en vermeldingen zijn mogelijk, dat het boek hier en daar meer weg
heeft van een collectie referenties of een opsomming van literaire weetjes dan van
een diepgaande discussie van kritische mogelijkheden. Maar gelukkig zijn die
passages eerder zeldzaam. Critical Assumptions blijft alleszins een merkwaardig en
bijzonder nuttig boek, niet alleen voor studenten, voor wie het oorspronkelijk bedoeld
was, maar voor iedere ernstige literatuurliefhebber.
Men kan er de auteur uiteraard moeilijk een verwijt van maken dat hij ook niet
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de oosterse literatuurtheorie bij zijn onderzoek betrokken heeft: voor de meesten van
ons blijft dat ganse gebied trouwens een gesloten boek. Graag verwijs ik daarom
naar een paar interessante recente inleidingen:
- Adele Austin Rickett, ed., Chinese Approaches to Literature from Confucius
to Liang Ch'i-ch'ao, Princeton University Press, 1978;
- Makoto Ueda, Modern Japanese Writers and the Nature of Literature, Stanford
University Press, 1976;
- James J.Y. Liu, Chinese Theories of Literature, Chicago & London, The
University of Chicago Press, 1975.
Vooral dit laatste werk verdient een warme aanbeveling. Het gaat uit van en is, met
enige aanpassing, ingedeeld volgens het conceptueel kader dat M.H. Abrams voor
zijn beroemde studie The Mirror and the Lamp uitgewerkt heeft en daardoor biedt
het de westerse lezer van meet af aan een aantal onontbeerlijke aanknopingspunten.
M. Engelborghs

Nogmaals forum
In de jaren 1935 verdween het Nederlands-Vlaams maandblad Forum. Naar het
schijnt was mijn ‘roomse enggeestigheid’ de oorzaak, omdat ik bezwaren had tegen
de opname in het Nederlandse deel van een bijdrage van Varangot, ‘Virginia’
(Varangot was toevallig in Nederland geboren). Morele bezwaren had ik niet, want
het stukje ‘Virginia’ was literair de moeite niet waard. Het vertelde over een ouwe
meneer die absoluut met een maagd naar bed wilde gaan. Ik hoop maar dat het
opnieuw zal verschijnen, dan zal men kunnen oordelen of mijn afwijzing gewettigd
was. Trouwens, ik werd gesteund door Roelants, Herreman en Walschap, mijn
collega's in de Vlaamse redactie. Herreman was socialist en Walschap kon men niet
voor rooms verslijten.
Later in ‘Gestalten tegenover mij’ van Vestdijk kreeg Varangot de schuld van
alles. ‘Ik draag Varangot geen goed hart toe omdat hij Forum heeft getorpedeerd,
maar dat moest toch eens geschieden, en het was niet zijn schuld, en nauwelijks de
schuld van Virginia zelf die al aangenomen was en gezet toen ze de rampspoed over
ons bracht.’ Verder blijkt dat Forum voor Varangot een ‘deel van zijn broodwinning’
was.
Er verschenen al twee boeken over Forum, een van M. Roelants en een van Willem
Mooyman. Nu zal men de vier jaargangen van Forum opnieuw uitgeven, net of ze
een literaire revolutie hebben bewerkt. Men zou er beter aan doen de twee jaargangen
van Ruimte opnieuw uit te geven: die hebben ten minste wat meer betekend voor
Vlaanderen dan de glaciale cerebraliteit van die omgekeerde dominee Ter Braak.
Marnix Gijsen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

234

Tijdschriftenrevue
Argus
nr. 10, aug. 1979
De redactie excuseert zich voor de achterstand in verschijnen en belooft meteen
beterschap. Van de poëzie onthoud ik gedichten van Lieven Rens, B. Baccaert en R.
Devriendt. Daarnaast zijn er drie verhalen, van niet onaardig tot flauw in deze
volgorde: R. Pieters, Johanna W.P. Hell en H. Mommes. Gie Luyten had een gesprek
met Jef Geeraerts: een heel rustige en blijkbaar nogal evenwichtige Geeraerts. Gerard
Walschap schrijft wat hij denkt over de jeugd: de bekende eigenwijze en rechtlijnige
standpunten. Jan van den Weghe schrijft enkele heldere dingen over poëzie, met
name over de betekenisimplicaties van zgn. ‘overbodige’ vormaspecten. Jan Engelen
doet een voorstel voor lectuuronderwijs. P. Vingerhoets stelt de Deense auteur Hans
Scherfig (1905-1979) voor en Alstein bespreekt ‘Lieve William’ van Beryl
Bainbridge. In ‘Kritiek in het kwadraat’ confronteert J. van den Weghe de extreem
tegenovergestelde beoordelingen van het jongste boek van D. Robberechts, door
Frans de Rover en Peter Cuypers. Ten slotte niet zo interessante min of meer
polemische en kritische stukjes. Onder de titel ‘Tijdkrans’ begint Ton Luiting een
tijdschriftenrubriek. We maken school: binnenkort een theekrans voor tijdkransers.

Bzzlletin
8ste jrg., nrs. 69, 70, 71 en 72, okt. '79 tot jan. '80
Het oktobernummer gaat bijna helemaal over Lodewijk van Deyssel. Samensteller
was uiteraard de algehele literaire erfgenaam Harry G.M. Prick. Heel wat van de
bijdragen zijn herdrukken van vroeger verschenen, dikwijls moeilijk bereikbare
artikels, van mensen als A. Donker, A. van Duinkerken, C.J. Kelk. Van de andere
releveer ik er enkele. H.G.M. Prick zet de biografische gegevens op een rijtje, gevolgd
door een ‘overzicht van de afzonderlijk verschenen werken van Lodewijk van Deyssel,
uit de periode 1882-1952’. F. Jansonius ontwikkelt een interessante parallel tussen
Van Deyssel en Vincent van Gogh en P.H. Dubois belicht zijn relatie tot Zola. Maar
het boeiendst is ongetwijfeld een stuk van Boudewijn Büch, over de Van Deyssel
die eigenlijk pas echt bestaat dank zij Prick, de vleesgeworden voetnoot van Thijm.
Verder nog in dit nummer kronieken over M. Lowry, Desmond Hogan en Angela
Carter, A. Camus en jeugdliteratuur.
Hoofdbrok in nummer 70 is een reeks bijdragen rond leven en werk van
Louis-Ferdinand Céline. Een heel gevarieerd programma, en nog prettig om te lezen
ook. J.A. Versteeg noteert de belangrijkste biografische feiten. Verder schrijft hij
‘Enkele aantekeningen bij Cé-
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lines ‘Art poétique’, en vertaalde hij een reeks ‘Brieven uit Afrika’. Aart van Zoest
commentarieert de thematiek van ‘het menselijk tekort’, voornamelijk in ‘Voyage
au bout de la nuit’ en komt daarmee uit bij de manier waarop die thematiek helemaal
vorm is geworden. Een stuk van M. Out-Brent over datzelfde boek sluit daar helemaal
bij aan: ‘Stijl in dienst van de emotie’. Overigens is die bezetenheid van de stijl een
vast motief in haast alle bijdragen, het sterkst in de teksten van Céline zelf: een
vertaald interview uit 1957 en de tekst van een grammofoonplaat, waarop de auteur
zichzelf voorstelt. De andere, gewone rubrieken zijn door dit dossier wat ingekort.
D. Cartens stelt de poëzie van Elly de Waard voor, en E. Mielen het proza van J.
Waasdorp. M.F. Fresco zet de polemiek over Dèr Mouw, de literatuurwetenschap,
en biografische gegevens verder. In ‘Literatuur in Latijns Amerika’ schrijft Ineke
Phaf over Cuba. De buitenlandse kronieken gaan over werk van Flaubert, Böll en
Neil Jordan.
In het decembernummer is het de beurt aan Maarten 't Hart. Tal van biografische
details, sfeerscheppende reportages, het ‘laatste interview’ met de auteur, naast enkele
meer gedegen stukken. Harm de Jonge onderzoekt parallellen met het werk van S.
Vestdijk en Hella S. Haasse komt tot de conclusie dat in 't Harts proza het
ontpoppingsproces zichtbaar wordt van ‘een als man geboren mens, die de feminine
elementen in zijn persoonlijkheid niet verdringt maar beleeft’. Van feminine elementen
gesproken: Emma Brunt neemt de auteur zowat in bescherming tegen feministische
aanvallen. Dat klopt eigenlijk wel mooi. Carel Peeters analyseert de criticus 't Hart,
die dan weer zelf de literaire kritiek op zijn oeuvre onder de loupe neemt. Ten slotte
een briefwisseling tussen 't Hart en Wam de Moor over Van Oudshoorn. Verder over
Cubaanse literatuur, Louis Ferron. Vijf heel goede gedichten van J. Bernlef.
Het thema van nr. 72 ten slotte is ‘Het interbellum’. Er worden in de verschillende
bijdragen nogal wat verbanden gelegd tussen de literatuur en de sociaal-economische
toestanden. Dat is heel expliciet zo in een opstel van Harry Scholten: ‘Crisis en
fascisme in Nederlands verhalend proza, 1930-1940’, en in een analyse door K.
Korevaart en L. Verhoef van een verhaal van Theun de Vries: ‘W.A.-man’. Ook
Wim Hazeu handelt daarover, in ‘Over het socialistische en semitische schrikbewind
in 1928’. J. Goedegebuure onderzoekt ‘Marsmans maatschappelijke opvattingen’,
en M.H. Würzner heeft het over ‘Nederland en de Duitse emigrantenliteratuur
1933-1940’. Andere bijdragen behandelen het interbellum in Frankrijk, Engeland,
Duitsland en zelfs Vlaanderen. Buiten het thema schrijft P. van den Hoven over
kinderliteratuur op Cuba, en Daan Cartens over de poëzie van Wiel Kusters.

Dimensie
4de jrg., nr. 2, jan. 1980
Een Kopland-nummer, rijk en degelijk. Het kan natuurlijk niet dat ik hier alle
bijdragen even uitvoerig voorstel. Vooreerst zijn er twee interviews met de dichter.
Een kort van Tom van Deel, vooral over de cyclus ‘G.’ en de religieuze, christelijke
motieven. Een heel uitgebreid gesprek had A. Korteweg met de dichter. Ad Zuiderent
schrijft, naar
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aanleiding van gedicht XVI uit ‘Een lege plek om te blijven’, over de tegenstelling
tussen het vertrouwde vlakke landschap met ‘gras’ en ‘huis’ en het (bijbelse)
landschap met ‘berg en dal’. Wim Hazeu bespreekt de cyclus ‘G.’ en L. Deflo de
bundel ‘Een lege plek om te blijven’. Over het gedicht ‘Winter met Breughel’,
vergeleken met gedichten over hetzelfde schilderij van J. Berryman en W.C. Williams,
schrijft K. Helsloot, terwijl A. van Assche hetzelfde vers als uitgangspunt neemt
voor een korte beschouwing over de stijl. De relatie dichter/dokter kan bij Kopland
natuurlijk niet voorbijgegaan worden. Daarrond speelt een opstel van Peter
Hoefnagels. Bert de Haan vergelijkt op een bijzonder indringende manier de gedichten
van Kopland met die van Kouwenaar. Daarnaast kan een stuk gelezen worden waarin
Kopland zelf over Kouwenaar schrijft. Overigens laat de dichter zich hier als essayist
niet onbetuigd. Hij publiceert ook nog heel boeiende lectuurverslagen van het werk
van Lodeizen en Tom van Deel. Wie de poëzie van Kopland nog niet kent, moet daar
nu maar eens dringend iets aan gaan doen.

Hollands Maandblad
21ste jrg., nr. 386, jan. 1980
‘De twee Robinsons’ is een essay van Guus Kuijer over kinderboeken. Het is vooral
een bitsige aanval op de annexatie van het kinderboek door de pedagogen. Flip de
Kam onderzoekt het kunst- en subsidiebeleid in Nederland. Hij stelt een aantal
inconsequenties en vooral het gebrek aan keuze voor prioriteiten vast. In ‘Vrienden’
verzamelt W. Noordewier (al dan niet fictieve) bizarre, soms ontroerende brieven
van een dertigtal vrouwen. W.L. Idema vertaalde drie zgn. ‘knotverzen’ van de
Chinese dichter Lin Zongyuan (773-819), en A. Visser publiceert Nederlandse
bewerkingen van ook o.m. Chinese gedichten. ‘Kersen eten’ is een goed verhaal van
Hermine de Graaf.

Kruispunt-Sumier
nr. 72, dec. 1979
Eerst wordt de onlangs overleden auteur, medewerker aan het blad, Neer Vantina
herdacht, met korte in memoriams, enkele van zijn eigen teksten, en een bespreking
van zijn poëzie door Bert Willems. Het spijt mij dat ik het moet zeggen, en ik zal
voorzeker weer een pedant orakel zijn, maar er staat weinig of geen goede poëzie in
dit nummer. Daarom de enkele uitzonderingen - en zij het met mate - beklemtoond:
werk van Jan H. de Groot, J. Denoo en Jef Vromant. Er is een goed verhaal van
Guido Buys: ‘Touch’.

Maatstaf
27ste jrg., nr. 12, dec. 1979 en 28ste jrg., nr. 1, jan. 1980
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Paul F. Sanders haalt herinneringen op aan zijn vriendschap met Piet Mondriaan.
Aan de hand van oude reisgidsen reconstrueert P.R.D. Stokvis het ‘beeld van
Nederland van ca. 1840 tot 1914’. Ch. Vergeer schrijft weer over Nietzsche en P.
Hijmans over ‘Dostojevski en de Joden’. Uitzonderlijk veel poëzie en verhalend
proza in dit nummer. Dat omvat goede gedichten van Dirkje Kuik, J.B. Charles, Rien
Vroegindeweij, Gerrit Komrij, Max Schuchart en Willem Bijsterbosch. ‘Donker
Holland’ is een sterk verhaal over nog maar

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

237
eens een jeugdtrauma, door Jan Brokken. In ‘Portfolio’ wordt werk van Leo Hofman
voorgesteld. De gedichten van G. Komrij sluiten daarbij aan.
Twee bijdragen over/van J. Kneppelhout openen de 28e jaargang. Marita Mathijsen
en Frank Ligtvoet bespreken en situeren ‘L'éducation par l'amitié’ van Kneppelhout,
waarbij een geannoteerde vertaling van het stuk aansluit. Ch. Vergeer besluit zijn
studie over ‘Friedrich Nietzsche en Franz Overbeck’ en C. de Ruiter bespreekt, vooral
naar formele karakteristieken, de gedichten van S. Carmiggelt, in ‘Torren of
vlinders?’. ‘Een cursus spelonkologie’ is een burleske aanval van Tymen Trolsky
op de poëzie van Gerrit Kouwenaar. Twee heel leesbare verhalen, van W. Otterspeer
en Joyce van Lankeren.

De Revisor
6de jrg., nr. 6, dec. 1979
Twee belangrijke stukken in dit nummer. Het eerste is een gesprek van Tom van
Deel met Ad Zuiderent, naar aanleiding van diens nieuwe bundel ‘Geheugen voor
landschap’. Het tweede is een opstel van C.W. van de Watering: ‘Bedenkingen bij
spontaneïteit. Over Cobra en de experimentele poëzie’. In aansluiting bij zijn
proefschrift over Lucebert onderzoekt hij de paradoxale relatie tussen de
Cobra-spontaneïteit en de vaak heel bewust aandoende taalhantering van dichters
als Lucebert. H.S. Visscher schrijft over ‘Film als leesavontuur’, nl. de verfilming
van een roman als een wijze van lezen. Max Pam noteert dit keer commentaar bij
foto's van Ed van der Elsken. De creatieve bijdragen zijn zoals gewoonlijk van niveau.
Ik vermeld gedichten van W.J. Otten, W. Smit en P. Zonderland, en proza van G.
Krol. In ‘Gemengde gevoelens’ wordt wat gepolemiseerd tussen o.m. G. Krol en F.
Balk-Smit Duyzentkunst, en P. Beers en J. Brouwers.

Vlaanderen
28ste jrg., nr. 172, sept.-okt. 1979
A. Keersmaekers stelde dit nummer over Joost van den Vondel (1587-1679) samen.
Zelf schrijft hij inleidende ‘Gedachten bij een eeuwfeest’. Hij klaagt de ‘haast
gesanctioneerde onverschilligheid en literair-officiële miskenning van Vondel’ aan.
Volgen dan bijdragen die diverse aspecten van de mens en de dichter Vondel
belichten. M.A. Schenkeveld-van der Dussen schetst een globaal ‘Portret van Vondel’:
zij beklemtoont daarin precies de onmogelijkheid om de veelzijdigheid in één portret
samen te vatten. L. Strengholt belicht Vondel als ‘dichter van de natie’, terwijl L.
Rens hem precies als ‘Europeeër’ voorstelt. Een heel boeiend, en nog weinig sereen
onderzocht aspect wordt aangepakt door K. Porteman in ‘Vondel en de schilderkunst’.
Drie bijdragen gaan over de treurspelen. Em. Janssen geeft een algemeen overzicht
van plaats in het oeuvre, in de traditie, biografische achtergronden, thema's, structuur,
personages. K. Langvik-Johannesen brengt een synthetische visie op de universele
dimensie ervan, en R. Jacobs bekijkt de theatrale mogelijkheden van de stukken.
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15de jrg., nr. 5, nov. 1979
Naar aanleiding van de Yang-prijs 1978 voor Walter van den Broeck stelde Paul van
Aken voor dit nummer een dossier over de auteur samen. Na een fragment
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uit een te verschijnen werk, ‘Brief aan Boudewijn’, volgt een ‘Weekend lang gesprek
met Walter van den Broeck’, door Luc Decorte. Zowat het hele werk komt ter sprake,
maar vooral gaat het toch over levenswijze, mentaliteit, literaire en sociale opvattingen
van de auteur. J.J. Wesselo heeft het over de relatie fictie/werkelijkheid in de romans,
en Jos Borré onderzoekt het autobiografisch optreden van Van den Broeck in zijn
eigen werken. Hij interpreteert het als poging tot antwoord op de existentiële vragen.
Specifiek over het toneelwerk schrijven Rik Lanckrock en Jooris van Hulle. Ten
slotte nog wat losse reacties van H. Lampo, D. Robberechts en A. Vaes, en een
bio-bibliografie. Verder in dit nummer signaleer ik nog volgende bijdragen: een
voorstelling van de houtgraveur Emiel Hoorne, door Willy Juwet; gedichten van
Greta Seghers, Paul Rigolle, Alstein en Jef Vromant; een t.v.-spel-scenario van H.
Verlinde; informatie en kritiek rond ‘de dikke’ van Dale, en een verslag van de Yang
Dag 1979.

Varia
- Kultuurleven (47ste jrg., nr. 1, jan. 1980) brengt enkele opstellen over jeugdliteratuur.
A. Wuestenberg brengt verslag uit over een enquête naar jeugdliteratuur en school.
G. van Camp publiceert een persoonlijk auteursstandpunt (nl. de tekst van zijn lezing
op het vorige DWB-weekend), en Eric Hulsens belicht in ‘Breken met Rousseau’ de
nieuwe tendens om kinderen niet meer als een soort beschermde minderheid te
behandelen. D. Kroon trekt van leer tegen de al veel gecontesteerde bloemlezing van
H. Warren, en J.J. Wesselo kondigt aan dat zijn romankroniek in de toekomst ook
Noordnederlandse auteurs zal behandelen.
- In het nr. 81 van VWS-Cahiers (14de jrg., nr. 4/A, winter 1979) stelt Valère Verfaillie
de romancier, en vooral toneelauteur Willem Putman / Jean du Parc voor.
- 't Kofschip (7de jrg., nr. 6, nov. 1979) is een monografie over de schilder Fons
Verstreken, samengesteld door Gie Luyten.
Om alle misverstanden en eventuele onlustgevoelens bij redacties van tijdschriften
te voorkomen, zal ik voortaan telkens de datum vermelden, waarop het overzicht
werd afgesloten. Wel moet de lezer erop bedacht zijn, dat een stukje van deze kroniek
soms wegens plaatsgebrek naar een volgend nummer moet worden verschoven. Ik
wil er tegelijk aan herinneren dat recensie-exemplaren kunnen toegestuurd worden
naar het redactieadres, of rechtstreeks naar ondergetekende, Huttelaan 263, B-3030
Heverlee.
12/1/1980
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 4 mei 1980
Herwig Hensen / Dit leven legt zijn lasten grof
1
Ik zal niet lang meer in een landschap passen
dat zonder hemel is, en zonder droom.
Ik werd de schraalheid van een boom
waarin al kraaien krassen.
Woekerend kruid komt op mijn sappen teren
en haakt zich nijdig in mijn vezels vast,
en legt memel onder mijn bast
die ik niet af kan weren.
Maar dat mijn groei mij nergens heeft gespeten
en dat ik - in dapper geduld korven met oogsten heb gevuld,
zal straks niemand meer weten.
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2
O telkens nieuwe morgen van pastel
(en dunne waterverf en broosheid
en scheur en pijn en moedeloosheid
met niets dan uitzicht op vaarwel),
gij zijt niet zonder mij: ieder bederf
teert op bederf achter mijn ogen.
In mij wordt alles omgebogen:
wereld is wereld die ik verf.
Ik ben mijn nederlaag, ik ben mijn dood,
ik ben de last achter mijn vragen,
en van mijn laffe tegenslagen
ben ik de trouwe bondgenoot,
- terwijl de kleinste mus achter mijn ruit
de morgen mild komt overspoelen
zonder iets anders te bedoelen
dan blij te zijn terwijl ze fluit.
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3
Waar ergens in de stof en wanneer in de tijd
liet zich de ziel bezeren met kwetsuren,
met waanzin die het hart verslijt
en heimwee dat wil duren?
Was het dan niet genoeg: een morgen na vandaag,
en overmoed vanuit de dunste pezen?
Jammer om pijn en nederlaag
helpt ons van niets genezen.
De mens is nauwlijks méér dan - soms - een onderpand,
een kleine worp op blindlopende wegen,
hoogstens een kruimel in een hand
die hem bruusk weg mag vegen.
Of, in zuinige duur: een dungeweven draad
waaraan zich, moeizaam, broze kralen rijgen.
Voor trots te min, voor troost te laat.
En alle kelen zwijgen.
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4
Zonlicht in april. Tussen grijze regenwolken
schuiven repels uitgewassen blauw;
flitsen licht, als dunne dolken,
breken door, en leggen gauw
blijmoedig kleurgeweld op ramen en op muren
Onder lagen aarzelende smoor
zwellen bronnen aan, en duren.
Nu als weg en wagenspoor
mij, vol overmoed, in de jonge grassen leggen
waar zich niemand vragend naar mij bukt,
en - luidop - de blijheid zeggen
die mij mateloos verrukt.
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5
Niets waait mij toe. Mijn kleinste buit moet ik vertalen
vanuit de woekeringen achter ieder woord.
Enkel wat vangnet is en koord
kan roofgoed bovenhalen.
Althans zolang geen scheur zich legt over de mazen
en ik mijn greep doe, in de toegemeten tijd
achter een volzin eeuwigheid,
waarin ik uit kan razen.
Ook dàn staat nergens vast dat ooit een buit mij zegent.
Taal is tezamen: ransel vol tot aan de rand
én lokaas voor een overkant.
Zelfs als het asse regent.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

246

6
Als moeheid mij dreigt leeg te schrapen,
onthoud ik dat, ergens, de dood
grif klaarstaat om mij op te rapen
uit wat aan scherven overschoot.
Daarom: leugens aan stukken rijten
(Er is geen troost voorbij de stof!)
en koppig door de zuren bijten.
Dit leven legt zijn lasten grof.
En toch: in angsten weggekropen,
stuur ik gefokte valken uit
en lig voor ieder wonder open
met de gereedheid van een bruid.
Maar binnenin leer ik beletten
dat eigenwaan mijn blik verblindt,
en blijf - geheim - een tent uitzetten
waarin mijn ziel beschutting vindt.
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7
Allengs lig ik verloren in mijn duur,
verteerd van een inwendig vuur
en vastgeroest in dwarse vragen
als een terzijgeschoven wagen.
Binnen mijn stilten ben ik nog maar half,
met niets aan troost en niets aan zalf.
En toch blijf ik mijn scheuren likken
en weiger op verraad te mikken.
Misschien werd ik het harde trommelvel
waarop ik driest mijn slagen tel;
maar zelfs aan strakgespannen tomen
zal ik mij nergens tegenkomen.
Wanneer - tussen de lakens van mijn bed vang ik mij op als een skelet
tot al mijn trots uiteen moet breken
in slijk van uitgedroogde kreken,
en - door de gaten van een laatst verdriet ik uit kan staren op het Niet?
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Wat drijft de mens, dat hij op uitleg wedt
voorbij de gruwel van dit leven?
Hem werd geen inzicht meegegeven
om door te stoten tot de wet
achter het geuren van een anjelier
en het stom zwijgen van de vissen.
God strooit bedacht zijn hindernissen
en zet zijn Hemel op een kier.
Wij zien daarvan alleen de buitenkant
en - als het mag - de vele gaten,
en leggen uit, en geven maten
die pleisters zijn voor onverstand.
Maar wie op straat een dode vogel vindt,
is grif bereid weer van tevoren
het raadsel leven af te horen
met al de vragen van een kind.
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Soms, sinds mijn uitwegen verschralen,
beweeg ik mij als wrakke boot
tussen de haven leven en de haven dood
om kleine dromen op te halen.
Het kan niet véél zijn alles samen:
zegen van werk, vrouw en gezin,
en - tussen leed en laster in de heugenis van een paar namen.
Ik moest mezélf met blijheid dopen:
mijn tijd was louter doof gebied
waarin ik met een hevig lied
verrukking leerde af te kopen.
Maar zal ik mij met wrok bestoken
omdat nergens een stem mij riep?:
als niet een Engel in mij sliep,
lag ik allang uiteengebroken.
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Greta Seghers / Reizen verrijkt de geest en maakt gelukkig
Geluk, wat is geluk? Toen Nora, lang, met brosse botten, breed bekken, smalle polsen,
grote handen en zeventien, zich toch nog moest uitrekken om haar bescheiden bagage
(een geruit stoffen valiesje en een leren handtas met schouderriem) in het net te
hijsen, had ze daarvan geen flauw benul en stelde ze het evenmin in Frage: de beste
garantie om tot een dergelijk benijdenswaardig innerlijk landschap te worden
toegelaten. Op de achtergrond van haar veelvuldige gewaarwordingen (prikkels die
krachtig werden uitgestuurd vanuit een Delvauxachtige omgeving, de romantiek die
onverwoestbaar bleef uitgaan van het reizen met de trein en het onmiskenbare feit
dat ze ook op dat terrein nog niet was óvergeconsumeerd: haar vader, een nors en
onrustig trekker, zijn volgzame vrouw voor tweemaal 's jaars en gedeeltelijk tegen
haar zin in zijn hoogopzwiepend kielzog meeslepend, placht haar - onbeschermde
dochter - wekenlang alleen achter te laten om op het zonnearme huis en op de vier
kippen te letten), voelde het meisje zich op stimulerende wijze prettig, aangenaam
ingekapseld in haar eigen vel en in haar nieuwe jeans die zich nog een beetje stroef
aan haar té opbollend achterwerk probeerde aan te passen, dankbaar gestemd - dat
ook nog - jegens het hele universum met inbegrip van de voor haar soms
ondoorgrondelijke mentoren en van het dozijn ontloken meisjes die pas hun
getuigschrift met min of meer klungelen hadden ingepikt en zich door ongeveer twee
zomermaanden van onwezenlijke ijlte zouden voortbewegen vermits ze - met de
wissel al getrokken op een zekere toekomst (in de psychiatrie, de veeartsenijkunde
of het leraarschap) - hem door middel van een simpel neen nog altijd konden opnieuw
overhalen: een lichtberoezend niemandsland waarop - in afgescheiden groepjes met
zoemsessie - de pionnen van zeker en onzeker riskant tegen elkaar werden uitgezet.
Evenmin voelde Nora de neiging om deze unieke toestand te analyseren. En dat was
nogmaals haar geluk, want anders zou het vanuit het treinraam zijn weggefladderd
als een vogeltje met iets te veel speelruimte binnen twee handpalmen. Wanneer ze
later (en lang zou dat niet meer duren, nog geen volle week om de waarheid te dienen:
de vlammen van de verstandelijke benadering en van het bijna volgroeid
psychologisch
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inzicht begonnen al te likken aan de randen van haar bewustzijn) bewust ongelukkig
was, werd dit gefixeerd moment haar zelfuitgesmeten noodbaken in de zee van haar
zelfbeklag: haar onschuldig uitgerekte gestalte en haar fragiele argeloosheid als een
onomkeerbare foto aan de takken van haar hersens en terwijl het haar nog droeviger
had moeten stemmen (omwille van het verlies van zoveel onschuld) vertederde het
haar zodanig dat ze om zichzelf (om wat ze eens was geweest) in tranen uitbarstte,
waardoor er opnieuw een schuchter begin kon worden gemaakt met het min of meer
gelukkig zijn. Je ziet, zelden is iets totaal hopeloos met of zonder Schopenhauer of
een meer modern ongeluksprofeet.
Want op die (behalve door de reizigers) nog onbetreden juli-ochtend van het jaar
1962, vijf jaar na de eerste ruimtetuiglancering en al twee voorbij het door
commerciële flagellanten voorspelde wereldeinde, hadden anderen het wel in de
gaten hoezeer het meisje in de krachtige greep was van het geluk. Zoals bij prille
verliefdheid omgaf haar een vliesdun aura dat, zoals het okselzweet van vrouwen,
een aparte scherpe geur uitzond, vooral in de richting van hen die er op een
onderdrukte wijze behoefte aan hadden. Juffrouw Prims onder andere, een
onbetwistbare maagd die van de één op de andere dag plots beladen met de
verantwoordelijkheid van twaalf moeders tegelijkertijd, op een abnormaal hoge toon
het bestaansrecht van elk meisje (Miriam, Jacqueline, Agnes, Nora...) betwistte,
daarbij met haar rechterwijsvinger in het niets tikkend alsof ze de as van een
denkbeeldige sigaret afklopte, en die zelf op een schokkende wijze lelijk was. En
een uitzonderlijk voornaam heer, rustig, grijzend, met bril, die blijkbaar in de
verkeerde coupé was terechtgekomen en er heel benepen doch met zachte
vastberadenheid in de vensterhoek geklemd zat, een nobel (van vroeger) mens,
gekneveld door een strenggerichte educatie, zijn eigen daaruit gegroeide principes,
zijn eigen overgevoeligheid, een in jeugdige overmoed verkeerd gekozen vrouw en
met een pakje middagboterhammetjes in zijn aktentas om in de hoofdstad
hoofdzakelijk tijd uit te sparen, hoewel hij meermaals daags bij zichzelf te rade ging
voor wie of waarvoor hij in roulatie bleef.
Totaal ongewis was Nora in de tegenovergelegen hoek terechtgekomen en heel
eventjes hadden hun knieën elkander geraakt omdat haar stevige achterwerk nog niet
ten volle met het zetelkussen in aanraking was gekomen terwijl ondertussen het
treinlijf, in één bruuske snok, zelfstandig leven en ritme kreeg. Binnen hetzelfde
tijdsbestek verontschuldigden ze zich voor elkaar, hun verlegen woorden vielen
elkaar uitbundig om de hals, waaierden vervolgens uiteen als de twee paar armen
van een oosterse godin en - indien minder gelukkig - zou Nora het hebben gezien
hoe
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zacht en hoe hulpeloos hij zijn glimlach naar buiten bracht en misschien was ze dan
voor de rest van haar dagen ongeneeslijk verliefd op hem geworden.
Wijzelf (de omstaanders, de gluurders) bezwijken bijna onder de verleiding 's
meisjes aandacht met geweld op het stilgehouden ongeluk van de man te vestigen,
ware het niet dat het leven een dergelijke bespoedigende ingreep op de gebeurtenissen
nooit toelaat. Desalniettemin blijft onze fantasie haar eigen onafhankelijke gangen
gaan en legt, met de nodige schroom, de nog weke doch volledig uitgegroeide
meisjeshand in de door lijden en levensjaren fragiel uitgebeitelde handpalm van de
man naar wiens beroep ze op zijn minst had mogen raden, diplomaat, professor,
uitgever van wetenschappelijke of filosofische werken (wat ze niet deed), terwijl de
alleravontuurlijkste imaginatie (geluk dat ook zij bestaat) hen inniggearmd het
klasje-min-één laat nawuiven op het perron van het Noordstation van waaruit het,
met de hoofdstad als telkens wederkerende invalshoek, voor een week lang het eigen
vaderland gaat verkennen, al draagt het aan zijn kop niet de allerschoonste vlag, die
van de lelijke Prims.
Op dit voor Nora gezegende ogenblik echter, dat, zoals later zou blijken,
eeuwigheidswaarde bezat, hadden al deze overweldigende indrukken die, omdat ze
nieuw waren, met de kracht van een tornado hun vernietigingswerk deden, het bestaan
van haar gevreesde vader compleet uitgewist en deze handige en bloedloze opruiming
maakte dat ze ook immuun was voor elk soort ander verdriet of gemis. Enkele meisjes
hadden de landkaart op de knieën opengevouwen en overliepen haar van kust tot
woud in de vogelvlucht van hun vingers.
Als Nora toevallig en zonder enige bijbedoeling in de richting van haar lerares
uitkeek of in die van de verdrukte heer, sloegen beiden totaal ten onnutte en als
betrapt de ogen neer.
Ze hield van de onaantrekkelijke juffrouw Prims op een bijna dweperige wijze;
voor drie jaar lang had deze haar niet gestroomlijnde ziel uiterst kwetsbaar aan haar
aangeboden, slechts figuurlijk omhangen met een rijkgestoffeerde historische kennis
(brokaten lessen), die bij haar nu eens niet een motteballengeur van doodgebleven
verleden uitwasemden. Doch dat nam niet weg dat zij ook voor Nora lelijk bleef,
liefde is niet voor alles blind, zeker niet voor een totaalindruk.
Het was heel eigenaardig gesteld met juffrouw Prims' gebrek aan uiterlijke charme:
geen enkel lichaamsdeel, de neus, de mond, de buste was op zichzelf afstotelijk
genoeg om op te vallen en toch was het geheel, als een blasfemie in een gewijd oord,
schokkend onverwacht alsof, wat elk meisje vroeger wel eens had gedaan met
filmsterrenfoto's, juffrouw Prims was
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samengesteld uit schijven lichaam die uit verschillende personen waren uitgeknipt.
Daarbij was in het begin van het lesjaar haar hardhorigheid in een dergelijke mate
toegenomen (zo doof als een kwartel) dat het storend werkte in de onnavolgbare
uitoefening van haar beroep, het enig werkelijke houvast dat de misbedeelde naar
haar eigen zeggen in dit leven bezat. De goede vrouw was nu ook, ten onrechte,
wantrouwig geworden. Met een onvoorziene ruk placht zij zich in dat laatste lesjaar
van het bord om te draaien om, in een eigenaardige mengeling van hulpeloosheid en
razernij, de eventuele spot van het dozijn gezichten af te scheppen, om vervolgens
met een vreemde troosteloosheid naar de koele meren van de wetenschap terug te
keren, want niemand weet ooit hoe echt hij door anderen wordt gewaardeerd. Het
klasje, zonder één uitzondering, trok zich het stille noodlot van Prims sterk aan (lelijke
mensen staan dikwijls ten onrechte aan veel minder afgunst bloot dan schone) en
Nora overkwam het dat ze zich minder en minder in het karmijnrood van haar
lievelingslessen kon wentelen, tot op een dag, met op de achtergrond de ondraaglijke
last van haar vaders leven op het hare, zij voor Prims' lessenaar en tot beider
verbijstering, luidop te snotteren stond.
Een secure, uren durende heelkundige ingreep maakte aan veel ellende een einde.
Als een Griekse sportheld werd Prims met lauweren en al bij haar terugkeer gehuldigd
(de beide keren dat Nora haar lerares in de kliniek was gaan opzoeken had deze een
Van Gogh-verband dan eens om het linker-, dan om het rechteroor gedragen maar
ze wist nu tenminste dat ze werd bemind) en omdat iedereen het onmiddellijk doorhad
hoever de perfectie van haar nieuwe gehoor wel reikte (er werd een bordtekening
gemaakt met in de buis van Eustachius een nieuw opgespannen trommelvlies dat als
kunstmatig hulpmiddel een diamanten grammofoonnaald bovenop had gekregen,
Prims' diamanten oortjes) had zij beloofd om in de vakantie een geschiedkundige
trip door het eigen land aan te voeren.
En nu was het zover, de trein denderde aan bultige en schurftige achtergevels
voorbij, aan miezerige tuintjes die al te vermoeiend waren opgedeeld, en opgewekt
gesticuleerde juffrouw Prims tegen het kadansrijke geluid in. Op zichzelf genomen
(iets boven de polsen afknippen) had Paula Prims bepaald mooie handen,
aristocratisch, beweeglijk, expressief en met een ei van een amethist aan de rechter
ringvinger, een steen die zoals de volkswijsheid het wil tegen dronkenschap moet
beschermen, echter niet van toepassing op de ook zwaarbelezen opvoedster vermits
zij de naam had (terecht zoals het in het verloop van de reisweek zou blijken) in de
late avonduren een verlorendrinkend dronkaard te zijn. Gedachteloos, volmaakt
gelukkig bezag Nora Paula's melkbleek dansend handenpaar, de
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paarse weerschijn ervan voerde haar langzaam naar een staat van verrukking die de
anderen nog niet meer kon buitensluiten. De laatste maand vóór de operatie, toen
Prims' wantrouwen bijna ondraaglijk was geworden, hadden de twaalf door Nora
aangevuurd hun bewondering uitgeschreeuwd (OHOHOH!) toen Paula's sierlijke
handen torenonderstuttend op het doek werden geprojecteerd; als een knoestige wrat
zat de amethist bovenop één van de torens (Reims), in niets meer herinnerend aan
de meest paarse versie van Monet, maar Paula Prims putte er net voldoende kracht
uit om tamelijk rechtop op de oorkliever af te gaan.
Ook de heer stapte uit in het Noordstation, op de onderste treeplank weifelde hij
eventjes, keek nogmaals verstoken naar Nora om en ging. Het logies aan de rand van
de rosse buurt (best dat de moeders niet op voorverkenning waren uitgegaan) was
bijzonder prijselijk, een detail voor studenten net eender interessant als voor de
grootste schooier. Het etablissement verdiende dan ook niet één ster voor de hygiëne,
er zat luizenpoeder in de hoeken en gaten in de slaapkamerdeuren, maar dat kon de
meisjes geen barst schelen: het eten was lekker, hun honger groot, de matras zacht,
de patron een grapjas, zijn vrouw nog natuurlijk volks en de gaande en de komende
man hoorde in de exotische vogelkooi die iedere hoofdstad rijk is. De meisjes
bezochten: het tropenmuseum, het oudheidkundig museum, het prentenkabinet, het
Gallo-romeins museum (de Romeinse pannen zagen er versgebakken uit), Gruuthuuse,
Plantin-Moretus, ontelbare galerijen van moderne kunst (meestal te verwaarlozen),
de leeuw van Waterloo die een stevige bries in de stenen manen kreeg en 's avonds
vielen ze in De Welkom binnen als in een warmgehouden nest. Het zou de vrolijke
bent niets hebben gedaan indien ze er zouden opgesloten worden tot het eind van de
reis. Na het avondeten werd er verbeten gedanst op de muziek van de juke-box,
terwijl Paula Prims haar reputatie in controleerbare waarheid omzette: ze had er
ruimschoots de tijd voor, want geen levend wezen die haar om een dans vroeg. Twee
meisjes (mijn diamantjes) hielpen haar vér na middernacht de trap op en 's
anderendaags was ze zoals gewoonlijk briljant. Nora had een vaste negercavalier die
zijn roze handen voluit op haar wat soepeler jeans en zijn wang tegen de hare lei.
Daar ze nog altijd volmaakt gelukkig was kwam het niet in haar op een zwarte wang
met een witte te vergelijken, evenmin dat ze haar lenige Keniaan omwille van de
naastenliefde aan Prims zou hebben afgestaan voor een enkele dans. Ze rockte en
swingde en zoende en liet zich zoenen en kreeg Paula voor een te korte tijd in haar
vizier om het te kunnen zien hoe deze stilaan dronken raakte door Nora's - in
tegenstelling tot haar dolle werveling - statische gelukstoestand.
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In het midden van de week werd het meisje al iets dichter bij haar eigen innerlijk
landschap gebracht. Volgens Prims' programma hadden ze met zijn allen achter een
kruisvaardersschim moeten aanzitten, maar hoe dan ook (niemand wist waarom en
hun aanvoerster had nogal schietende zinnen) waren ze aan een historieloos Ardens
stadje blijven kleven. Stralendmooi weer was het en ze trokken voor kilometers ver
langs de stroom. Zoals alle aanleg-melancholici was Nora geen sportief type, maar
onbeschrijfelijk genoot ze toen van haar fikse tred, van het paradijselijke uitzicht en
van haar eigen uithoudingsvermogen. Negen meisjes hadden zich al een lift laten
geven met of zonder uitvlucht van zere voeten. Op dat moment flitste er een stuk
poëzie van Lamartine door haar hoofd: arrêtez le temps, arrêtez le temps voor de
dichter met zijn geliefde in een bootje op het meer, een bijzonder stupiede eis had
ze altijd gevonden. Daar was ze ineens niet meer zo zeker van en de ongenaakbaarheid
van haar geluk begon al wat te wankelen. Er was een top bereikt, dat voelde ze.
Op de horizont dook, donkere vlek en molenwiekend, Paula Prims op, die zich
een vijftal kilometer had laten rijden in een lelijk eendje.
- ‘Laten we eventjes aan de kant gaan zitten’, zei ze. Moe kon zij niet zijn maar
Nora begon het onderhands toch wel te worden. Ze trok haar schoenen en kousen
uit, rolde haar broek op tot aan haar knieën en waadde minutenlang door het water
dat ooit zeshonderd Franchimontezen had verzwolgen en veel andere niet historisch
geregistreerde misdaad.
- ‘Weet je,’ zei Paula Prims met een sigaret bungelend aan haar vlezige onderlip,
‘als mijnheer Volders je nu kon zien, hij zou je steevast ten huwelijk vragen!’
Mijnheer Volders was samen met juffrouw Prims de enige vrijgezel op school, hij
doceerde wiskunde en hij interesseerde haar evenmin als zijn dorre vak, zelfs in haar
dromen kwam hij nooit voor. Ze liet haar voeten verder drogen in de zon en had er
geen erg in dat juffrouw Prims een liefdesverklaring-over-de-handschoen had
afgestoken aan haar adres.
Heel alleen en zonder mechanisch hulpmiddel kwam Nora in W. aan, ze genoot
van haar bejubeling omdat ze ook wel vond dat ze een overwinning op haar oude
slapte had behaald. Het werd bovenop de bestaande geluksberg opgestapeld.
Voor de afscheidsavond had de patron feestelijk gedekt: bloemen op tafel en één
in zijn knoopsgat. De rietranke Keniaan stond aan de bar te tapdansen en met zijn
vingers ritmisch te knipperen, een natrilling van het grote oerbewegen en er was nog
altijd niets aan de hand met Nora's geluk. De twaalf, met op de achtergrond de
prikkeling van datgene wat ze onherroepelijk gingen achterlaten, ook de herinnering
zou zich met de jaren
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als een mist terugtrekken, geraakten door het dolle heen: kleuren geschreeuw
glasscherven hotsen springen zweten. Alsof ze niet alleen haar gehoor maar ook haar
gezichtsvermogen opnieuw had ingevorderd, bedronk Prims zich aan die indrukrijke
kermis, aan al de overschotten van de witte en rode tafelwijn en vervolgens aan het
bruine tafelbier uit literflessen. Om drie uur in de morgen werd zij door de verenigde
meisjes de trap opgehesen. Op de overloop gaf ze over uit het diepst van haar lijf en
dolend gemoed. ‘O mijn oren, mijn oren!’ jammerde Paula met haar schitterende
amethist bovenop haar opgekalefaterde lappen. Waren de diamantjes zenuwtergend
blijven haperen in dezelfde groef? Met vereende macht werden juffrouw Prims'
bebraakte bovenkleren uitgetrokken terwijl ze op haar rug werd gewenteld en opnieuw
moeizaam omgedraaid (een ongelukkig geknede kroket in de paneermeelkleurige
deken) want ze gaf niets mee, een dom gewicht. Niet zonder walg bezag Nora de
doffe huid die ze later, van Saul Bellow geleerd, als chemisch oud van zich zou
wegduwen.
De een na de ander droop slaapdronken af uit juffrouw Prims' kamer, dat was
trouwens het verstandigste wat men kon doen, - beschonkenen moeten alleen hun
roes uitslapen. Ook Nora wilde niets liever dan alleen zijn: om iets vast te houden
wat ze nog niet kwijt was.
- ‘O Nora, Nora!’ kermde de vrouw wellustig, ‘blijf Noortje blijf!’
Volslagen nutteloos waakte Nora tot het lichter begon te worden achter de
gordijnen, want weldra was Paula's moediggedragen ongeluk door een muurvaste
slaap en een fluitende ademhaling de nek omgewrongen. Als slappe afgebleekte
vodden hingen de mooie handen - het enige wat mooi was aan Paula Prims - tot op
de grond, een lichaam voor de schoot van een piëta die nergens te bekennen viel,
hoezeer juffrouw Prims haar ontelbare keren tot leven had gewekt vanonder het
projectieapparaat. Voor moederlijke gevoelens was Nora zelf nog te jong. Ze schoof
de zware ring van Paula's vinger en legde hem bovenop wat voor een nachtkastje
moest doorgaan.
Dat is het einde, dacht het meisje en gelijk had ze. Men mag dan al niet weten
waaruit het geluk nu juist is samengesteld, de verschillende elementen, hun onderlinge
verhoudingen en doseringen, toch komt er voor elke gelukkige het onvermijdelijke
moment dat hij tegen de staart ervan aankijkt. Maar dit inzicht, de bodem van waaruit
Nora's pijnlijke verzuchting opstijgt, geeft haar het pasverloren geluk nog niet terug,
het heeft het haar integendeel doen verliezen en of ze er nu tegenaan schopt of eraan
rukt en hoezeer onze fantasie nogmaals tegen beter weten in maar nu de omgekeerde
richting uitgaat, niets helpt, alleen een vuile smaak is achterge-
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bleven in Nora's mond.
Na het ontbijt werd er in het hotel kranig afscheid genomen, er zou zowat overal
worden uitgestapt. De afgeleefde hoeren zegenden de prille morgen waarop de
lelijkerd voor de allerlaatste keer met haar dozijn tieners aan hun neonverlichte
uitstalramen voorbijging: met jeugd valt er tevergeefs te concurreren en 't is
onmogelijk te leven met de herinnering aan betere dagen, schonere etablissementen.
Het groepje, samen het ongeluksgetal, was te vroeg op het perron, een afgeladen
trein met soldaten stond op hun spoor van afscheid. De eensgezinde uitbundigheid
deed het metaal bijna uit mekaar spatten en ook was er ruimte te kort, ontelbare
drieste koppen staken buiten de ramen.
- ‘Wat een trein vol jonge gezonde mooie gelukkige wezens’, verzuchtte Prims,
die alleen maar een paar wallen onder haar ogen erbij had. Nora voelde zich
onbehaaglijk, een nieuwe gewaarwording die eigenlijk al heel oud was. De twaalf
meisjes, in een kring bij elkaar, vormden een ideaal doelwit voor het geschut van
honderden inhalerige ogen, honderden branieachtige monden. Eentje vroeg radbrakerig
wat hij met the drunken sailor moest aanvangen early in the morning. En Prims, de
sirene met een door alcohol gebarsten stem als de verf op een craquelé meubel, werd
naar de zanger aangezogen tegen de stroom van de reizigers in en tegen de van
wijsheid vervulde lering die in elk verhaal, uit het volk ontstaan, te vinden is.
- ‘Laat je niet gaan, Paula, laat dat’, vermaande Nora. Sinds vorige waaknacht zou
ze nooit meer aan haar opvoedster kunnen terugdenken als aan juffrouw Prims.
- ‘Ach wat’, deed Paula, wier banden met de twaalf op dat ogenblik volkomen
waren doorgesneden. Dat was niet netjes, vond Nora. Ze moest het langzaam doen
en niet eerder beginnen dan bij het officiële afscheid.
- ‘Schatje, schoonheid’, fleemde de soldaat, wiens stem in de buurt kwam van de
gecastreerde contratenors uit de vroegere pauselijke koren. Ach brokaten koepels,
warme nagalm van een ver verleden! Paula Prims koerde als een verliefde doffer en
breed en glanzend vouwden haar handen open als de vleugels van de Attacus Atlas,
de grootste vlinder van de wereld.
Er werd een locomotief voorgespannen en de surrogaatzanger had Paula's handen
aan de lippen. Nora vond haar ex-leraar te ver gaan, ‘pas op of je wordt meegesleurd!’,
nijdig rukte ze haar uit de ijzeren greep van de idioot, hij zond haar zacht wegglijdend
een handkusje na.
In de eigen trein hielp Nora bij het opstapelen van de bagage, ze ging aan het
venster zitten en miste iets. De coupé zat eivol. Ze sloot haar ogen af en probeerde
zich voor te stellen hoe de voorname heer met de aktentas er had
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uitgezien. Als een ideale vader en veel meer. Ze vreesde hem nooit meer te ontmoeten,
nooit meer te herkennen in de massa, een witte vlek, een lege plek overal ter wereld.
Door de knippering van haar trillende wimpers, door de diamant van een hangende
traan heen vouwde zich de miniatuurwaaier van de verkeken kans open, wereldvreemd
als de vreemde schittering van een pauwestaart.
- ‘Mijn ring,’ schreeuwde Paula, ‘mijn amethist!’
Paula's kreet, de ontsteltenis en de immense verbazing waaruit hij ontsproot sloeg
als een vonk op de meisjes over, op Agnes, Miriam, Nora, Jacqueline enz.,
geëlektrocuteerd en als wassen beelden onder een glazen stolp die even stilstond op
de rails, onwezenlijk zoals het meest verrassende element uit een surrealistisch
schilderij, nu meer Magritte dan Delvaux. Lang kon dit niet duren tenware ze met
zijn allen zelfmoord wilden plegen, de druk van de aangekoppelde treinstellen was
overrompelend en deze unieke trein stopte nergens en nooit. Paula Prims trok het
zich al niet meer aan, ze was verzekerd en de jongen had bijzonder lieve dingen
gezegd.
De terugreis is altijd korter dan de heenreis. Paula Prims' armen werden gedwongen
om Nora tegen zich aan te trekken, maar omdat ze onuitgesproken verzet en
vertederende linksheid gevoelde, deed ze het ten slotte niet. Ze stak een ringloze
hand uit, misschien was ze nu voorgoed verlost van haar onlesbare dorst.
- ‘Trek het je niet al te erg aan, kind’, zei ze. Nora keek een belangrijke
levensepisode na tot zij wuivend om de hoek verdween.
- ‘Hoe was de reis?’ vroeg Nora's moeder, die op haar zachte manier blij was haar
dochter terug te zien.
- ‘Fijn, maar thuis is het ook goed.’
- ‘Dat komt dan als geknipt uit,’ repliceerde haar vader razendsnel en met de
verbetenheid van een galeiboef die voor andermans plezier aan de riemen trekt, ‘we
vertrekken morgen en hoe geraken de kippen anders aan hun eten?’
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Leopold M. van den Brande / Gedichten
Uittreding
ik moet vannacht gestorven zijn. want
dit is mijn lichaam niet meer. ik kijk
een vrouw en haar kinderen aan. en ken
hen niet. dan uit een oude droom.
aan zee. ergens aan zee. bunkers als
uitgegraven koningsgraven, en water
druipend uit het fresco van de hemel.
het lijk van een jonge vrouw golvend
tussen ebbe en vloed.
een doodshoofdvlinder verlaat haar ontvelde
lichaam. nog bracht ik haar de rijpste
aardbeien in mijn bloed. dan ben ik
de nacht gevolgd doorheen de dagen, en
de zon doorheen de nachten
daar werden menselijke lichamen in kisten
verpakt voor een verder leven. ik moet
vannacht gestorven zijn, want dit is mijn
leven niet meer.
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Een ochtend in de eeuwigheid of het bezoek aan de ouderlijke zolder
een kind in mij brengt de oudere
man naar boven. naar een ochtend ooit
in de eeuwigheid, naar een beetje hemel
wellicht, op aarde. het ouder worden
dat jonger worden zou willen zijn.
en ooit door een hand geslagen, de
roestende oude nagels in de kruisende
balken. onder de brandende pannen, het
geraamte van een engel verstuift in
het golvend licht boven de vlammen.
't zou al verbeelding zijn geweest
dat de oude man zich plots tussen hemel
en aarde hangen zag. de nevel versneden
tot een koord. 't zou al verbeelding zijn
geweest, te sterven in het woord, geleefd
te hebben in een half bewoond lichaam.
geloofd in een biologie van het
geslachtsloze, het geluk.
nauwelijks ergens ontstaat een scheur
in de dauw. een ochtend in de eeuwigheid:
een dolksteekduif zit als vermoord
op het nest van de dood.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

261

Kroniek
Jan Schoolmeesters / Azuren holte of het maniërisme van Jos de Haes
De kritiek karakteriseerde de bundel Azuren Holte (1964) van Jos de Haes met epitheta
als cerebraal, moeilijk, geconstrueerd en ook maniëristisch. De laatste term overspant
de overige. Het is het maniërisme in Azuren Holte dat ik hier zou willen aanwijzen.
Maniërisme is een gemeenschappelijke noemer voor een uitgebreid veld van
verschijnselen onder meer op thematisch, poëtologisch en stilistisch vlak. In de eerste
plaats wijst maniërisme op de aanwezigheid van heftige en soms onverzoende
spanningen binnen een veelgelaagde tekst. Op de tweede plaats wijst het op een
voorkeur voor het geconstrueerde, op een tendens tot bewerking en esthetisering,
gepaard met een afkeer voor het natuurlijk en het spontaan directe. Deze neiging tot
bewerking manifesteert zich onder meer in de aanwezigheid van gecompliceerde
beeldspraak en van een aantal specifieke stijlfiguren, in een hoge graad van
klankorganisatie en in het relatief grote aandeel van allusies. In Azuren Holte kan
men ook van een thematisch maniërisme spreken en wordt daarenboven het schrijven
zelf als een bewerkingsproces voorgesteld.
***

Azuren Holte vertoont een hoge graad van complexiteit die het best kan worden
benaderd als een geheel van contrasten en spanningen tussen verschillende niveaus
zoals realisme en vervreemding, sensualiteit en cerebraliteit, concreetheid en
veralgemening, discursieve opbouw en woekering van metaforen. Na een eerste
lectuur valt het reeds op hoe disparaat het gebruikte materiaal is. Er is de dubbele
inspiratie, nadrukkelijk geëtaleerd door de titels van de twee langste afdelingen:
Delphi en La Noue. En dat materiaal wordt niet gescheiden gehouden, maar vermengd.
Zo leggen in Le vieux moulin de antiek-Griekse gegevens een symbolische laag over
het Ardense landschap. Het Grieks geïnspireerde Delphi wordt op zijn beurt met
bijbelse verwijzingen en allusies op de gedachtenwereld van Teilhard de Chardin
vermengd. De evocatie van het antieke divinatie- en boeteoffer loopt in Delphi V
plotseling allusief uit op het dramatische mensenoffer van de
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Mexicaanse Indianen. De realistische component van AH die zich onder andere
manifesteert in de nauwkeurige en gedetailleerde waarneming en in het exact
benoemen van een aantal natuurverschijnselen, loopt paradoxaal genoeg uit op een
vervreemding. Dat vervreemdende effect was zo sterk dat men voor de realistische
pool in AH lang nauwelijks oog heeft gehad. Pas met de publikatie van de
radiocauserie van Jos de Haes Over eigen gedichten en met de lezing die Van
Herreweghen in 1975 over het realisme bij De Haes hield, kreeg men hiervoor meer
oog. In de herwerkte versie van zijn artikel nuanceert Albert Westerlinck zijn ‘Het
poëtisch wereldbeeld van Jos de Haes’ in deze richting (opgenomen in J.J. Aerts:
Verwondering en rekenschap; aan dit opstel ben ik mijn artikel op sommige plaatsen
ten zeerste schatplichtig). De vervreemdende transformatie van de realistische basis
verloopt op verschillende manieren. Op de eerste plaats is het een gevolg van de
modaliteiten van de waarneming zelf. Zo is er de voorkeur voor eerder ongewone
natuurdetails die van zeer dichtbij bekeken worden. Er is in Le vieux moulin b.v.
sprake van gelijmd nachtvlinderdons (110; ik citeer uit de Verzamelde Gedichten)
of de eieren van vlinders die met een kleverige of harige substantie bedekt zijn. De
hele afdeling La Noue bestaat vooral uit detailwaarnemingen. De waarneming
verbrokkelt ook het totale beeld tot details in de herhaalde fetisjistische close-up van
mond of bek: kuitende neusvis (106), hun porseleinen lip (107), een jonge hesseling
slaat er zijn haak in (108), de rat / ook die een zoete stengel riet / fijnkapt met
bekketrekken (107), enz. De voortdurende synecdochische beweging van het geheel
naar een deel toe fungeert als een selectieproces bij de waarneming en heeft tot gevolg
dat de lezer meer oog heeft voor de subjectieve pool van deze waarneming, i.c. de
orale fascinatie in AH. Een andere ontwerkelijkende techniek is de metaforische
toekenning van reëel niet-pertinente attributen, vooral waar het materie of kleur
betreft: glazen hazelworm (112), porseleinen lip (107), groene graslucht (86), gouden
vlees (110). Een vergelijkbaar effect hebben de objectiverende metaforen:
Zijzelf iets tussen slijmvis en plateel,
een dun en ademend ovaal
van verend vlees in een verlicht foedraal (106).

Ten slotte is er de systematische transformatie van het realistische gegeven tot
symbool, een tendens die een van de voornaamste kenmerken van De Haes'
schrijfwijze is: vrouw en landschap worden bij hem onmiddellijk tot op een mythisch
niveau gebracht. In La Noue b.v. wordt de eik een orakeleik en de slang een oosters
serpent (107), het aanbrengen van kampernoeljes en lindebloemen wordt een offer
(111). De symbolisering wordt expli-
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ciet in de uitspraak van de sibille in Le vieux moulin:
Maar zie de mist die u verstikt in deze slenk
zijn blauw metaal wordt door een licht verchroomd.
Chroom is vanuit de bovenlaag een lichte wenk,
denk ik, van Eén die slaapt en 't lot der wereld droomt. (113)

Eén van de motiefwoorden uit deze cyclus is trouwens het zien, én realistisch én
visionair duidend.
Een tweede spanning bij De Haes komt tot stand door de vermenging van
uitgesproken cerebraliteit en heftige sensualiteit. Delphi V krijgt pas zijn volle waarde
als men bij de lectuur steeds die twee niveaus gelijktijdig aanhoudt. Enerzijds is er
de gefascineerde evocatie van de obscene ingewanden (obsceen is niet toevallig een
rijmwoord; men vergelijke dit gedicht met sommige passages in L'érotisme van
Georges Bataille) en anderzijds en tegelijkertijd wordt het gedicht opgebouwd met
gesofisticeerde allusies. Een zelfde contrast vind je in Avond en Morgen I:
De kwijl van een behaarde geitelip
de warmte onder een appelboom van biggen
die welgeschapen zijn uit vaders rib,
zijn mij genoeg om bij te liggen. (100)

Sensualiteit - weer het orale detail: kwijl, geitelip - en bijbelallusie: appelboom,
welgeschapen, vaders rib, verder in het gedicht nog aangedikt met witgekalkte,
Kretenzer en pinksterpolyglotten.
De polariteit realisme/symbolisme is er tevens een van particulier/algemeen,
dagelijks/mytisch. Heel illustratief is in dit verband het motief van het ontwaken,
een sleutelwoord in de hele poëzie van De Haes. Ontwaken fungeert in verschillende
contexten; ook waar het in AH niet geëxpliciteerd wordt, mag het tegen de achtergrond
van het hele oeuvre verbonden worden met zondeval, verlies van de moederwereld,
intrede van bewustzijn, tijd en beschaving. In De Bol is er sprake van het gewekte
(87) of het ontwaken van het leven (de schimmels) in Teilhard-de-Chardiniaanse
context, in Delphi I en in Elza wordt er gealludeerd op de zondeval, in Delphi IV
wordt er een verband gelegd tussen het ontwaken van het bewustzijn tegen de
achtergrond van Teilhard de Chardin en het herhaalde dagelijkse ontwaken in Avond
en Morgen I worden het concrete ontwaken en de uitdrijving uit het paradijs in mekaar
geschoven, in Avond en Morgen III opnieuw het concrete ontwaken, in Avond en
Morgen II het ontluiken van de beschaving (het eerste pottenbakkerswiel) (101) en
in La Noue I ten slotte sterft de moeder niet toevallig 's ochtends:
Ik zeg haar wel hoe op een ochtend ik hier zat
en voor mijn neus een rosse muishond zag,
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maar niet dat op zo'n uur mijn moeder stierf. (106)

Fascinatie voor het moment van de oorsprong zowel als dwangmatige herhaling van
het traumatische breekpunt worden uitgezet op concreet-dagelijks, op
individueel-psychologisch en op mythisch en kosmisch niveau. Allusies op de
zondeval en verwijzing naar Teilhard de Chardin veralgemenen het concrete, maar
de hooggestemdheid wordt ook afgebroken door de wrijving met de vulgaire
morgenlijke depressie. Vanuit deze dubbelzinnigheid kan men verschillende
parallellen tussen ‘hoog’ en ‘laag’ aanwijzen, zo b.v. de sprakeloze ziel die geen blijf
weet met de boodschap van Christus' vleeswording (92) en de man die 's morgens
tegenover zijn collega's staat als een Kretenzer gapend / naar verlichte
pinksterpolyglotten (100). Op dezelfde manier wordt het Delfische boete- en
divinatieoffer geconfronteerd met de afslachting van de dronkelap die in het veld is
terechtgekomen:
Een bonte piekenier spietst op de grond
het dronken dier en steekt zijn lenden af. (118)

Een vergelijkbare spanning bestaat er tussen de vaststelling dat de woordenschat in
AH kwantitatief heel concreet is en de abstracte indruk die sommige gedichten zoals
Delphi II nalaten. Binnen het concrete semantische universum zijn het vooral de
categorieën flora en fauna, lichaamsdelen en stoffen die overheersen. Een van de
meest specifieke effecten van AH volgt uit de vermenging van dit concreet-materiële
universum met historische, mythische en bijbelse referenties. Delphi I is hiervan een
uitstekend voorbeeld.
Ik vermeld nog een paar andere potentieel conflictueuze polariteiten. Het
esthetisch-lelijke materiaal (ingewanden, wonden, ongedierte,...) en de sterk
geësthetiseerde vormgeving. Ook de spanning tussen de discursieve opbouw van de
gedichten en een sporadische woekering van de metaforiek, zodat je na een eerste
lectuur meestal wel een globale notie van de opbouw en de betekenis van het gedicht
hebt, maar er bij nader toezien ettelijke open metaforische plekken overblijven. Met
deze metaforische explosies gaat een syntactische neiging tot nominalisering en ellips
gepaard. Op één dubbelzinnigheid wil ik nog de nadruk leggen, op de manier namelijk
waarop in de meest sterke momenten van masochistische vernietiging telkens iets
wordt teruggenomen. In Le vieux moulin II, waarin de dichter zich identificeert met
de kampernoeljes en de lindebloemen (111) die door de onduidbare vrouw worden
verslonden, distantieert hij zich één moment van zijn geil-heid (111) en verwijst hij
sarcastisch naar het laatste avondmaal:
En of ik nu chitine wordt rond haar of chijl
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haar binnenin - het staat in 't evangelie wel -,
ik nestel mij, ik word een eendagsdiertje, geil
en lyrisch, in de wanden van haar warmste cel. (111)

In Delphi V-VI wordt de waardigheid van de offerpriester aangetast door twee details:
de porseleinen priesterhand (96) en de harige lip (97); in Anekdote worden de dode
vrienden die agressief de dronken dichter uitlachen en tot de talloze symbolen voor
het geweten behoren, letterlijk even in hun nachthemd gezet:
Twee dode vrienden lachen veel te luid,
verdwijnen in hun nachthemd over veld
van bietebladeren uit kikkerhuid. (118)

Sarcasme, dat hij elders tegen zichzelf richt.
Onnodig erop te wijzen dat het de bovengenoemde vormen van complexiteit,
ambivalentie en niet altijd verzoende tegenstellingen zijn die de leesbaarheid van
AH bepalen. AH en de hele poëzie van De Haes steunen in laatste instantie immers
op een nogal eng imaginair universum dat tot een paar fantasmen zou kunnen worden
herleid. Het komt er evenwel op aan AH niet op één lectuurniveau in te perken, maar
de interrelatie tussen diverse niveaus steeds in het oog te houden, zodat zowel realisme
als intertekstualiteit, zowel complex psychisme als nadrukkelijke esthetische
organisatie steeds op elkaar betrokken worden.
***

Als ik dan toch een voor de uiteenzetting noodzakelijke reductie doorvoer, dan zou
ik de grondstructuur van AH omschrijven als een in elk gedicht geheel of gedeeltelijk
herhaalde narratieve sequentie: verlies van een eenheidstoestand en beweging naar
een nieuwe eenheidstoestand. Het vertrekpunt hiervan is de uitstoting uit de
moederwereld: het motief van het ontwaken; het steeds weer herbeleven hiervan: de
dagelijkse vleeswording (95), het dagelijks ontwaken (96), de dagelijkse zelfmoord
(102). Deze uitstoting, dit verlies, gaat gepaard met een splijting in twee conflictuele
instanties, die diverse benamingen krijgen: ziel/stof (96), woord/vlees (95),
priester/offerdier (96), piekenier/dronken dier (118), etc... Een dualistische beleving
die zich manifesteert in schuld, depressie, onmacht, pijn en vervreemding. Men notere
bijvoorbeeld de schizoïde zelfvervreemding en vervreemding van de buitenwereld
in het korte gedicht Landschap (117), dat een verkilde en metallieke, gedenatureerde
wereld oproept:
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Landschap
Rinkelt de glazen wind
rinkelen doet mijn gebint,
schervenschedel mandolien.
Denken, door een riet zien,
rieten splinters in het oog.
En op de stalen einderboog,
waar de zon verschaalt,
een medemens, een zwarte naald.

Het lichaam een gebint en een schervenschedel, glazen en stalen, stolling of
verschaling van de dynamische principes wind en zon, niet-natuurlijke geluiden:
rinkelt, schervenschedel mandolien, het achromatische zwart. Vooral de vervreemding
van de eigen lichamelijkheid in AH is door de kritiek benadrukt. Deze vervreemding
uit zich in objectiverende en verontnatuurlijkende metaforiek (b.v. de rode naad der
oogleden (102) of de roest (...) van uw longpijptak (113)) die het organische lichaam
materialiseert. Een ander procédé is de weglating van het bezittelijke voornaamwoord:
Het leven gevend ingewand is dood gewicht
in 't mispelvlees dat aan de beenderen houdt. (118)

Een zelfde materialisering ondergaan ook de spirituele en gevoelsfaculteiten: ergernis
wordt een spinselvocht (85), de ziel is een slijpsteen (92). Ook het spreken wordt in
objectiverende termen beschreven:
- Zijn harige lip stulpt en verdunt (97)
- de geklemde kaak (die) loslaat (110)

of voorgesteld als een ontploffing:
en dan ontploft als een atoom
op onze kalken mond de silbe. (95)

Vanuit deze vervreemding ontstaat een streven naar een nieuwe toestand van eenheid.
De eerste beweging is de regressieve beweging, de terugkeer naar oorsprong,
onbewustzijn, paradijs of moeder. Vandaar de nostalgische mijmering over de
pottenbakker die nog aan de aanvang van de beschaving staat of het verlangen naar
terugkeer in de wanden van de warmste cel (111) van de grote moeder (112). In de
afdeling La Noue uit zich dit ook door het verlangen naar participatie aan de
elementaire biologische processen van verslinding en paring, die gespannen
geobserveerd worden. Het is meteen de herintrede in de natuurlijke cyclus, waarvan
de zwammen (110)
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en mossen (112), die parasiteren of op dood organisch materiaal leven, de opvallende
manifestatie zijn. Die cyclus valt hem steeds weer op:
Een laag humus geworden eikebalkenhout
geeft aan twee benden basterdwederik de fut
om erin steil te staan als bomen van een woud. (110)

De vrouw bevindt zich in de natuur en wordt er ook metaforisch mee geidentificeerd.
Zij is de levensgrote incarnatie van de natuurlijke cyclus: zij is verzorgend en
vernietigend, levengevend en dodend.
De tweede beweging is de progressieve beweging. Het dualisme wordt opgeheven
door de uitschakeling van de biologische en lichamelijke component. Het lichamelijke
(biologische, natuurlijke, spontane) wordt vernietigd en gezuiverd, omgezet, bewerkt
tot een anorganisch cultuurprodukt. De metallieke verkilling uit het Landschap,
waarin natuur en lichaam denaturerende transformatie hadden ondergaan, wordt nu
euforisch geëvalueerd als ontsnapping aan een problematische lichaamsbeleving.
Deze tweede beweging constitueert wat ik zou noemen de maniëristische thematiek
van De Haes, de voorkeur die aan het gemaakte wordt gegeven boven het gegroeide.
Op lexicaal niveau zijn drie semantische velden in AH dan ook rijkelijk aanwezig:
(a) het semantische veld van bewerking, (b) dat van instrumenten ter bewerking en
(c) dat van bewerkte cultuurprodukten, of (a): geboend (112), verchroomd (113),
verdunnen, schiften, ziften (85), uitgebeende (96), munt (97), raspe (97), gewet (113),
(b): slijpsteen (92), vuurvaste trechter (91), mes (92, 96), lemmer en hecht (96), vlijm
(113), (c): lijm (85), glaslucht (86), glazen kaken (87), kleibaksels (91), porselein
(96, 107), goudstuk (97), werkstuk (97), plateel (106), perkamenten (109), glazen
(112), vilt (112) lak (119), stofveredelingen (91). De eindtoestand waarop de tweede,
progressieve beweging bij De Haes gericht is, is gezien metaforiek en beeldgebruik,
minder een vergeestelijking met totale annihilatie van het materiële dan een toestand
van materiële duurzaamheid. In Rouw wordt het dode lichaam omgezet tot hoorn en
gevernist, verhard hout (119), in Delphi III is het eindpunt kristal (94), in Delphi II
wordt de ziel zelf tot fossiel (93). Het lichaam valt uiteen in het vleselijke en viscerale
dat vergankelijk is en tot de natuurlijke orde behoort, en het gebeente dat duurzaam
en steriel is:
't mispelvlees dat aan de beenderen houdt (118)

en tot de orde van het bewerkte behoort:
dat lachend licht raspe mijn tand
en bekkeneel tienduizend jaar. (97)

De beweging naar een toestand van soliditeit en duurzaamheid toe is op temporeel
vlak een poging om aan de natuurlijke cyclus te ontsnappen, om

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

268
uit te treden zowel uit de cyclus van het ‘dagelijkse ontwaken’ als uit de cyclus van
groei en verval.
De tweede beweging verklaart waarom de dichter zijn geboeide observatie van
natuur en vrouw doorbreekt door op zoek te gaan naar symbolen van anorganische
en bewerkte materie. In Le vieux moulin zijn dat de molensteen en zijn geboend
zoetwaterkwarts (112) en het blauwe metaal van de mist, dat door het licht wordt
verchroomd (113). Het beeld van de metalen mist is meteen ook een van de metaforen
die natuurlijke en organische gegevens doen stollen, omzetten tot anorganisch-steriele
gegevens die aan de biologische cyclus ontsnappen. Verhoorning, stolling, verharding
zijn bij De Haes processen die het motief van de bewerking begeleiden, beide zijn
erop gericht het natuurlijke te transformeren tot soliditeit en steriliteit. Bij de
observatie van de biologische cyclus in de natuur wordt er dan ook een poging
ondernomen om deze metaforisch te doen stollen: glazen hazelworm (112),
porseleinen lip (107) of het wateroppervlak lijkt mollevel en vilt (112). Een andere
distantiëring van de natuur is het wetenschappelijke taalgebruik: lamellen (111), chijl
en chitine (111). Het symbool van de natuurlijke cyclus, de vrouw, wordt in La Noue
tijdens de coïtus zelf vernietigd: nu ik haar aanraak en veras (109). In Le vieux
moulin echter is zij het zelf die op het regressieve verlangen van het ik niet ingaat
en hem verwijst naar de metalen tekens van Eén die slaapt en 't lot der wereld droomt
(113). De vrouw is bij De Haes inderdaad niet louter natuur, maar zij is natuur en
bovennatuur, Eva en Sibylle, lager en hoger dan de man. Ik merk hier terloops op
dat de poëzie van De Haes een haast volledige catalogus bevat van alle imaginaire
kenmerken die een eeuwenoud betoog de vrouw heeft toegeschreven. In het
chronologisch laatste gedicht van De Haes, Zonsondergang III, gebruikt hij het beeld
van de bidsprinkhaanse, sinds de Franse surrealisten weer populair, en waarvan Roger
Caillois in Le mythe et l'homme heeft aangetoond dat het een complex knooppunt is
van imaginaire kenmerken aan de vrouw toegeschreven. De associatieve analyse die
Caillois ervan maakt, is zonder overdrijving volledig toepasbaar op de poëzie van
De Haes.
Het verloop van verschillende gedichten bij De Haes, zoals Schrijven, Delphi I,
Delphi V-VI, Rouw, bestaat uit een systematische en toenemende vernietiging van
het organisch-lichamelijke die tegelijkertijd een bewerking en een zuivering is tot
euforisch geconnoteerde anorganische materie. (Deze vernietiging kan op een manifest
niveau gelezen worden als een extreme uiting van de depreciatie van het lichaam,
maar is op een latent niveau één van de strategieën van het masochisme, zodat de
meest radicale destructie in deze poëzie paradoxalerwijze de triomf van het
lichamelijke betekent.)
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In AH is de schriftuur van De Haes erop gericht de vernietiging van het lichaam te
duiden als een proces van zuiverende transformatie en de eindtoestand in religieuze
zin te interpreteren. In de Laatste Gedichten verliest het imaginaire universum van
De Haes zijn polariteit. De pool van het anorganische, steriele en duurzame kan zich
niet langer handhaven. De gedichten vernauwen tot een gevarieerde herhaling van
de vernietiging van het mannelijke door het vrouwelijke. Tekenend voor deze evolutie
is ook de ontwikkeling die het motief van het licht ondergaat, het licht dat bij De
Haes meestal samen met het anorganische verschijnt: van een triomfantelijke
verheerlijking in Delphi VI over een wat aarzelende aanwijzing in Le vieux moulin
naar een wanhopige tegenwerping in Een kus in Ter Kameren: Het licht nochtans
op schaliën (138). In de laatste verzen van Zonsondergang III ten slotte wordt het
niet meer vernoemd:
en weet ik nog vandaag
wie ik niet ben geweest
hoewel bekend, bij lucht,
bij water, vuur en donkerte bekend. (137)
***

Tussen de bewerking van het organische en natuurlijke tot anorganisch cultuurprodukt
en de status van het schrijven zelf bestaat er in AH een metaforische gelijkschakeling.
De afkeer voor het gegevene, het natuurlijke, inzonderheid het lichaam of de
biologische cyclus, en de maniërerende behandeling ervan worden uitgezet op het
niveau van de taal. De taal wordt ontdaan van haar spontane, onmiddellijk expressieve
impact en grondig bewerkt tot een sterk esthetisch, maniëristisch eindprodukt. Het
gedicht zelf krijgt de status van kristal, metaal, gevernist hout. Men kan de poëtica
van De Haes nader analyseren met behulp van de weinige poëticale gedichten,
waaronder het aanvangsgedicht van AH Schrijven; ook kunnen de verzen over spreken
(en zwijgen), over divinatie en sibillen, als metaforische uitspraken over het schrijven
gelezen worden. Het terugkerende motief daarbij is dat van de omvorming van het
spontane of natuurlijke. In Schrijven luidt het: verdunnen, schiften, ziften van bloed,
weefsels en driften (85); in Delphi V-VI liggen de anarchistische ‘zwelling’ en
‘spanning’ van de ingewanden aan de basis van het spreken:
(...) de ingewanden, blootgelegd
en door het heilig mes geraakt,
trillen een taal door lemmer en hecht. (96)

De offerpriester, die ‘uitbeent’ en ‘uitsnijdt’ kanaliseert en interpreteert de
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trillingen:
Heilige lettergrepen munt
het viscerale teken mond. (97)

Het spreken van de offerpriester is een transformatie van de ingewanden tot
muntstukken. Het talige ontstaat in de vernietiging van het offer. Of: schrijven is
bewerking, vernietiging en kanalisering van het spontane en driftmatige. Externe
poëticale uitspraken van De Haes bevestigen dit. In een radio-interview met L.
Weynants in 1965 zei De Haes over AH: ‘dat de diepste grond (ervan) gewoon
sentimenteel is, banaal sentimenteel, en dat ik er wil toe komen door dat geciseleerde
woord als het ware een pantser voor die sentimentaliteit te steken.’ De aandrift is
sentimenteel (spontaan, banaal, natuurlijk), het schrijfproces damt die sentimentaliteit
in door omzetting van die aandrift tot een esthetisch en geciseleerd werkstuk.
Schrijven is transformatie van een spontane uiting tot een gemaniëreerd vers. AH is
geen bundel min of meer spontane belijdenislyriek gericht op een moeiteloze
communicatie met de lezer, maar bestaat uit sterk geconstrueerde gedichten
geschreven vanuit een poëtica die niet toenadering tot maar afwijking van het gewone
taalgebruik accentueert.
De omzetting van het natuurlijke tot werkstuk die in belangrijke mate de thematiek
van De Haes beheerst, is dus meteen ook de metafoor voor het schrijfproces en de
gedichten uit AH zijn equivalent met de ideale eindtoestand. Misschien ligt hierin
een van de verklaringen voor het beperkte aantal gedichten dat De Haes heeft
geschreven (vanaf 1951 is het gepubliceerde werk ook het hele geschreven werk).
Misschien ook kan men een parallel trekken tussen het verdwijnen van deze thematiek
in de Laatste Gedichten en het loslaten in Zonsondergang III van de formele
constructie steunend op rijm, strofe en isosyllabisme. De haast monomane herhaling
van de vernietiging in de Laatste Gedichten, de onmacht om deze vernietiging tot
een zuiveringsproces om te duiden, het verdwijnen van de formele gebondenheid
vooral in Zonsondergang III en de syntactische verbrokkeling in Een kus in Ter
Kameren zouden dan samenhangen.
Thematisch en stilistisch maniërisme grijpen in elkaar. De vernietiging van het
natuurlijke is meteen de afwijzing van een spontaan alledaags taalgebruik. De
woordenschat van AH is gezocht en precieus. Afgezien van een sporadisch archaïsme
(bekkeneel, 118) loopt de verbijzondering van de woordenschat langs twee procédés:
de selectie van het juiste of specialistische woord en de vorming van neologistische
samenstellingen. Relatief specialistisch zijn de wetenschappelijke termen (lamellen,
chitine, chijl (111)) en de etalerende opstapeling van plant- en dierenamen. De
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Haes heeft het nooit over een bloem, maar over de astilbe (95) of de basterdwederik
(110), nooit over een vis, maar over de neusvis (106) en de lamprei (102). (Sommige
termen zijn slechts allusief aanwezig. De metafoor dat rode blad met blauwe nerven
(95) voor de tong, connoteert de plantnaam ‘tongblad’.) Typisch maniëristisch zijn
de neologistische samenstellingen: pinksterpolyglotten (100), schildpadschild (105),
rivierklooflucht (110), tandenkraal (111). De handschriften van De Haes verraden
een toenemende interesse voor wat speciaal of uitzonderlijk klinkende woorden.
Volledig in de lijn hiervan ligt zijn verklaring (tijdens een lezing voor Leuvense
germanisten in 1966) voor het ontstaan van de samenstellingen in Le vieux moulin,
die geconstrueerd zouden zijn naar analogie van het woordje basterdwederik, dat
hem niet losliet. Selectie en vorming van de woordenschat verlopen ook langs de
potentiële klankwaarde. De Haes houdt van ‘barbaars’ klinkende woorden als astilbe
(93), basterdwederik (110) en obsidiaan (96), en hij construeert zelf molenkeldermuur
(110), tandenkraal (111) en pinksterpolyglotten (100). Het maniëristische lexicon
past uitstekend in de specifieke klankcombinaties van AH, De Haes heeft het niet
toevallig over de basterdwederik en niet over het synonieme wilgeroosje.
Het maniëristische register is evenwel nooit louter (klank-)ornamenteel, het is
precieus, maar ook precies. De demonstratie die hij geeft van zijn kennis van planten dierenamen gaat gepaard met een stevig encyclopedisch weten en een scherpe
waarneming, die tegelijkertijd in de gedichten geëxploiteerd worden. Zo is gelijmd
nachtvlinderdons (110) een realistisch accuraat beeld en zijn de bloedvingers van de
plant astilbe (95) de langgerekte bloemtrosjes van de rode astilbe.
Maniëristische verbijzondering ondergaat ook de syntaxis en de woordvolgorde:
archaïserende constructies, voorkeur voor gemarkeerde en ongrammaticale
woordvolgorde. Nadrukkelijk archaïserend is de syntaxis van Schrijven (85), waar
optatieve zinnen met conjunctieven gecombineerd worden met een tegenwoordig
deelwoord (doende) en een attributieve genitief (des vogels tong). Op een bestudeerde
woordvolgorde wijst onder meer de hoge frequentie van de inversies. Ik beperk me
tot een paar voorbeelden van vooropplaatsing van het lijdend voorwerp:
- Heilige lettergrepen munt / het viscerale teken mond. (97)
- Geen dingen heb ik ooit begrepen. (100)
- (...) de buizerd (...) / hem zal zij blijven voelen. (107)

Soms wordt bij vooropplaatsing de rechte woordvolgorde bewaard: En door diens
schaduw heen / het wateroppervlak lijkt mollevel en vilt (112), zodat de emfase en
het vertragende effect nog worden versterkt. Opvallende om-
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keringen vindt men o.a. in chijl / haar binnenin (111), als een goudstuk rond (97),
dat ik op een tegel leef gedoog (102). Naast de inversie is de voorop- of
achteraanplaatsing van een zinsdeel (stuk) de meest volgehouden afwijking van de
‘natuurlijke’ woordvolgorde. Vooral voorzetselconstructies worden dikwijls naar
voren geschoven:
- In die glaslaag over asse / dat de vingernagel krasse (85)
- met in zijn huid de schimmels van het leven (87)
- hoe op een ochtend ik hier zat (106)
- nijpt in haar wonden het gezwel der enten / drijft in haar bast mijn
krakend schroot (109)
- Chroom is vanuit de bovenlaag een lichte wenk. (113)

Verschuiving naar rechts of achteraanplaatsing:
- dat er is sap, dat er is bast, / dat er is Christus vlees geworden (92)
- die (...) in de rotsen krast / de orakelspreuk (92)
- het staat in 't evangelie wel (111)
- vind verteerd in 't sap / (...) mij. (111)

Emfase, vertraging en zware pauzes zijn het resultaat.
Het valt wel op dat de typisch maniëristische volzin met bijzinnen van de tweede
en de derde graad, in AH niet wordt gebruikt. De langere zinnen hebben meestal een
eenvoudig syntactisch patroon, maar worden volgepropt met predikatieve
toevoegingen en bijstellingen. Zo'n amplificerende uitwerkingen zwellen soms tot
hele strofen aan en remmen het verloop van het gedicht. B.v. Delphi IV, vierde strofe,
of ook:
mijn ziel, kwartier van welke maan,
van welke bronnen blinkend,
drijvend als een losgespoeld orgaan,
zwervende scherf licht in zand zinkend. (92)

Een zelfde tendens tot opstapeling verraden de talrijke opsommingen. B.v. Elza,
Delphi IV (tweede strofe) of Le vieux moulin (vierde strofe). De stijl van De Haes
neigt naar een sterke nominalisering, zeker waar het vervoegde werkwoord naar de
bijzin is verschoven of totaal ontbreekt. De hoge frequentie van predikatieve
toevoegingen, bijstellingen en opsommingen en de elliptische reductie van de
persoonsvorm fragmenteren op sommige momenten de gedichten tot reeksen losse
notities, te meer omdat deze syntactische structuren opgevuld worden met
metaforenreeksen, die, zoals ik reeds zei, de discursieve uitbouw van het gedicht
tegengaan.
Tot de vaste ingrediënten van een maniëristische stijl behoren concetto-achtige
beelden en wendingen. O.a. de combinatie van de relatief zeldzame en daarom des
te opvallender abstracta met elementen uit de sfeer van de materie of de lagere
diersoorten liet aan de basis van metaforen met een
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grote afstand tussen het letterlijke en het figuurlijke gegeven. De Haes spreekt over
het spinselvocht der ergernis (85), het tweede gedicht uit AH is opgebouwd als een
definitie van het titelwoord Geweten en vangt aan met Een schijnend reptiel (86),
de ziel is in Delphi II zowel slijpsteen als fossiel (92-93). Tot het concetto (als vondst,
als spel ook) behoren de intellectualistische wendingen: vóór / een Ariër keizer of
paus / werd in een wereld van vijf delen (101). Naast andere associaties refereert dit
aan nazi-Duitsland in 1933 en zo naar 's dichters eigen jeugd (o1920). In Anekdote
vinden we het vers: De nacht heeft smaak van mout en wilgehout (118), met het
retorische dronkemansprincipe van de omkering en met de vervanging van ‘bier’
door twee van zijn smaakmakende componenten mout en wilgehout (wilgehout is
typisch hophout). Het concettistische van deze poëzie is nog het sterkst waar een
goed begrip van een aantal beelden veronderstelt dat de lezer ze projecteert tegen de
achtergrond van de gecanoniseerde liefdesmetaforiek. Het gedicht Elza is volledig
gebouwd op de vervreemding van deze metaforiek; bij de catalogisering en
karakterisering van de vrouwelijke lichaamsdelen wordt hier niet langer gebruik
gemaakt van lelies en rozen, noch van koraal of paarlemoer:
Een linnenmeisje, amfibieënoog
haar vlees een vluchtige olie
en bijtende loog
haar vlees met wol omwonden twijgen. (105)

De liefdesmetaforiek ondergaat bij De Haes een stevige debunking. De militaire
metafoor van de ridder en de burcht wordt geïroniseerd:
Als welke huurling sta 'k voor welke burcht
met smaak van ijzer aan mijn kiezen. (108)

Het sterkste (en meest morbiede) voorbeeld van dit procédé in Een kus in Ter
Kameren: niet de wijnrank noch de klimop noch de winde maar een wurgzwam heeft
haar olm (138). De onschuldige erotiek van de pastorale hyperbool, die de geliefde
vrouw een vitaliserende invloed op de natuur toeschrijft, zodat in haar aanwezigheid
de bloemen uitbotten, wordt net iets te seksueel in Le vieux moulin I waar de vrouw
omringd wordt door de cohorten stengels van de benden basterdwederik (die) steil
(...) staan als bomen van een woud (110). Naast ironisering van traditionele beelden
vinden we ook originele uitwerkingen: vertrekkend van de metafoor licht = godenhaar
wordt in Delphi VI het licht geamplificeerd en omgebogen tot een instrument van
bewerking: licht is godenhaar, dus een weefsel, dus textiel, het is een grof weefsel
(stramien), heeft dus een ruw oppervlak en wordt een rasp (97). De uitwerking wordt
bepaald door het thema van de bewerking van het lichaam en door de verbinding
van ‘licht’ en ‘agressie’,
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die bij De Haes vanaf zijn eerste gedichten optreedt.
Gezien de sterke gespletenheid en gezien de ambivalente houding t.o.v. de vrouw
hoeft het ons niet te verbazen dat de antithese een geliefkoosd bouwprincipe is in
AH. De oppositionele spanning wordt nog verhoogd waar de antithese in het
oxymoron en de paradox tot contradictie wordt. Alleen de vaststelling dat het woordje
maar bij De Haes bijna steeds in aanvangspositie (van zin of vers) staat, is reeds een
aanduiding voor het belang van de tegenstelling. Veel gedichten werken met
oppositionele paren zoals Kretenzer en pinksterpolyglotten (100), dronken dier en
piekenier (118), sperwer en slang (91), buizerd en serpent (107). Ook de vrij schaarse
kleuraanduidingen zijn bij voorkeur tot contrastparen uitgewerkt: dat rode blad met
blauwe nerven (95), (zwart) obsidiaan en porselein (96), paars en grijs (110). De
vrouw verschijnt in AH in een tweevoudig antithetisch veld. Er is op de eerste plaats
de benadrukking van het verschil, van het anders-zijn van de vrouw. De erotische
poëzie van De Haes is dan ook een voortdurende poging om door metaforische
uitspraken ‘het mysterie vrouw’ te definiëren. De metaforische bepalingen hebben
een dubbele functie: bezwering van het onbekende door benoeming, en
afstandschepping door verlaging of verhoging. En hiermee is de tweede antithese
aangeduid:
liggend het gouden vlees van een sibylle Gods
in een Myceense schacht, maar gekmakend barbaars
ook (...) (110)

Ik vermeld een paar verzen die volledig uit een scherpe antithese bestaan:
- Het leven gevend ingewand is dood gewicht (118)
- De sprekers worden hier ontspraakt (96)

en ook de ommekering van ‘mijn kinderen, mijn vlees en bloed’ tot
O kinderen, mijn pulp, mijn wonden (95)

Hiermee zijn we reeds bij de paradox aanbeland. Oxymora en paradoxen zijn o.m.:
het transparante vlees (86), ogenloze schouwen (94), de dagelijkse zelfmoord (102),
Water is lava (108), woorden zonder mond (86), kristal dat uitbot (94).
Behalve concetto, het oxymoron en de paradox worden ook het polyptoton en de
paronomasie, de hyperbaton en de perifrase als maniëristische stijlcharacteristica
beschouwd. Het polyptoton of de opeenhoping van verschillende grammaticale
vormen van een zelfde woord of woordstam, wordt in AH dikwijls aangewend, b.v.
rinkelt, rinkelen, riet, rieten (117), hoorn, verhoornend (119) en, ter versterking van
de tegenstelling, sprekers, ontspraakt (96). Het polyptoton wordt nogal eens gebruikt
ter accentuering van motiefwoorden: de verschillende vormen van zien in Le vieux
moulin, laatste, 't laatst, later (94), licht, verlichte (105), ligt, liggend (2x) (110).
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(Vormen van licht en liggen worden in AH vaak gecombineerd, ook wordt de
homonimie van licht uitgebuit, o.a. in de slotverzen van Le vieux moulin.) Paronomasie
ligt aan de basis van het woordspel Elza-elsen in La Noue (105, 109). Polyptoton en
paronomasie worden nogal eens gebruikt om gedichten die tot een zelfde cyclus
behoren, aan elkaar te schakelen: dagelijkse, dagelijks (95, 96), priesterhand, priester
(96, 97), oeverriet, riet (107, 108). Ook de hyperbaton, scheiding van wat syntactisch
samenhoort, is een maniëristische ingreep. Met een verstroevend en ritmebrekend
effect worden van-bepalingen van hun hoofdwoord losgemaakt:
- de warmte onder een appelboom van biggen (100)
- een weefsel is 't van godenhaar (97)
- terwijl (...) ik / de brand word van mijn veertig lenten (109)
Voorbeelden van perifrase of omschrijving zijn: 't Orgaan waarmee ik in de wereld
lig (102), Het leven gevend ingewand (118) of Eén die slaapt en 't lot der wereld
droomt (113). Een speciale vorm van perifrase is de antonomasie of vervanging van
een eigennaam door een omschrijving. In AH wordt Eva nooit vernoemd maar altijd
omschreven, als vaders rib (100) of als Rib van een goddelijk skelet (105). De meest
concettistische vorm van de antonomasie is de etymologische. Zo is de mysterieuze
uitspraak zij herinnert zich haar deugd (112) de woordelijke vertaling van ‘Mnesarete’
of de naam van een Griekse hetaere. (De Haes heeft dit zelf aangeduid in de reeds
vermelde lezing voor Germania in 1966.)
Ook het chiasme is als stijlfiguur een uitgesproken symptoom van een
geconstrueerd en bestudeerd taalgebruik. B.v. in Delphi I ter ondersteuning van de
circulaire opbouw: Navel/der aarde Gods - Gods vuurvaste trechter (91), elders
kwartier van welke maan,/van welke bronnen blinkend (92), azuren holte van fossiele
licht (94), tussen een mes van obsidiaan / en porseleinen priesterhand (96),
goudstramien/textiele licht (97), over een rode zee op perkamenten kaart (...) op het
gedroogde kruid van mijn moeras (109), chitine (...) rond haar of chijl/haar binnenin
(111). Volledigheidshalve zou ik nog kunnen wijzen op de anafoor als
constructieprincipe, o.a. in Le vieux moulin de anaforische herhaling van liggend, Ik
breng, Zij ziet, Alsnog. Of op een paar eerder zeldzame stijlfiguren als de hypallage
of overdracht van een kwalificatie naar een niet-pertinent substantief: Het houten
kloppen van mijn bekkeneel (118) of de hendiadys, syntactische nevenschikking van
wat logisch ondergeschikt is: de molensteen en zijn geboend zoetwaterkwarts (112).
Dit is ook een voorbeeld van de verschillende stilistische middelen die De Haes
aanwendt om alles wat materie is te benadrukken. Vooral de synecdoche met overgang
van geheel naar materie is daarbij erg belangrijk. Ook in Le vieux moulin bijvoorbeeld:
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liggend het gouden vlees van een sibylle Gods (110)

Dat schrijven voor De Haes een esthetische pantsering is van een sentimentele aandrift
blijkt ook uit de doorgedreven organisatie van deze gedichten wat alliteratie en
assonantie aangaat. Een voorbeeld:
Een bonte piekenier spietst op de grond
het dronken dier (...) (118)

Het rijm is niet een van de meest geslaagde kanten van AH. Naast een paar gevallen
van relatieve rijmdwang (o.a. wol (78) of kerven (95)) valt een zekere armoede aan
rijmparen op. Op de amper 24 gedichten uit AH vinden we zevenmaal hetzelfde
rijmpaar: o.a. licht-gezicht (94, 119), licht-evenwicht (107, 112), ziel-wiel (92, 101)
en steen-been (97, 110). Daartegenover staan dan weer allerlei subtiliteiten als
binnenrijm (met functioneel enjambement, en assonantie in de duizendschreeuw (...)
die na / zal galmen in de holten van de laatste dag (113)), rijk rijm en dubbelrijm.
Een van de meest opvallende verschijnselen is de combinatie van assonantie en rijm:
kamille - papillen (91), orgaan - obsidiaan (96), brekend licht - evenwicht (112),
stank en roet - brand en bloed (113), barbeel - plateel (106), enz. Wat klank en ritme
betreft staat AH aan de antipode van wat lieflijkmelodieuze verzen zijn. De
klankstructuur is perfect expressief voor het kerven, krassen, kraken en gillen waartoe
de geluiden in het imaginaire universum van De Haes beperkt blijven. Afwezigheid
van alle zachtvloeiendheid betekent niet dat er aan klank en ritme geen aandacht
wordt besteed, maar wel dat de organisatie op een andere basis steunt. Tot de
organisatieprincipes behoort naast bepaalde alliteraties ook de selectie van fonetische
clusters die enige articulatorische gymnastiek vergen: spietst (118), ontspraakt (96),
sperwers (91). De gemaniëreerde woordvolgorde in AH is erop gericht systematisch
zware pauzes in te stellen, zodat elk potentieel vloeiend of slepend ritme verbroken
wordt. Als voorbeeld geef ik hier nog een paar gevallen van vooropplaatsing van het
tegenwoordig deelwoord met een ritmebreuk tot gevolg:
- liggend een zaad in zijn bed (105)
- liggend het gouden vlees van een sibylle Gods (110)
- met buik en dijen traag houdend haar evenwicht (112)
Vertraging en verstroeving worden ook in de hand gewerkt door de opstapeling van
geaccentueerde lettergrepen, onder meer in sommige samenstellingen: Maar ik,
tussen haar tongrand, kaakvlees, tandenkraal (111).
Een van de belangrijkste maniëristische kenmerken van AH is het gesofisticeerde
spel met meer of minder impliciete allusies. De lectuur van AH veronderstelt de
gelijktijdige aanwezigheid van een aantal teksten en kennis-
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velden. Dit geldt ook elke tekst maar wordt maniëristisch zodra het gaat om relatief
specialistische kennisvelden die in het spel komen en zodra de herkenbaarheid van
de referenties eerder impliciet blijft. In AH wordt slechts in beperkte mate met
impliciete citaten gewerkt, de bundel is geen voorbeeld van collagetechniek in enge
zin. De gedichten bevatten vooral hele reeksen allusies, op de bijbel, op de
antiek-Griekse wereld, op de gedachtenwereld van Teilhard de Chardin. Ook is
consultatie van een stevige encyclopedie van flora en fauna nodig.
De bijbelallusies en -citaten zitten vooral in de sfeer van zonde en bestraffing. De
allusies op antiek, vooral Grieks, materiaal zijn tot nu toe onderschat. Naast meer
geavoueerde allusies op Delphi en Mykene is er ook een hele kennis van offer- en
divinatiepraktijken allusief aanwezig. Een aantal metaforen die op het eerste gezicht
eigen creaties lijken, zijn ontstaan door combinatie van allusief materiaal. Ik analyseer
kort twee voorbeelden. In: De violette lever / slaat zijn vlerken van onthoofde draak
(96) wordt lever op een eerste niveau verbonden met de chtonische draak of slang,
de Pytho, die Apollo in Delphi doodde. Tegelijkertijd wordt hier op een tweede
niveau gealludeerd op de semiologie van de divinatie: de lever was een van de
belangrijkste ingewanden, het ontbreken van een bepaald gedeelte ervan werd
beschouwd als een bijzonder slecht voorteken en voorspelde met grote zekerheid
ondergang en dood. De Romeinse haruspices noemden dit gedeelte ‘caput iecoris’
of ‘het hoofd van de lever’. Onthoofde is in dit vers dus gesurdetermineerd, het
verwijst zowel naar het Pythische monster als naar de anatomie van de lever. De op
een eerste niveau wat moeilijk in Delphi VI integreerbare synesthesie een regenboog
van marktgeluid (97) combineert twee antiek-Griekse divinatie-elementen.
Marktgeluid alludeert op een oraculaire praktijk in Pharai, waar degenen die aan
Hermes een koperen geldstukje offerden, aan de eerste toevallige woorden die ze bij
het verlaten van de markt hoorden, een speciale betekenis mochten toeschrijven. De
regenboog behoort tot de standaardtekens van de inductieve divinatie.
Erg interessant wat deze allusieve praktijk aangaat zijn de eindverzen van Delphi
V:
En 't uitgesneden hart (...)
(...)
zwelt als een liederlijk orgaan
dat nog zijn dode wanden spant,
tussen een mes van obsidiaan
en porseleinen priesterhand. (96)

In zijn commentaar hierop in Over eigen gedichten meent De Haes het ge-
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bruik van het woordje obsidiaan te moeten verantwoorden: ‘Het woord obsidiaan is
niet zo maar een willekeurige vondst of een rijmwoord. Messen van obsidiaan werden
in Griekenland inderdaad gevonden.’ En, over porseleinen: ‘En mocht het wezen dat
u in de bepaling van priesterhand, in het woord porseleinen de echo hoort van een
blasfemie, dan hoop ik maar dat u ongelijk hebt.’ Niet geavoueerd wordt hier de
allusie op het mensenoffer bij de Mexicaanse Indianen. Een heleboel verbindingen
maken die allusie meer dan hypothetisch. Het bij dat offer gebruikte mes had een
lemmer van obsidiaan, het mes werd ook ‘hand van God’ genoemd, de hand zelf was
een doodssymbool. Bij het offer werd het hart uitgesneden, daarna werd het slachtoffer
ook onthoofd. Soms werd het slachtoffer gevild, waarna de priester zich met de
bloederige huid bekleedde. Alleen met de vingers was dat onmogelijk, zodat de huid
werd afgesneden aan de polsen en de handen van de priester sterk contrasteerden
met de bloederige bekleding van zijn bovenlichaam: porseleinen priesterhand.
Een adequate lectuur van AH veronderstelt ook een redelijke encyclopedische
kennis van de flora en de fauna die er zo rijkelijk in aanwezig is. Die kennis is nodig
om te kunnen vaststellen hoe accuraat waarneming en weten op dat vlak bij De Haes
zijn. Die kennis maakt het ook mogelijk een aantal meer ondergrondse verbindingen
in de gedichten te onderkennen en de volledige impact van een aantal beelden te
vatten. Aangaande de accuraatheid heb ik reeds het voorbeeld van het gelijmd
nachtvlinderdons gegeven. De resonantie van een achtergrondweten versterkt de
tekstuele samenhang o.a. in terwijl zwart bloemzaad springt / op haar gepelsde vel
(109), waarbij gebruik wordt gemaakt van het verschijnsel dat bij een bepaald
plantengeslacht de vrucht met een ruk openspringt en het zaad weggeslingerd wordt.
Dat dat geslacht ‘Impatiens’ heet en dat de bekendste vertegenwoordiger ervan het
‘kruidje-roer-me-niet’ is past heel aardig in de erotische context van La Noue. De
zeeworm (111) is een uitstekend voorbeeld om te tonen hoe enige biologische kennis
noodzakelijk is bij de lectuur: de zeeworm is een van de meest extreme uitingen van
seksueel dimorfisme, het mannetje leeft als een parasiet in het wijfje: Of duld mij
desnoods als grap: / een mannelijke zeeworm in uw ingewanden. (111)
Men heeft in de kritiek nogal wat nadruk gelegd op het belang van Teilhard de
Chardin voor AH. Er is bijvoorbeeld het orthodox-teilhardiaanse gedicht De Bol, er
is de interesse voor biologische en paleontologische gegevens, of ook de tijdsbeleving
die bij De Haes steeds hyperbolisch is (er wordt in AH, iets te gemakkelijk, nogal
met eeuwen en tienduizenden jaren gewerkt). Maar het lijkt me belangrijk, ook te
wijzen op de tegenspraken tussen AH en Teilhard de Chardin. In Delphi IV-V-VI,
oorspron-
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kelijk als aparte cyclus onder de titel Bewustzijn verschenen, wordt de ‘pas de la
réflexion’, het ontwaken van het bewustzijn, beschreven als een pijnlijk proces en
verbonden met de verscheuring van het concrete ontwaken, daarna wordt de opgang
van materie naar geest beschreven als een masochistische vernietiging van het lichaam.
Delphi VI culmineert dan in het beeld van het gebeente dat geraspt wordt door het
licht, waarbij het spiritualisme van Teilhard scherp contrasteert met de eschatologische
metaforiek van De Haes, die slechts naar de duurzaamheid van het anorganische
verlangt. Het meest opvallend wijkt AH van de gedachtenwereld van Teilhard af in
Delphi II, waar de ziel met de sprakeloosheid van het onbegrip reageert op de
boodschap van Christus' ‘vleeswording’, - bij Teilhard centrum van de geschiedenis
en de evolutie, - en maar besluit fossiel te worden. Het is bij mijn weten nooit
gesignaleerd dat Delphi II na de eerste publikatie (1959) met drie strofen, de derde,
de vierde en de laatste, werd aangevuld. De eerste versie eindigde dus wel op de
‘vleeswording’ van Christus, maar dit al te triomfantelijke eindpunt moet De Haes
niet hebben bevredigd. Belangrijk hierbij is ook dat De Haes spreekt over
‘vleeswording’ en niet over ‘menswording’, wat gezien de negatieve kwalificaties
van dit woord in zijn poëzie, een van de redenen aangeeft waarom hij het gedicht
voor een tweede publikatie (1963) herwerkte. Het is zowel de inertie van de
regressieve en involutieve beweging als het verlangen naar stolling met alle implicaties
van onbewustheid, die een ongebroken receptie van Teilhard de Chardin bij De Haes
onmogelijk maakten.
***

Ten slotte wou ik er nog op wijzen dat de bundel AH ook als geheel het resultaat
van een overwogen constructieve ordening is. Ik geef een paar aanduidingen. De
volgorde van de gedichten correspondeert noch met de ontstaanschronologie (of
beter, met de chronologie van voltooiing, die op basis van de handschriften erg
nauwkeurig kan worden opgesteld) noch met de volgorde van publikatie in
tijdschriften. Wat oorspronkelijk afzonderlijke gedichten waren zijn in AH
gegroepeerd tot twee afdelingen: Afmeting en Medemens. In Medemens was het
selectieprincipe de andere, de vriend, die bij De Haes uiterst zelden optreedt en
meestal slechts na zijn verdwijnen, als dode vriend. In Afmeting is de samenhang die
de groepering heeft bepaald, minder duidelijk aan te geven. De gedichten Delphi
IV-V-VI vormden bij de eerste publikatie een afzonderlijke cyclus onder de titel
Bewustzijn. Het gedicht Elza en de cyclus La Noue enerzijds en de cyclus Le vieux
moulin anderzijds werden samengebracht in de afdeling
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La Noue. De opdeling van AH in afdelingen zorgt voor een ritmisch effect dat op
drieledigheid steunt, de afdelingen bevatten resp. 3, 6, 3, 9, en 3 gedichten. La Noue
wordt verder verdeeld in 1, 4 en nog eens 4 gedichten. De hoofdbrokken, Delphi en
La Noue, bestaan voor het grootste gedeelte uit de langere gedichten en verwijzen
ook naar mekaar via hun landschappelijke inspiratie, die met nadruk in de titels wordt
aangegeven. Tegelijkertijd is er het contrast tussen de referentie naar Griekenland
en de referentie naar de Ardennen. AH opent met een gedicht over de status van het
schrijven. Het sluit met een gedicht dat exclusief aan de dood is gewijd: Rouw. Zoals
nogal wat gedichten in het werk van De Haes in hun laatste vers en soms in laatste
positie een woord bevatten dat tot het semantische veld ‘dood’ behoort, zo eindigt
Rouw nadrukkelijk op dood (119). Bij een dichter die elders bloed en roet, schoot
en dood, begeert en crepeert laat rijmen, lijkt het me niet gezocht het als een
structuurelement te beschouwen dat de bundel met het woordje bloed opent en met
het woordje dood eindigt.
***

Ik wou dit overzicht van de maniëristische kenmerken van AH besluiten met tegenover
het in de kritiek steeds weer geciteerde Ellende van het woord het volgende citaat
uit Le plaisir du texte van R. Barthes te stellen: ‘Si je lis avec plaisir cette phrase,
cette histoire ou ce mot, c'est qu'ils ont été écrits dans le plaisir (ce plaisir n'est pas
en contradiction avec les plaintes de l'écrivain).’
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Guy van Hoof / Gedicht
De scheepsarts die me meenam
(hij vroeg het, ik ging mee)
naar een huis waar je in vele kamers
nog het water hoorde, dat af en toe
voor iemand niet te diep was of te zwart
Hij stelde me voor aan zijn ingelijste
tantes, één erg jong en heel gewoon
gestorven, drie zusters met een frans
klinkende voornaam
Daar schreef hij dagboeken en brieven
onder een groene lamp; hij droomde
dat zijn schip verging, het huis
werd leeggeroofd
De tantes bleven.
Ik kende ze maar al te goed. Het zijn
dezelfde vrouwen met dezelfde preutsheid
en geloof, hun hand beefde lichtjes,
hun glimlach was dubbelzinnig en zij
deden mij denken aan een pianist
met hoge koorts die danseressen begeleidt
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Kroniek
André Demedts / Noordnederlandse verhalen
Gerrit Jan Zwier, De noordkromp en andere verhalen. Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1978. 110 blz.
Jaap van Manen, Verliefd. Querido, Amsterdam, 1979. 194 blz.
Gerrit Krol, De ziekte van Middleton. Querido, Amsterdam, 1979. 221 blz.
Alfred Kossmann, O roos, je bent ziek. Querido, Amsterdam, 1979. 111
blz.
Op de kaft staat dat G.J. Zwier in 1947 te Leeuwarden geboren werd en in 1975 te
Groningen afstudeerde ‘in de culturele antropologie en in de geografie’. Een
‘noordkromp’ is volgens Van Dale de naam van een soort schelpdier, maar heeft hier
waarschijnlijk een bijbetekenis die mij ontsnapt. Tot daar. Want omdat wij sommige
van zijn woorden niet kunnen duiden, zullen wij de schrijver niet veroordelen. Als
men een kunstenaar verplicht alleen als taal te gebruiken wat iedereen begrijpt, wordt
zijn werk een povere bedoening en sterft de taal door gemis van scheppende kracht
langzaam af. De bundel van Zwier bevat negen stukken waarvan het kortste drie
bladzijden en zes regels, het langste twintig bladzijden telt. De sterkte van de auteur
ligt niet in de vinding van zijn gegevens noch in de waarde van zijn gedachteninhoud.
De meeste verhalen zijn vluchtige schetsen, zo gelezen zo vergeten, die beter in
weekbladen dan in een boek op hun plaats zouden zijn. Een boek doet mij immers
nog altijd denken aan werk dat op een langer blijvende betekenis dan bijdragen in
kranten en veel gelezen periodieken aanspraak mag maken. Voor sommigen zal dat
wellicht anders liggen, maar als om andere dan artistieke beschouwingen de grens
tussen schrijfkunst en literatuur vervaagt is het de literatuur en dus het belangrijkste
dat eronder lijdt. Wij kunnen letterkunde en journalistiek het best gescheiden houden,
om beide waarden te gunnen wat ze toekomt.
Zwiers mooiste verhalen die wel een letterkundige betekenis hebben, zijn ‘Het
compromis’ en ‘Stortemelk, goed voor elk’. In het eerstgenoemde vertelt de man
aan het woord in de ik-vorm dat zijn verhouding met Nannie en zijn hechte
vriendschap voor Alain ‘niets met liefde hadden uit te staan. Of misschien een beetje
in het begin.’ Hij heeft nu toch de ware Jakob ont-
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dekt in een opticien met blauwe ogen en een blond snorretje. Tussenin haalt hij de
kritiek aan die Alain op de vorige dichtersgeneratie uitbracht: ‘Grappig eigenlijk als
je bedenkt met wat voor gevoelens dichters als Roland Holst en Slauerhoff over de
vaderlandse stranden stapten, die zagen alleen maar wanhopen langs een holle zee
en wijkende kimmen en zo, in vergelijking met de functie die het strand voor de
huidige schrijversgeneratie heeft. Namelijk een plaats waar je kunt neuken en zuipen.’
(11) Die Alain bleek inderdaad een vrij behoorlijke kennis van de Nederlandse
literatuur te bezitten.
Het verhaal ‘Stortemelk, goed voor elk’ is niet minder spottend met de menselijke
dwaasheden, maar doet het op een minder verheven vlak dan de poëzie. Die
Stortemelk uit de titel is iets anders dan vermoed: een vakantiekamp op de
Waddeneilanden, waar de gasten over vier blokken verdeeld onderling in ruzie
geraken en een kleine oorlog uitvechten, terwijl ‘de dominee geen oog voor de
werkelijkheid om hem heen kon hebben omdat hij slechts oog voor zich zelf had.’
Het onderwerp had om zijn volkse inslag ook onze Ernest Claes kunnen bekoren;
hij zou het alleen in een andere toonaard verteld hebben. Dat verschil van behandeling
met Zwier weerspiegelt het gezicht van Noord en Zuid, intellect en gemoed, het leven
beredeneren of met het leven meevoelen.
Meer belang hechten wij aan de roman Verliefd van Jaap van Manen, hoewel dit
werk evenmin een meesterstuk is. Dat zou ook buitengewoon verrassend overkomen,
nu de meeste schrijvers niet zo zeer met de waarde als met de verkoop van hun teksten
begaan zijn. Wat sinds de Tweede Wereldoorlog op de markt geworpen wordt is
dikwijls niet meer dan wegwerplectuur die een beetje geld moet opbrengen. Om dat
resultaat te behalen zijn voor veel zogezegde auteurs alle middelen, zelfs de
doorzichtigste kneepjes om in de smaak van de smakelozen te vallen, geoorloofd.
Wij waren al ettelijke bladzijden ver door Verliefd gesukkeld met een gevoel van
onbehagen dat het wederom niets zou worden, toen wij plotseling getroffen werden
door een zin, waarin ten minste een gedachte, zij het dan een vaak gehoorde,
uitgedrukt stond: ‘Het kan niet, dat er niets meer is na dit leven, het kàn gewoon
niet.’ (25) De auteur legt ze in de mond van een vrouwelijke arts, een zekere Margreet,
die zich bedroeft over de toestand van haar vader die na een hartaanval in een
ziekenhuis ligt. Die vader zal af en toe nog eens op het toneel verschijnen, als een
geleerde van de oude stempel, om een eenvoudige waarheid te verkondigen.
Margreet heeft ook een zoon die Willem heet, zeer jong in Parijs en New York
heeft gewoond en Joost mag weten waarvan geleefd heeft. In de
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Nederlandse literatuur schept die laatste moeilijkheid eigenlijk geen problemen meer!
Nu komt Willem terug naar Amsterdam om Eileen te ontmoeten, een gehuwde vrouw
die zestien jaar ouder is dan hij en die zoals dat heet smoorlijk op hem verliefd blijkt.
‘Hij is zo verstandig’, zegt zij en bovendien zo verleidelijk, dat zij haar man zal
bestelen en meteen verlaten, om eindelijk met een Adonis gelukkig te zijn. Die
echtgenoot wordt afgeschilderd als een rijke duitenteller, die zijn Eileen al lang
doorzien heeft en heimelijk aanhoudt met een plaatsvervangster.
Eindelijk kunnen wij de aandacht vestigen op Wouter Talma, het hoofdpersonage
uit de roman, die buiten het boek een succesrijke zakenman is en de hele geschiedenis
in de ik-vorm verhaalt. Bijna zeker heeft Van Manen zijn werk zo niet uitsluitend
dan toch hoofdzakelijk om die ene figuur geschreven. Talma doet zich voor als een
begaafde en menslievende intellectueel, die de middelbare leeftijd nadert en geen
houvast in zijn leven vindt. Hij is homoseksueel, heeft gelegenheidsbetrekkingen
met verscheidene jongens en wordt nu hij Willem, de zoon van Marleen die in
hetzelfde huis als hij een flat bewoont, leert kennen, zo onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken dat die hartstocht een oorzaak van bestendige onrust moet worden.
Samen met Eileen en de jonge kerel gaat hij naar Venetië met vakantie en in
Nederland terug, breekt Willem met Eileen af. Ook haar echtgenoot laat haar voorgoed
in de steek, zodat zij meteen beseft dat een wanhopige eenzaamheid haar wacht. Het
valt nochtans anders en nog slechter uit. 's Nachts ontstaat brand in het tuinhuisje
waar zij een voorlopig onderkomen gevonden heeft en wordt zij in de vlammen
verkoold. Wouter Talma wil Willem niet verliezen, want meer dan drift is het liefde
wat hij nu voor hem voelt, maar terzelfder tijd beseft hij dat zijn pogen om de jonge
man aan zich te binden een verloren onderneming wordt. Daarin bedriegt hij zich
niet. Willem herneemt zijn zwerftocht over de wereld en vertrekt naar India, nieuwe
avonturen en hetzelfde zalige nietsdoen tegemoet, terwijl ook Talma Amsterdam de
rug zal toekeren om in Amerika een zaak op te richten.
Het verhaal is voltooid zoals een klassieke roman: wij weten wat er van de
personages terechtgekomen is. Het zijn de gebeurtenissen niet waaraan het zijn
betrekkelijke waarde te danken heeft. Het is de figuur van Talma, niet zo zeer om
wat hij doet als om wat hij denkt. Als hem op het tegennatuurlijke van zijn gesteltenis
gewezen wordt, verklaart hij zich een voorstander van de beschaving. Beschaving
is niet een verfijning, vervolmaking, vergeestelijking van de natuur, beweert hij,
maar de schepping van een bestaansvorm die de natuur uitsluit. Vandaar zijn uitspraak
dat hij de planten
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haat om hun onstuitbare groeikracht. Een vriend verwijt hem dat hij door zijn
getheoretiseer eer ‘een calvinist van het zuiverste water is’, voor wie ‘lekker’ (nu
sleet komt op leuk is lekker erg in trek) ‘alleen mag als 't in verband staat met het
Hogere.’ (163)
Talma bezit voldoende zelfkritiek om te erkennen dat er objectief ‘niets verandert
door wat wij uitrichten. Alles wat we doen en beleven blijft het gewriemel in een
mierenhoop en dood gaan we allemaal, maar ik heb tot die tijd (in mijn uitzichtloze
liefde) nu een doel, een richting... Ik wil samen met je oud worden.’ (123) In dezelfde
brief, een doorlichting van zijn innerlijk wezen, schrijft hij: ‘Er moet een weg zijn
naar boven; dat is toch de enige reden om te blijven leven.’ Hij zal hem niet vinden,
hij zoekt hem ook niet. Liever dan de vruchten van Henriëtte Van der Schalks Boom
van groot verdriet te eten, voegt hij zich bij degenen die dalen met ‘zwakke en
bevreesde harten langs warre en onzeekre paân, waar zij sterven aan giftige dampen,
stijgend uit der bedwelming poel tot hen.’
Het moderne verintellectualiseerde en verliteratuurde Nederland heeft nooit genoeg
van seksualiteit, cynisme en agressieve laatdunkendheid, met het gevolg dat een
aanzienlijk deel van zijn romankunst geen kans maakt om echte kenners van literatuur
in het buitenland te boeien. Talma stelt de vraag: ‘We werden toch wel oud, wie las
er nog de Beauvoir?’ Antwoord van schrijver dezes: al degenen die na een halve
eeuw lang veel gelezen te hebben het vermoeden overhielden dat alleen wat schoon
gezegd en levenswààr is, zoals bij de Beauvoir, onze aandacht verdient. Besluit in
verband met Verliefd: de kans die erin stak werd voor een derde verspeeld.
Dat lijkt ons nog meer het geval met De ziekte van Middleton van Gerrit Krol (1934),
de tweede gewijzigde druk van een ‘roman’ die oorspronkelijk in 1969 verscheen.
Wij zouden het werk liever een dagboek heten. Ongetwijfeld zijn er talrijke
autobiografische gegevens in opgenomen, afgewisseld met wiskundige problemen
en wijsgerige beschouwingen, tekeningen en foto's, die er o.i. niet op hun plaats zijn,
al bewijzen ze dat Krol als wetenschapper en reclametechnicus niet te onderschatten
valt. Uit zijn tekst leiden wij af dat hij een mathematicus is, die als programmeur in
dienst van een oliemaatschappij veel gereisd en beleefd heeft.
Een kaartje achteraan in het boek toont dat hij zowel in Benghazi als in Dakar,
New York als Los Angeles, Curaçao als Caracas en Reykjavik de stof voor zijn
verhaal verzamelde. Aanvankelijk gehuwd, gescheiden, weer getrouwd, nogeens van
elkaar weg, was hij verder in betrekking met jongere of oudere vrouwen, waar hij
ook maar uit een vliegtuig stapte. Tot hij ten slotte in Amerika op een zekere Kathy
verliefd werd, die waarschijnlijk
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ook van hem hield, maar als katholiek gelovige en getrouwde vrouw dat niet wilde
toegeven.
Een reden opdat hij haar om ‘al haar glorie en slechtheid’ van schijnheilige
dubbelhartigheid zou beschuldigen. In bijzijn van haar man verklaart zij immers
‘geen moment van hem (Krol) gehouden te hebben.’ De schrijver zegt: ‘Dit boek is
een hele reeks van spotternijen,’ een aaneenschakeling van ontgoochelingen opgelopen
bij de vele vrouwen die zijn wegen kruisten en alleen door zelfzucht en ijdelheid
gedreven werden. Zo ziet hij het althans, zodat je vanzelf aan de antifeminist
Strindberg denkt, die dezelfde ervaringen opdeed en er ook geen logische
gevolgtrekkingen uit afleidde, aangezien hij evenmin vermeed telkens opnieuw in
dezelfde kuil te vallen, in weerwil van het internationaal bekende spreekwoord over
de ezel die vermijdt zich tweemaal aan dezelfde steen te stoten.
Krols boek bestaat uit veel korte prozastukjes, die dikwijls levendig en tintelend
geschreven zijn, maar meestal geen onderling verband hebben tenzij dat het afreacties
zijn van de auteur op zijn ontmoetingen en ervaringen. Als een vierde deel van de
inhoud geschrapt werd zou een boek overblijven dat zijn betekenis als tijdsdocument
en literaire schepping zou behouden. Dingen die blijven staan er zeker in, maar zoals
zeldzame bloemen in een verwilderde tuin. Wij hebben enkele gedachten
onderschreven: ‘We zouden gelukkig geweest zijn als we niet zoveel bij elkaar waren’
(24), ‘Gelukkig de mens die ergens verwacht wordt’ (139), en ‘Filosofie is een
methode om met een minimum aan woorden zoveel mogelijk te zeggen’ (165). Spijtig
dat Krol die bepaling niet op zijn literatuur toepasselijk geacht heeft.
Twee avonden besteed aan het lezen van O roos, je bent ziek van Alfred Kossmann
(1922), een werk dat mij gaandeweg meer en meer geboeid heeft. Een verhaal zoals
het leven, zonder begin en zonder ontknoping, over een hoog ambtenaar die eerlang
met rust gaat en reeds nu buiten dienst is. Hij wordt ons voorgesteld als de kleinzoon
van een makelaar die een fortuin heeft verzameld en als zoon van een architect die
het nog uitgebreid heeft. Hij doet zich voor als het echte type van de rijke burgerman
die zich goed verzorgt, intellectueel zonder idealen, die niet onwelwillendmaar een
beetje sceptisch de wereld waarneemt. Je denkt aan het soort rationalistische liberaal
dat in de Franse literatuur door Anatole France en bij ons door Raymond Brulez
vertegenwoordigd werd.
Op zekere dag schikt deze ongehuwde Hagenaar, mijnheer Van de Werf Holting,
een uitstapje naar Antwerpen te maken. Hij voelt voor de stad en in het hotel op de
De Keyserlei ‘hoor je, en dat wil ik horen, een veredeld
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Nederlands.’ (42) Hij geraakt echter niet zo ver, want in de trein ontmoet hij een
Amerikaanse jongen, op weg naar Amsterdam, waar hij zijn vader weer zou zien.
Die onbehouwen knaap, voorbeeld van een generatie die alles gekregen en er helemaal
niets dat deugt bij geworden is, wekt in de Nederlander een ingesluimerde seksuele
aandrang die hem gewoon uit zijn evenwicht schokt.
Hij gaat het kereltje naar Amsterdam achterna, heeft daar een ontmoeting met een
vriend uit vroeger dagen, die in het randgebied tussen genialiteit en waanzin blijkt
te leven, en een mislukt publicist, die er op een doortrapte manier de vader van Van
de Werf Holting van beschuldigt tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vingers
enigszins aan Duits geld te hebben verbrand, maar de held van het verhaal zet zonder
zich boos te maken die geniepige nijdas flink op zijn plaats. Op zoek naar zijn
Amerikaanse provo komt hij in een volks café terecht, waar hij opnieuw volkomen
de toestanden beheerst en ten slotte ontmoet hij de sluwe en leugenachtige vader van
de Amerikaan en ook nog even de jongen zelf. Daarop sluit het boek en een avontuur
zonder uitkomst, dat evenwel Van de Werf Holting eraan herinnert dat zijn
Olympische rust en fatsoen een waan zijn, een houding waarachter de werkelijkheid
verborgen ligt: zijn homofiele geneigdheid die hij wel heeft kunnen onderdrukken
maar niet uitroeien.
Dit verhaal van Kossmann is vooral bewonderenswaardig om de voorbeeldige
taalbeheersing van de auteur. Zoals hij kan beschrijven en door die beschrijving een
eigen levenshouding uitbeelden, hebben slechts weinigen het voorgedaan. Zo fijn,
zo geschakeerd, zo natuurlijk. Van de Werf Holting lééft, wij kennen hem van binnen
en buiten met zijn verdrongen passie, geestelijke achtergrond en lichamelijke
verschijning, zijn omgeving en de mensen die even in zijn gezichtskring verschijnen
om weer te verdwijnen.
Maar niet alleen psychologisch is O roos, je bent ziek een schitterende doorpeiling
van een menselijk wezen, het is dat niet minder om de milieuschildering zoals ze
alleen bij enkele Noordnederlandse prozaïsten mogelijk blijkt. Kossmann zet een
traditie voort die van Van Effen over Hildebrand, langs Van Looy en Van Schendel,
tot deze eeuw werd doorgetrokken. Dat iets onbelangrijks als het naar bed gaan van
zijn hoofdpersonage tot zo'n knap geschreven en bezielde passage kon uitgroeien als
in dit boek (van blz. 27 tot 32) is het waarmerk van een groot meesterschap. Akkoord,
het is klein-realisme, zoals de schilderkunst van Gerard Terborch en Jan Steen, en
zulke literatuur heeft in de wereldletterkunde weinig of geen weerklank, omdat ze
in de eerste plaats taalschoonheid en slechts waarneming, maar geen schepping van
leven is.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Middelnederlandse letteren
De vreemde ‘visioenen’ van Hadewych
Mystiek is een verschijnsel van alle tijden, het komt bij alle volkeren en in alle
godsdiensten, zelfs buiten de godsdiensten voor. In de mystiek treft men soms
visioenen aan; sommige mystici zijn visionairen. In de mystieke literatuur is de
visionaire literatuur een speciaal genre, dat over heel de wereld en ook in het Westen
aan te wijzen valt.
Iedereen weet dat in de bijbel de visioenen welig tieren (Ezechiël, Daniël, de
Apocalyps). In de eerste christelijke tijd leefde dat genre voort en later, in de
middeleeuwen, kwam weer een felle bloei van visionaire geschriften. Zij gaan in
twee richtingen: de eschatologie of de extase. Eschatologische boeken schilderden
taferelen uit het hiernamaals: hemel, hel, vagevuur. Extatische mystieken verdiepten
zich in het intieme leven van de Godheid, van Jezus, van de godgewijde ziel. Onder
deze mystieke zielen ontwikkelden sommigen hun liefdeleven, hun erotische impuls,
naar de Godmens Jezus toe en ontwikkelden de zgn. Minne- of Bruidsmystiek. Het
gaat hier vooral om vrouwen: Hildegardis van Bingen, Mechtildis van Magdeburg
(en de andere Mechtildis), Gertrudis, Hadewych e.a. Later in de middeleeuwen en
volgende eeuwen ontstond een mystieke mode om zich erotisch-hartstochtelijk,
mystisch-visionair te verdiepen in het lijden van Christus: Birgitta van Zweden, Anna
K. Emmerich, Margareta Maria Alacoque en vele andere vrouwen. Deze
lijdensmystiek komt ook bij Hadewych voor in speciale vorm.
Dit alles wordt hier gezegd als inleiding tot een nieuwe uitgave met hertaling van
Hadewychs Visioenen (Uitg. Dekker Van de Vegt, Nijmegen - Orion, Brugge),
ingeleid, vertaald en van noten voorzien door Prof. Dr. H.W.J. Vekeman. Mijn kennis
van het Middelnederlands is te gering om over de tekstkritiek of de hertaling te
oordelen. Wat ik daarover te zeggen zou hebben, zullen anderen met meer competentie
doen. Wel is het mij opgevallen dat ondanks de tien- en tientallen ‘Ik meen dit’ en
‘Ik meen dat’ en nog eens ‘Ik meen’ en ‘Ik meen’ van de huidige tekstuitgever, vele
plaatsen in Hadewychs tekst onzeker blijven en sommige zelfs duister. Wat mij ook
is opgevallen, nu ik deze visioenen voor de derde
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of vierde maal lees - na vele jaren -, is dat de uitgevers zich telkens verdiepen in hun
godsdienstigheid en hun theologie, maar weinig of niets vertellen over de eigen
innerlijke structuur van Hadewychs persoonlijkheid, de eigen kenmerken van haar
levensdynamiek; kortom, haar persoon wordt niet fenomenologisch-antropologisch
bekeken. Wat leefde tenslotte in deze mysterieuze vrouw?
Het blijft jammer dat wij van haar persona biografica en haar leven zo bitter weinig
weten. Zij blijkt uit haar geschriften een vrouw te zijn met een gevormde of
spontaan-gegroeide literaire aanleg, een zekere cultuur en een rijk, zelfs
overrompelend, doch onbeheerst gevoelsleven. Men zou haar kunnen kenmerken
met de romantische slogan: ‘Gefühl ist alles’. Zij wordt door haar opgejaagde emoties
en haar drift overrompeld. Haar stijl krioelt van gevoelsepitheta. Vaak zijn deze
extreem: om de haverklap is haar sensatie vreselijk, verbijsterend, verschrikkelijk,
afgrijselijk, geweldig, enzovoort. Ook Bernardus van Clairvaux is zo'n overgevoelig
en heftigemotioneel schrijver, maar hij kent minder visionaire momenten. Aan de
antipode van Hadewych staat de zalige Jan van Ruusbroec, die met kloek en
beheersend verstand zijn gevoelsleven doorgaans de baas kan, klaar en systematisch
zijn mystieke visies en ervaringen uiteenzet en nog minder dan de heilige Bernardus
in de afgrond van extasen tuimelt.
Zeer jong heeft zich in Hadewych een psychisch leven ontwikkeld dat niet enkel
overgevoelig is maar ook steeds rusteloos. Dat is een grondkenmerk van haar
existentie. Het is een ‘rustloos uitzien naar vervulling’ (178, Vis. XIV) dat zij zonder
sterking door God niet meer kan dragen, zegt zij. Zeldzaam zijn de ogenblikken van
vrede en harmonie in haar religieuze beleving. Het gehele boek vertoont een
psychische dynamiek onder geweldige spanning, emotioneel overspannen. Geen
stabiele harmonie met God, geen sereniteit tegenover evenmens en wereld. Onrust!
Haar binnenste verlangen is dan ook ‘geweld’, ‘kolkende aandrang’, ‘groot geweld’,
‘onweerstaanbaar geweld’ (174, 180, Vis. XIII). Aan de grond van dit fenomeen ligt
een ontberingsbeleving, frustratie: ‘In zoveel overgave aan Gods wil heb ik geleefd
dat ik bij heiligen noch mensen voldoening heb gezocht. En zo ellendig heb ik geleefd,
dat ik ondanks het ontberen van het liefdegenot God en de zijnen heb liefgehad’
(142, Vis. XV). Op het liefdegenot kwam het aan!
Het valt op dat Hadewych in haar existentie overal kwetsbaar is, overal gewond
wordt. Dat komt ten dele omdat haar gemoedsleven contrastisch is gestructureerd,
in extreme, elkaar kwetsende tegenstellingen beweegt: lijden en bekroning, wanhoop
en jubel, ‘inzet én angst der minne-beleving’, ‘heerlijk maar dan weer onmenselijk’,
‘jammerlijk klagend’ en dan ‘wonder-
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lijke gunste’, ‘snerpende pijn der pijlen’ en ‘verrukking’. Voortdurend wentelt haar
gemoed tussen: vreselijk-verrukkelijk, gruwelijk-zoet, verschrikkelijk-zalig,
vreeswekkend-verrukkend. Ik geef nog enkele voorbeelden uit het 14de visioen (p.
186-190):
‘heerlijk maar dan weer onmenselijk’
‘onverdraaglijke en wonderschone aanschijn’
‘minne soms doodt en dan weer geneest’
‘verschrikkelijke en wonderbare aanschijn’
‘verrukking’ en ‘ervaring van ellende’.

Waarschijnlijk wijst deze obsessie voor samengetrokken antithesen op een leven in
acute tegenstellingen. Zij vindt, volgens M. Eliade, ook haar oorsprong in een
verlangen van de mens om een einde te maken aan dit dualisme, op te staan uit zijn
zwakheid en verscheurdheid, zich te verlossen als geheel. Toch komt de mens er niet
gemakkelijk toe tegenover het numineuze, het goddelijke, deze geheelheid te
realiseren. L. Cellier schrijft in zijn studie over het oxymoron bij Ch. Baudelaire:
‘L'irrationnelle juxtaposition des contraires est la seule expression satisfaisante que
provoque l'expérience du sacré’.1. Niet enkel bij Hadewych treft men deze koppige
juxtapositie der antithesen aan; ook Rudolf Otto spreekt van het ‘tremendum et
fascinosum’ en zegt Augustinus niet: ‘Et inhorresco et inardesco’? Enzovoort.
Tegenover het goddelijke, het sacrale staat de mens dus ambigu.
Toch lijkt mij de eigen existentiewijze van Hadewych dat zij in deze tegenstelling
geblokkeerd zit, dat haar levensproject een fundamentele gespletenheid vertoont.
Haar existentie valt uiteen in twee bestaansvormen: het zijn-in-de-wereld en de
elevatie. De wereld is voor haar de materialisatie, de mortificatie, het permanent
sterven en toch niet kunnen sterven; God daarentegen is de wereld van het licht, de
zaligheid, het oneindig geluk boven alle grenzen.
De bewegingsvorm van deze gespleten existentie is in Hadewychs visioenen (en
ook in haar lyrische gedichten) het herhaalde herbeginnen en alterneren tussen val
en elevatie. Het is steeds een overspannen, soms wanhopige beweging tussen een
‘diep gewonde’ aardse diepte en een hunkering naar overwinning van de
levenszwaarte, de levensangst.
Dit wordt nog duidelijker wanneer men Hadewychs kijk op mens en wereld
beschouwt. Het aardse bestaan ziet zij radicaal pessimistisch: het leven is één ellende,
de mensen zijn slecht en vijandig. Zij moet ‘een vreselijk leven’ (68) in ‘de wrede
wereld’ volhouden. Gevoel van verworpenheid komt herhaaldelijk voor; het krioelt
ook van vijanden. Volgens haar visioenen zal ze op de weg naar volmaaktheid ‘grote
versmaadheid lijden, ongehoord en bovenmate’ (104, Vis. VIII) en Christus voorspelt
haar ‘dat
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alle mensen je ontrouw zullen worden terwille van je godvormige liefde’ (48, Vis.
I). De mensheid is ook kwaadaardig jaloers om haar uitverkiezing (180-182, Vis.
XIV); ja, zegt een visioen: ‘De wereld zal je, na je Terugkeer, nauwelijks nog het
leven gunnen’ (176, Vis. XIII). Wij staan dus voor een arme gekwelde, door haar
inbeelding in haar leven-kunnen-in-de-wereld voortdurend bedreigd en geplaagd.
Van hieruit zal men nog gemakkelijker het innerlijk dualisme van Hadewychs
levensproject begrijpen en haar koppige, steeds herhaalde opvlucht in de verticaliteit,
eenzijdig en volstrekt.2.
Van zéér jonge leeftijd af (19 jaar) wilde Hadewych van de wereld weg ‘om weg te
zinken in onze Heer’ (80, Vis. VI). Het verlangen naar Jezus als haar minnaar pijnigt
haar psyche tot overspannen toe, dompelt haar in zenuwcrisissen. Het thema van de
overspanning komt herhaaldelijk in de visioenen terug. De erotische hunkering foltert
haar: ‘ik stortte overmand door extatische pijn neer in bewogenheid. En mijn pijn
schreeuwde het uit’ (74, Vis. V). Ook heeft zij ‘onvoldoende lichaamsbeheersing...
om me onder de mensen te kunnen begeven’ (22, Vis. I). De oorzaak is ‘extatisch
verlangen’. Soms is haar psycho-fysiek verlangen naar wat ik maar de totale coïtus
met Jezus zal noemen, in de kerk zó schokkend dat ‘en mijn hart, mijn zenuwen en
heel mijn lichaam schudden en beefden van onstuimig verlangen’ (90, Vis. VII).
Zeer vaak leeft zij in psychische tormenten, zegt zij: ‘ik werd aangegrepen door een
zo waanzinnig en angstwekkend verlangen, dat het me voorkwam alsof ik dodelijk
gek zou worden en van verbijstering sterven, als ik mijn Geliefde geen voldoening
zou kunnen schenken en Hij mijn hunker niet zou vullen’ (90-92, Vis. VII). Dodelijk
gek worden! Van verbijstering sterven! Dit zijn zeker abnormale reacties. Zij
weerspiegelen ook de fundamentele stoornis van het nietworden-kunnen, van het
vertwijfeld verticalisme. Hadewychs verlangen is nooit voltooid: ‘Op die dag kwam
daar opnieuw de pijn van nieuwe ontdekkingen tijdens de liefdesberoering over mij’
(82, Vis. VI). Tot hier enkele psycho-somatische verschijnselen in deze visioenen,
die wel tot nadenken zullen stemmen.
Wij hebben nu voldoende de fundamentele bestaansmoeilijkheden van Hadewych
onder ogen genomen, nu iets over haar extasen en wonderdoenerij. Haar énig geluk,
waarvoor zij van jongsaf, waarschijnlijk vanaf haar seksuele rijpwording, leefde,
was de ‘Minne’ tot de Godmens Jezus. De nuptiale voorstellingswereld was sinds
Bernardus van Clairvaux verspreid in de christelijke mystiek. Hadewych gebruikt
deze beeldwereld met
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ongewone felheid. Voortdurend spreekt zij van de ‘overrompelende hunkering die
mij naar Hem dwong’ (182, Vis. XIV), het ‘haken naar de intiemste eenwording (50,
Vis. I), de ‘hunkering naar wonderbare en vreugdevolle vereniging’ (I, 38). Zij droomt
maar van ‘gemeenschap vieren’. Het gaat alle verstand te boven als ‘de geliefden in
elkaar opgaan en eenworden’ (170, Vis. XIII). De mateloosheid van die beleving
drukt zij uit door het beeld van de ‘goddelijke afgrond’ (176, Vis. XIII). Elders
spreekt zij van ‘opperste verrukking’ (88, Vis. VI), of van zichzelf verliezen,
verzwolgen, verloren worden, alles even ongecontroleerd en mateloos.
Soms beweert Hadewych dat haar Minnaar, die zij brandend verwacht, haar lang
op de proef stelt; elders zegt God haar dat hij haar ‘de zalige ervaring van
gemeenschap met Mij (zal schenken) wanneer de drang der Liefde je zo
onweerstaanbaar overrompelt dat je het niet uithoudt zonder mijn gemeenschap te
ervaren’ (50, Vis. I).
Men zou zich haast in een Ars amandi van Indischen of Arabischen huize wanen,
wanneer men Hadewych zich hoort beroepen op haar minnekunst: ‘hoe zij de kunst
verstond van de onverdeelde omhelzing, van het zoenen zonder einde, van alle
eerbetuigingen en vertrouwelijkheden waarmee geliefden elkaar hun liefde betuigen’
(152, Vis. XII). Ja, ‘omhelzingen en zoenen’ (94, Vis. VII), niets dan dat, het zijn
‘de zoete momenten van de liefde’ (94, Vis. VII).
Haar vrouwelijke seksuele erotiek is zeer man-gericht. De Godmens verschijnt
haar ‘in die menselijke gestalte van die zoete, heerlijke man, met een gezicht dat van
een goddelijke schoonheid was; in een zo deemoedige houding kwam Hij daar op
mij toe, als iemand die een ander helemaal toebehoort’. Dit laatste is een raak
psychologisch trekje, tussen haakjes gezegd, van de vrouw, die voelt dat de man zich
aan haar geeft. Maar dan: het is ‘een heerlijke man’, ja, ja, en zij wordt door hem
‘naar hartelust bevredigd... bij volle bewustzijn’ (96, Vis. VII). Hadewych legt er
nog eens extra de nadruk op dat dit visionair erotisch esbattement met Jezus volkomen
gelijk is aan de seksuele gemeenschap zoals zij zich onder gewone mensen afspeelt:
‘zoals de ene geliefde de andere bij zich opnemen kan in de weelde van genietingen
voor oog en oor en van het opgaan in elkaar’ (98, Vis. VII).
Het gaat er in deze Visioenen soms zo lustig aan toe dat onze visionaire erotica
bijna, het scheelt geen haar, in overspel zou vervallen. Nog wel met de Heilige
Augustinus! Iedereen weet dat deze grote heilige in zijn jeugd de bloemetjes grovelijk
heeft buitengezet, maar wie zou nu verwachten dat hij, negenhonderd jaar na zijn
dood, nog zou ingaan op de avances van een Vlaamse begijn? Voor mij, die steeds
een groot bewonderaar ge-
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weest ben van zijn vele geschriften, een van zijn trouwe lezers, zou het een grote
ontgoocheling zijn indien dit visioen nu eens waar was. Hadewych vertelt in het XIe
visioen hoe zij zich overgaf aan ‘de genade der eenwording met de H. Augustinus’
(132), ‘zij was zo belust met die zoete ervaring’ (134) en had er ‘zo oeverloos
genoegen (in) geschept’ (134), dat zij er later spijt van kreeg omdat zij trouw wilde
blijven aan haar ideale man, Jezus, die haar ‘op unieke wijze’ aangetrokken had, en
zij wilde slechts ‘met Hem alleen genieten’ (134). Zij zal voortaan aan Augustinus
geen ‘verpozing’ en ‘genot’ meer vragen en hem met rust laten. Deze tijdelijke
medevrijer is dus, met alle respect gezegd, uitgerangeerd.
Hadewych heeft een hoog zelfbewustzijn. Ik kom daar nog op terug, maar in
verband met de liefdesverhouding met haar Bruidegom, ziet zij bruid en bruidegom
als volkomen gelijk. In deze relatie is zij geen ondergeschikte, zij heeft dezelfde
waarde en macht als haar goddelijke man (156, Vis. XII). Het is dan ook niet zo
verwonderlijk dat zij in deze relatie moeder wordt, want dit is toch de hoogste
voltooiing van de vrouwelijkheid (160, Vis. XIII) en vervolledigt waarschijnlijk, in
haar ogen, de volmaaktheid van haar minnende persoon.
Wij zullen dit chapiter over de erotiek met enkele opmerkingen over
psychosomatische verschijnselen afsluiten. Talrijk zijn haar absences, verlies van
gezicht en gehoor, quasi-bewusteloosheid. Dit duurt soms zeer lang: ‘En de Liefde
verscheen en omarmde mij en ik werd weggerukt buiten de geest, en tot de dag ver
gevorderd was, bleef ik verdronken liggen...’ (116, Vis. IX). Soms klinkt de lengte
van haar absence ongeloofwaardig: ‘Eens was ik drie dagen en drie nachten
opgenomen in de geest’ (188, Vis. XIV) en vaak duurde het ‘zó lange tijd’. Opvallend
is ook de lichamelijke pijn en uitputting die soms met haar speciale toestanden gepaard
gaat: ‘Ik was immers een mens, maar de Godheid is zo vreselijk en zonder mededogen,
met niets ontziend geweld verslindt en verschroeit ze mij’ (136, Vis. XI), of even
sterk: ‘het ging zo geweldig en smartelijk te keer in mij, dat mijn ledematen stuk
voor stuk leken te zullen breken...’ (92, Vis. VII). Wat hiervan denken?
De minne is bij Hadewych zeer zinnelijk geaard: ‘In zinnelijk genoegen en erotische
roes heb je Me nu gesmaakt en in je opgenomen’ (106, Vis. VIII), maar toch wordt
ze beschouwd als een geestelijk ideaal. Er zijn ideale minnaressen en minnaars, de
Volmaakten, waartoe zij zich zeker rekent. Met een kennis, die behoort tot de
paranormale helderziendheid of tot het domein der illusie, weet zij in ruimte en tijd
het aantal ideale minnaars te tellen. Het zijn er 107, die ‘de volmaaktheid bereikt
hebben in de hoogste vormen der Liefdebeleving’. Er zijn er ook een exact aantal in
diverse,
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lagere graden. Men leze het 13de visioen. Hier kan ik ook die raadselachtige Lijst
der Volmaakten vermelden, die aan het 14de visioen werd toegevoegd. Het gaat hier
om een lange lijst van heilige mannen en vrouwen, bekende en onbekende, die in
omliggende landen en in ons taalgebied leefden. Ook hier stelt zij zich aan als een
alwetende, aan God gelijke vrouw, die zielen en Gods beschikkingen doorpeilt. Waan
of paranormale helderziendheid? Persoonlijk vind ik die Lijst - en heel veel anders!
- produkt van een waanzinnige hoogmoed.
Visionairs, die met heel hun bewustzijn sterk geconcentreerd zijn op hun visionaire
beelden, zien en horen meestal die beeldwereld zeer scherp. Uit persoonlijke ervaring,
d.i. omgang met een paar mensen die visioenen hadden, weet ik hoe diep zij overtuigd
zijn van het werkelijkheidsgehalte van het visionair geziene en hoe lang de scherpe
herinnering aan die beelden blijft leven. Hoe ziet die visionaire wereld van Hadewych
eruit? Eerst en vooral is het een visuele wereld en slechts in tweede instantie een
auditieve (stemmen, roepen, gedruis). Het is ook een onbegrensde voorstellingswereld,
in principe mateloos, vaak een ‘afgrond’. De topologische symboliek van de ‘peilloze
afgrond’ (146, Vis. XII), die zeer vaak terugkeert, is betekenisvol, ook o.m. voor de
existentiële situatie van Hadewych met haar verzwegen onzekerheid, angst. Deze
topologische symboliek zit ook in de ‘draaikolk’, die aanzuigt, beangstigt en doodt:
‘de diepe draaikolk die zo vreselijk donker is, is de binnengoddelijke
liefdesgemeenschap in haar onpeilbaar geweld’ (38, Vis. I). Dit geweld staat niet
alleen. De kosmologische ruimte van Hadewych is vaak dreigend, gevaarlijk, soms
vernietigend. Zij hoort ‘een stem geweldig als de donder’ (190, Vis. XIV) of haar
visies zijn gevaarlijk: ‘Uit de ogen der Liefde straalden zwaarden vol laaiende
vlammen. Uit haar mond braken bliksemstralen en donderslagen naar buiten’ (164,
Vis. XIII). Men moet zulke beeldentaal natuurlijk beoordelen van uit de literaire
traditie, ook van uit de ontologisch-religieuze symboliek, maar bovendien als
symbolisch voor Hadewychs innerlijke wereld en haar felle, onrustige bewogenheid.
Soms echter is de ruimtevoorstelling zacht, rustig: ‘en wonderlijk uitgestrekt werd
daar het landschap en heerlijker dan alle schoonheid...’ (168, Vis. XIII).
Het wereldbeeld dat Hadewych ontplooit is natuurlijk het eigentijds-middeleeuwse.
Meestal heeft het een klare lineaire constructie en een doorzichtige interne ordening.
Af en toe slechts mist het visioen heldere structuur en is het min of meer chaotisch,
bijvoorbeeld het elfde. De kleur en de typering zijn zeer sober gehouden. Het negende
visioen is in dit opzicht een uitzondering, kleurrijk, feeëriek, sprookjesachtig, mooi.
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Nog wil ik even in het kort de christelijkheid van Hadewych beoordelen. Deugden
en moraliteit komen in dit Visioenen-boek af en toe aan bod. Er is soms spraak van
ascese, zelfonthechting: ‘Dan zul je helemaal aan jezelf moeten afsterven’ (88, Vis.
VI). Ook boete en lijden (30-32) worden geacht, zoals de ootmoed: ‘de bescheiden
liefde die op ootmoedigheid gebouwd is’ (158, Vis. XIII) en de ‘volmaakte
wilsgelijkvormigheid met God’ (26). De deugd die het meest aan het licht komt, is
de naastenliefde: ‘Mijn liefste, sta alle mensen, je vrienden en je vijanden, zonder
onderscheid bij in de nood’ (52, Vis. I). Met de kwetsbaarheid van haar
zijn-in-de-wereld, waarover vroeger, voelt zij zich door haar evenmensen vaak
gewond: ‘Op de Godsliefde na heeft niets me meer gewond dan de naastenliefde’
(140, Vis. XI). Toch laat zij haar ‘grenzeloze beschikbaarheid’ (150, Vis. XII)
openbaar loven, en ‘hoe machtig de bruid was: noch in de innerlijke noch in de
praktische beoefening der naastenliefde schoot zij ooit te kort, en nooit was zij zuinig
op grote offers ter ere van deze deugd’ (150, Vis. XII). De schrijfster laat zich in
haar visioenen verheffen, en haar deugden zijn voor haar schitterend, waarover straks
iets meer.
Wat ook opvalt in haar christelijke visie, is een pessimistische, radicale
lijdensmystiek. De Godmens zegt haar: ‘Aangezien je een mens bent, doorsta de
ellende van het mens-zijn’ (46, Vis. I). Hadewychs bruidsmystiek komt hier dicht
bij de lijdensmystiek, waarin vele van haar vrouwelijke visionaire collega's na haar
nog zullen ploeteren. Haar Godmens doet zich kennen als een sadistisch tiran: ‘Ik
wil dat je terwille van Mij tot elke rampzalige ervaring bereid bent; en ik verbied je
om je ooit nog ook maar in het minst in te laten met afkeuring of afstraffing’ (42,
Vis. I). Hij eist bereidheid ‘tot elke rampzalige ervaring’ (ibid.), eist dat zij verlangt
‘de armste, de ellendigste en meest versmade der mensen te zijn’ en ‘alle vormen
van lijden’ aangenaam te vinden. Zij moet ‘een vreemde worden bij de mensen, zo
versmaad en ellendig, dat je niet meer zult weten waar nog één nacht onderdak te
vinden’ (42, Vis. I). Dit program beantwoordt natuurlijk aan haar existentiële
onbehuisdheid in de wereld, haar zo moeilijk in-de-wereld-kunnen-zijn, het is er de
projectie van, maar men moet een ziekelijke masochiste zijn om het zich zó door een
visionair-sprekende Godheid te laten voorschrijven. De hogere motivatie van die
lijdenscultus is dat de Godmens Christus zelf op aarde een mateloos lijder zou geweest
zijn, een visie op het leven van Jezus die in haar grondeloos aards pessimisme
thuishoort: ‘Je hebt... onmenselijk veel bij de mensen te lijden gehad. Ik geef je de
opdracht dit lijden ten einde toe te dragen in navolging van Mij; en zó zullen wij één
blijven’ (124, Vis. X). De minnares moet, om met Christus gelijk te zijn, ‘lijden voor
alle mensen, en méér dan
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alle mensen lijden om Hem voldoening te schenken en het menszijn als navolging
volmaakt te beleven’ (182, Vis. XIV). Men moet in een zeer precaire, sombere aardse
probleemsituatie leven om het beeld van de liefde en van Christus op die manier uit
te bouwen. Onbewuste zelfbestraffing? Wat mij op godsdienstig gebied in deze
Visioenen het meest hindert, is de voortdurende zelfverheerlijking van de visionaire
persoon. Gerard Brom heeft dit reeds vóór mij gezegd en sprak van haar ‘vreselijke
hoogmoed’. Tegenover elke val in de bestaansellende, is elke elevatie voor Hadewych
een mateloze ik-beleving, waarbij zij in het centrum van de kosmos of van Gods
eigen leven staat. Zij keurt wel de mensen af die ‘zich verheffen’ of ‘Lucifers zijn’
(75-76, Vis. V), maar anderzijds looft zij voortdurend zichzelf (zelfs haar eigen
nederigheid!) en laat zich door de engelen, de Godmens én de Drievuldigheid loven.
Het thema van haar uitverkorenheid loopt door alle visioenen. De engel spreekt haar
toe: ‘zuivere zuil’, ‘onschuldige’, ‘pure zuiverheid’, ‘volmaakt’ (28-30, Vis. I). Haar
leven is een centraal gebeuren voor ‘allen in de hemel en op de aarde’ (122), zij is
uitverkoren boven alle mensen in de geschiedenis, zij ziet zichzelf als ‘bekroning’
(176, Vis. XIII) en God verklaart: ‘Ziet: Deze hier is mijn bruid. Al wat jullie doen
heeft zij verwezenlijkt op de wijze der volmaakte liefde... Zie wat ik je zeg: bruid
en moeder ben jij, op een unieke wijze heb je mijn godheid en mensheid in je leven
tot hun recht laten komen’ (122-124, Vis. X). ‘Uniek!’. God geeft haar op aarde méér
dan Maria van Nazareth! (166, Vis. XIII). Met een mateloze zelfverheffing ziet
Hadewych zichzelf als bruid van God, versierd met alle deugden - een twaalftal die haar ‘volmaakt’ tooien (148-156, Vis. XII). ‘Alle voorstelbaar en onvoorstelbaar
lijden heeft zij doorstaan, met welgevallige overgave’ (34, Vis. I), zij leeft ‘het
waardigste leven dat ooit geleefd werd in het Rijk Gods’ (142, Vis. XI) en zij laat
zich tot sterkste, dapperste van alle Godminnende zielen van àlle tijden verklaren.
Ik heb Onze-Lieve-Heer geen raad te geven, doch indien Hij tot deze dame in
visioenen gesproken zou hebben, had Hij er wel mogen aan toevoegen dat zij er geen
snoeverij van mocht maken.
Doch het is niet gedaan, de visionaire pakt nog uit met al haar uitzonderlijke gaven!
Haar àl-helderziendheid in ruimte en tijd wordt in verscheidene visioenen uitgestald
(o.m. I, II, VI, XI, XIV). Daarnaast heeft zij ook profetische gaven; vele openbaringen
ontving zij; hemel en aarde, vagevuur en hel doorschouwt zij; als wonderdoenster
bevrijdt zij van zonden, et cetera; zij maakt het visioen op de berg Thabor mee. Zij
ziet ‘het aanschijn van God’ (160, Vis. XIII), een fantastisch visioen enkele bladzijden
lang! Zij neemt deel aan het intieme leven van de Drievuldigheid, aan haar intenties
en deliberaties. Zij voelt zich gelijk aan God, ‘niet min-
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der dan Hij zelf’ (190, XIV). Men zou liever zien dat deze begijn, zoals Maria van
Nazareth tegenover de Heer, haar geringheid als dienstmaagd en haar nederigheid
zou uitspreken in plaats van altijd maar op te scheppen als ‘uitverkozen boven alle
schepselen die ik ooit gezien heb’ (180, Vis. XIV).
Waarom treedt deze Hadewych zo eigenwijs hoogmoedig op? Indien al haar
wonderbare gunsten reëel waren, zou zij voor God en de mensen wel nederiger,
bescheidener zijn. Door God uitverkoren en geleide mensen zijn geen snoevers. In
zijn inleiding schrijft Prof. Vekeman met een retorische, emfatische en nietszeggende
frase: ‘Dit is het geheim van het Visioenenboek: mensen worden beloften van God
voor andere mensen.’ (11). Ik zal dat geheim dan wel niet gesnapt hebben, want
mensen als beloften van God voor evenmensen zijn voor mij nooit windmakers en
ijdeltuiten. Misschien was het groepje begijnen (of wat voor een groepje was het?),
waartoe zij zich, op meer dan een plaats, blijkt te richten, met het lezen van al haar
wondere verhalen wel zeer ingenomen. In het veertiende visioen schrijft zij: ‘omdat
je deze dingen zo graag verneemt’ (186). In de middeleeuwen zal zoiets wel courant
geweest zijn. Voor Prof. Vekeman blijkbaar ook, vrees ik.
De Visioenen zijn als boek een bron van genot voor de verbeelding en van verbazing
voor de lezer, die blijvend gefascineerd wordt door de wonderen van het menselijk
bewustzijn. Voor wie de weg naar God zoekt, ken ik betere boeken. Vergeten wij
echter niet dat het hier om een zeer goed literair werk gaat. Het lijkt mij duidelijk
dat Hadewych een bewust kunstenaarschap nagestreefd heeft. Het zal altijd wel een
raadsel blijven hoe de verhouding is, welke de afstand is tussen haar beleving en
haar gestileerde verwoording; maar, zoals hierboven werd gezegd, ik weet uit eigen
(beperkte!) ervaring dat sommige visionairen over een jarenlang, trefzekerscherp
herbelevend geheugen beschikken.
Graag zou ik over het proza van Hadewych nog verder schrijven, want het heeft
een imponerende, breed en sterk stromende stijlkracht, een machtig bezielde retoriek,
die van de vaak taaie en saaie schoolretoriek van onze middeleeuwse prozaïsten
hemelsbreed verschilt. Deze kroniek is evenwel reeds te lang, daarover een volgende
maal, hoop ik.

Eindnoten:
1. Cahiers du Symbolisme, nr. 8, p. 7.
2. Men leze A. Vergote: Verticaliteit en horizontaliteit in het symbolische spreken over God, in:
‘Tijdschrift voor Filosofie’, 31ste jrg., 1969, nr. 4.
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Kroniek
Hugo Brems / Veel gedichten, weinig poëzie
Eerst iets over vijf afleveringen van de ‘Getijdenreeks’, uitgegeven door de
Kofschip-Kring in Keerbergen. Het blanke waaien is een bloemlezing, uitgegeven
ter gelegenheid van de ‘Tweede Nationale Poëziedag Blankenberge 1979’. Het is
een nogal mooi uitgegeven boekje, geïllustreerd met marines van Rik Bourguignon,
en samengesteld door Frank Cornelis en Gie Luyten. Alle gedichten hebben op de
een of andere manier te maken met de zee, het strand e.d. De keuze is gedeeltelijk
gemaakt uit het bestaande dichtwerk van auteurs als o.m. Gezelle, Van Ostaijen,
Andreus, Burssens, Le Roy, Jonckheere, Gils, e.a. Tot zover is er niets aan de hand:
een gewone thematische bloemlezing, zoals die tegenwoordig nogal in trek zijn. Er
moest maar eens iemand een thematische index maken op de Nederlandse poëzie.
Zou heel wat werk besparen. De rest, en dat is het grootste gedeelte, wordt gevuld
met verzen, ingezonden voor de poëziewedstrijd die aan die dag verbonden was.
Hier is het plezier al vlug weg. Men moet maar het bekroonde, toch echt niet zo
overdonderende gedicht lezen, om een idee te krijgen van de kwaliteit van wat niet
bekroond werd. Wat nog het meeste stoort is de bedenkelijke poëtische geur die op
te snuiven valt uit de titel van het boekje en uit de ‘Verantwoording’. De titel komt
nota bene uit een overjaars vers van Paul de Vree, als volgt gecommentarieerd: ‘Hij
bezingt in zijn vers de schoonheid van de blanke baren en geniet van de roze vlam
van de zon, die langs zijn lichaam oplaait.’ Verder komen er nog een ‘ruisend lied’,
een ‘onberekenbare oerkracht’, een ‘oneindige tederheid’ en een reeks fraaie taalfouten
bij te pas.
Hervé J. Casier zit op dezelfde golflengte met een poëzie die in feite de vooroorlogse
Tijdstroom- en Vormentraditie voortzet, zij het dan in een wat minder strak formeel
kleedje. De bundel heet Nauwelijks hoger dan gras, een titel die wel goed de
kwaliteiten van deze poëzie samenvat: eenvoud, natuurgebondenheid, bescheidenheid.
Inderdaad, afgezien van vaagheid en van de onvermijdelijke dichterlijke
woordenschat, is dit best leesbare poëzie, die enige effecten haalt uit een ingenieus
taalspel, waarin de parallellen en contrasten tussen natuurbeelden en belijdende
gedeelten worden uitgewerkt:
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‘het plateau afgedwaald
in een winterlijke vlaag
tot laagvlakte vertaald
staan wij twee heel laag
onder paars gebogen licht
benauwend zwaar gewicht
waar slechts nog schraal
jij spreekt - ik ademhaal’ (16)

't Retranchement verzamelt van Luc Delafortrie ‘geen haikoe's op zijn japans, gewone
drieregels’. Heel gewoon dan wel. In zeven afdelingen worden notities over natuur,
liefde, de gang van de wereld, de godsdienst, het zijn en de dood opgeschreven. Zo
van:
‘Schoon zijn
door de échtheid
van het naakte lichaam’ (15)

Beter gezwegen dan hier een nummertje ridiculiseren van te maken. Daar zorgen de
verzen zelf wel voor.
Gerard Cornelis debuteert met Jaargetijden. Op de achterflap wordt daarvan gezegd:
‘Het zijn gevoelsgedichten. Ze komen als het ware voort uit het diepere wezen van
de dichter.’ Maar waar komen ze dan écht uit voort? Ik zou het niet weten. Dit kan
toch niet meer. Je wordt er inderdaad stil van, dat het soort onzindelijk taalgebruik
van flapteksten nu ook al voortwoekert in de gedichten zelf. Of is het andersom?
Dan maar liever Gery Florizoone, die met Want aan beter vuur verder schrijft aan
een heel behoorlijk oeuvre contemplatieve natuurgedichten. Het is een heel
wijdingvolle poëzie, die vanuit een religieus perspectief ernaar streeft de details en
anekdotes van het dagelijkse leven in te schakelen in een zinvol, kosmisch verband.
Dat is niet altijd even geslaagd, het doet wel eens erg retro aan, maar is tenminste
nooit banaal:
‘toen al dreven wilgen in de mist
lagen stenen in de dreven,
hingen vingers aan de bomen
(...)
zij gaarden een lied
dat ik in water wist wonen,
dat op schuren geleek
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van de zachte rode stenen
aan de witte gevel
met beteerde ondermuren.’ (11)

Twee bundels werden gepubliceerd door de Dichtersgroep Dimensie te Antwerpen.
Jan Biezen brengt een ‘Tweede, geheel herziene druk’ van Wit requiem voor een
zwarte liefde. Het zou mij benieuwen wat er dan wel allemaal herzien is: om daartoe
op zoek te gaan naar de eerste druk, daartoe zet de lectuur mij geenszins aan.
Misschien zijn er nog wel meer metaforen uitgestrooid over willekeurige verzen.
Die kunnen er dan in een derde, geheel gezuiverde druk maar best weer uitgehaald
worden.
Lucette M. Oostenbroek schrijft in Dit leven hier zgn. ‘Zengedichten’, begeleid door
natuurfoto's, en voorafgegaan door een motto van onze vriend Kahlil Gibran: precies
de dingen waar ik allergisch voor ben. Helemaal de stijl van posters, mijmerende
wenskaarten, wijze spreuken. Het enige wat nog ontbreekt is een fraaie kalligrafie.
Dat gaat tegenwoordig voor een poëtische entourage door. Over de haikoes zelf wil
ik niet veel zeggen: het is een genre dat mijn poëtisch oordeel nogal desoriënteert;
ik ben het noorden (het oosten?) kwijt. Meestal neem ik maar aan dat de pointe mij
ontgaat. Op gevaar af dus van de ware Zen-zin te missen: deze gedichtjes zijn toch
wel bijzonder voorspelbaar (of moet dat?). Allemaal contrasten van licht en donker,
leven en dood, mooi en lelijk. Als er een lentestroom is, komt daar gegarandeerd een
dode vis aandrijven; bij een bruine regenpoel zit een goudvink. En wat staat er nog
buiten in de motregen? ‘twee rode zonnestoelen’ natuurlijk.
Nogmaals haikoes. Zonnewijzer is een bundeling van ‘103 haikoes en senrioes uit
Vlaanderen’, uitgegeven door het Haikoecentrum in Overijse. Dat centrum, met als
voorzitter Bart Mesotten en secretaris Karel Hellemans, stelt zich tot doel
oppervlakkige nabootsing van de Japanse haikoe tegen te gaan door ‘inzicht te helpen
bevorderen’ en door ‘alles wat in Vlaanderen (en Nederland) aangaande haikoe en
senrioe gebeurt enigszins te koördineren’. Dat inzicht wordt alvast gediend door de
inleiding van J. van Tooren. Op een heel eenvoudige manier zegt hij heel relevante
dingen, zoals: ‘In een goede haikoe vergeet de dichter zichzelf, om geheel op te gaan
in de sfeer van dat éne moment, waarop de dingen in de natuur om hem heen hem
plotseling ontroerden en een betekenis kregen, en die niet in woorden kan worden
uitgedrukt. Dat moment draagt hij over, door alleen datgene te noemen, wat zijn
eigen gevoel wekte.’ (14)
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De selectie van de haikoes in dit handige mini-boekje is gebeurd via een nogal
ingewikkeld sluizensysteem, dat wel garant staat voor een zo hoog mogelijke kwaliteit.
Op enkele inzinkingen na is die er dan ook wel, denk ik. Niet langer getreuzeld: een
haikoe die ik bijzonder goed vond, omdat hij zo verrassend is, is deze van Gust Gils:
‘Een fladderend huis
omringd door bewegingloos
zingende vogels.’ (41)

Kleine, handige poëzieboekjes worden uitgegeven door Uitgeverij Corrie Zelen. Nog
een geluk dat het regent van Miel Vanstreels verscheen daar. Ik kende de poëzie van
Miel Vanstreels tot nog toe enkel uit tijdschriften, waar ze altijd opviel door grote
soberheid en directheid en door 'n heel eigen thematiek, die meestal te maken heeft
met dicht bij huis gevonden sociale problemen, zoals de toestand van bejaarden. Dat
is ook hier zo. In een toon die tegelijk gevoelig en cynisch is, schrijft Vanstreels over
verval, ouderdom en dood, over de onmacht en de inzinking van het engagement:
‘Ik moet hoognodig weer 'ns naar chili
Illegaal naar één of ander stadion
waar nog steeds gemarteld wordt
Kwestie
van weer even geïnspireerd te raken’ (10)

Nog schattiger zijn de boekjes uit de Slib-Reeks van het Zeeuws Kunstenaarscentrum
in Middelburg. Van Remco Ekkers, vooral bekend uit de ‘Poëziekrant’, verscheen
daar het bundeltje Buurman, met heel fijne, naïef gestileerde tekeningen van Lieneke
Smit Sibinga. De gedichten komen voor als momentopnamen, gestolde beelden uit
het leven van de buurman, een oude man. In de opgeroepen voorvallen worden een
hele innerlijke wereld en een verleden opgeroepen, een levenswijze die wortelt in
een bijbels-religieus ritueel van denken en handelen. In die sacrale interpretatie van
het alledaagse deed deze poëzie mij enigszins denken aan Gwij Mandelinck, al is de
toon hier wel heel verschillend, vooral door de afstandelijkheid. De dichter roept een
ander leven op, één waar hij zelf buiten staat. Het is helemaal dat van de buurman.
Zo wordt hij opgeroepen:
‘Buurman voelt zich tevreden met
het werk zijner gehoorzame handen.
Later ruimt hij het grillige loof;
een psalm brommend bestijgt hij de keuken.’
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In dezelfde reeks publiceerde Hans Berghuis een selectie uit het Spaans vertaalde
copla's, onder de titel Een mand vol noten. Het plezierige van deze verzameling is,
dat nu eens niet de officiële, ge-handboekte versies vertaald werden, maar de echte
copla's, zoals ze nog gezongen worden door ‘waterdragers, ezeldrijvers en
smokkelaars’. Een lezer mag hier dan ook geen gepolijste, hoog-poëtische verzen
verwachten, de gedichten moeten het veeleer hebben van hun soms grappige, soms
brutale directheid.
In de Yang Poëzie Reeks publiceert Ben Reynders zijn tweede bundel, Opwachting.
Het heet dat hij zijn inspiratie zoekt ‘in de wisseling van de seizoenen en in het
geestelijk kontakt met begenadigde mensen: natuur en kultuur’. Concreet betekent
dat een opeenvolging van cycli over de seizoenen, de vier elementen, en een reeks
gedichten geïnspireerd op kunstenaars, geleerden, historische, mythische en bijbelse
figuren. De bundel is heel ongelijk van waarde, verspringt van goede vondsten naar
de meest ongeloofwaardige clichés. Het is een heel weerbarstige, stroeve poëzie,
met nogal geforceerde beeldcombinaties en zinsconstructies. De grootste kwaliteit
ervan ligt in sommige ironische opmerkingen.
Tot slot nog twee heel behoorlijke bundels.
Grondsporen van Dirk Kroon (Uitg. Jimmink, Amsterdam) is een ‘incantatie van
een zoon die zijn ouders verloor’. In drie afdelingen, ‘Dode moeder’, ‘Dode vader’
en ‘Dode stad’, worden herinneringen, gevoelens en kleine taferelen in elkaar
geschoven. Het is heel moeilijk om zo ingrijpende emotionele ervaringen poëtisch
aanvaardbaar te maken. Dirk Kroon slaagt daarin door heel direct en realistisch te
schrijven, zonder het soort gevoelsuitstortingen dat de echte gevoeligheid van de
intimistische benadering toch maar zou hinderen. Het is nu een heel gave bundel
geworden, die inderdaad ‘zonder ophef’ het essentiële zegt:
‘je had niet moeten hoesten toen ik weg was
je was toch met de foto bezig
waarop wij beiden met een glas
de ruimte in je portefeuille net te buiten gingen’.

Hanna Kirsten ten slotte is met De kou is uit de lucht (Brugge, Orion, De bladen voor
de poëzie) aan haar vierde bundel heel onopvallende poëzie toe. Hanna Kirsten
schrijft heel (taal)gevoelige verzen, zo bescheiden dat er nauwelijks gesproken wordt.
Een typisch voorbeeld daarvan is het volgende korte gedichtje:
‘kijk, dit ogenblik
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schuift aarzelend
gisteren terzijde
volrond is het licht
dat geluidloos
te voorschijn komt’ (25)

Het enige wat men tegen deze poëzie zou kunnen inbrengen, is een dosis vaagheid,
af en toe. Precies zo'n delicate, ingehouden verzen moeten het eigenlijk hebben van
precisie, van trefzekerheid. En daarin is ze dan weer verwant aan de haikoe, waar
het eerder in deze kroniek over ging.
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Kroniek
Hendrik van Gorp / ‘In margine’: Roland Barthes
Roland Barthes, bekend Frans criticus en cultuurfilosoof, is op 26 maart jl. ten gevolge
van een verkeersongeval overleden. Het is een tragische speling van het lot dat zijn
leven werd afgebroken op de weg, door het magisch verkeersmiddel ‘auto’, dat hij
als symbolisch produkt van de 20ste-eeuwse cultuur vergeleken had met een gotische
kathedraal. Niet dat Barthes ‘catholique, marié et bien diplômé’ was zoals het, naar
hij ironisch zei, de gegoede Franse burger paste. Verre vandaar: zowel ideologisch
als psychologisch heeft hij zich steeds aan de kant gezet, aan de linkerkant. Pas in
1977 werd hij officieel gehonoreerd met een leerstoel in de semiologie aan het
beroemde Collège de France.
Het nieuws van Barthes' overlijden heeft de wereld van de literaire kritiek
aangegrepen. Terecht, want Barthes is gedurende vele jaren een ‘naam’ geweest waar
men niet omheen kon, noch in het Franse geestesleven, noch daarbuiten. Zelf
beïnvloed door Brecht, Marx, de Saussure en Freud, heeft hij met zijn talrijke
structuralistische en semiotische studies op de literaire kritiek en het denken van de
jaren '60 zijn stempel gedrukt.
Het begon met Le degré zéro de l'écriture (1953; Ned. vertaling: De nulgraad van
het schrijven, Meulenhoff, 1970), waarin de invloed van Marx, Sartre en Brecht het optreden van het Berliner Ensemble in Parijs betekende voor Barthes een
schokervaring - duidelijk waarneembaar is: schrijven is voor hem een politieke
activiteit; het is het resultaat van een eigen, ideologisch geladen geschiedenis; en de
ontwikkeling van de literatuur en van de diverse literaire stijlen wordt geconditioneerd
door socio-economische factoren. Deze marxistisch-structuralistische inslag zal
Barthes' later werk grotendeels blijven bepalen. De nadruk valt steeds weer op het
artificiële karakter van alle tekensystemen, inclusief de taal, en op de manier waarop
tekens werken in een maatschappij: niet mimetisch, maar semiotisch. De slogan
‘battre en brèche la naturalité du signe’ loopt als een rode draad door een aantal
cultuurfilosofische studies: zijn vele bijdragen aan het toenmaals baanbrekende
tijdschrift Tel Quel; zijn bundel Mythologies van 1957, waarin diverse manifestaties
van onze cultuur zoals de automobiel (!), de astrologie, de sport en dergelijke op een
luciede manier wor-
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den ontleed; ten slotte zijn Eléments de sémiologie (1965) en zijn Système de la Mode
(1967), waarin de klasse-ideologie in de damesbladen wordt gedemystificeerd.
De invloed van Freud anderzijds is vooral in zijn literair-kritische studies te merken,
maar verschilt in wezen niet van zijn ideologiekritiek. Het lijkt er wel naar dat Barthes,
die als kind reeds zeer vroeg zijn vader verloor, een andere vaderfiguur gezocht heeft
om zich tegen af te zetten: ‘il faut tuer le père’. Hij heeft die later bij de naam
genoemd: doxa, het geheel van overgeleverde, vastgeroeste en consumptieklare ‘idées
fixes’ die als evidenties, als een echte cultus van het ‘ce qui va de soi’, het leven van
de burger bepalen. Uit de lectuur van zijn in 1975 gepubliceerde autobiografie Roland
Barthes par Roland Barthes (Seuil, Ecrivains de toujours) krijgt men zelfs de indruk
dat deze anti-orthodoxe houding voor hem een nieuw soort doxa geworden is.
De Freudiaanse invloed is voor het eerst merkbaar in zijn belangrijke, maar minder
bekende studie Michelet par lui-même (1954), een werk waarin de psychoanalytische
kritiek van de toenmalige Franse school (Bachelard, Mauron, Richard) op briljante
manier in de praktijk wordt gebracht. Deze studie blijft nog steeds voor de
geïnteresseerde criticus een fascinerend voorbeeld van thematisch onderzoek van
een oeuvre als georganiseerd netwerk van obsessies.
De naam Barthes is echter vooral verbonden gebleven met een hedendaagse versie
van een ‘querelle des anciens et des modernes’ in de jaren '60. Het lijkt vandaag al
weer een hele tijd geleden en voorbij... maar als men er wat dieper over nadenkt dat gebeurt meestal als het ‘voorbij’ is - dan blijkt deze problematiek nog ontstellend
actueel te zijn. Waarover ging het? Over Racine, over de universiteit, over twee
soorten van literaire kritiek.
De discussie ontstond met Sur Racine (1963): geen zoveelste lijvige ‘monografie’
van het universitaire type, maar een bundeling ideologisch geladen essays over o.m.
‘l'homme racinien’ en ‘Histoire ou Littérature?’. Genoeg om Raymond Picard, eminent
Racine-kenner en hoogleraar, in de pen te doen kruipen ter verdediging van het
heilige der heiligen. Zijn frontale aanval (Nouvelle critique ou nouvelle imposture,
1965) en het antwoord van Barthes (Critique et Vérité, 1966) zorgden ervoor dat
deze laatste bij een breder publiek bekend raakte. Een aantal critici nemen het op
voor of tegen de universitaire resp. de interpretatieve kritiek. Terwijl de enen met
Picard een zgn. objectieve benadering van het werk voorstaan, poneren anderen,
rond Barthes, dat het de taak van de criticus is een literair werk te interpreteren en
te evalueren vanuit een openlijk uitgesproken politiek en filosofisch (b.v. marxistisch,
Freudiaans...) gezichtspunt. Barthes vond
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medestanders in zo uiteenlopende figuren als Sartre (Saint Genet), Goldmann (Le
Dieu caché), Ch. Mauron (L'inconscient dans l'oeuvre et la vie de Racine), Bachelard
en J.P. Richard (Littérature et Sensation). Op grond waarvan? Op grond van het feit
dat zij, ieder op zijn manier, geen objectieve, neutrale, koud-wetenschappelijke
analyse pretendeerden, maar integendeel openlijk voor hun eigen standpunt uitkwamen
en zich niet lieten leiden door de vanzelfsprekendheid (doxa) dat de literatuur de
expressie was van de gevoelens en gedachten van de schrijver (biografisme van het
Lansoniaanse type). Barthes kon zich met deze ‘evidentie’ niet tevreden stellen. Hij
zocht naar dieperliggende, ideologisch geladen structuren die de complexe patronen
van een werk begrijpelijk, inzichtelijk zouden maken. Vandaar dat zijn interpretatieve
kritiek het attribuut ‘structuralistisch’ kreeg toegekend (cf. zijn befaamde artikels
‘L'activité structuraliste’, 1963, en ‘Introduction à l'analyse structurale des récits’,
1966). En de theoretici lieten zich niet onbetuigd. Doubrovsky schreef zijn Pourquoi
la nouvelle critique? (1966), met de significante ondertitel ‘Critique et objectivité’.
Pierre Daix kwam Barthes ter hulp met zijn marxistische studie Nouvelle critique et
art moderne (1968) en de ‘querelle’ eindigde in het beruchte colloquium te
Cérisy-la-Salle met de publikatie van Les Chemins actuels de la Critique (1968),
uitgegeven door Georges Poulet. Daarmee werd achter een bewogen hoofdstuk in
Barthes' oeuvre een punt gezet.
De gebeurtenissen van mei '68 lijken immers veeleer een koerswijziging in zijn
werk te hebben gebracht. Geen triomfalisme van een toen modieuze ideologiekritiek.
Barthes zou Barthes niet geweest zijn, mocht hij met de stroom zijn meegegaan. Wel
een poging om de verbeelding aan de macht te krijgen in de confrontatie met het
literaire werk. Concepten als ‘le texte pluriel’ en ‘lecture plurielle’ komen nu steeds
duidelijker op de voorgrond. Ze vinden hun toepassing in een magistrale studie S/Z
(1970) over de korte novelle Sarrasine van Balzac. Barthes geeft de lezer hier een
briljant, helaas onnavolgbaar voorbeeld van de manieren waarop de verborgen
betekenissen van een tekst openbloeien tijdens de lectuur, sequentie na sequentie.
Geen traditionele ‘explication de texte’, gebaseerd op de idee dat een tekst één centrale
betekenis heeft die de criticus er voor de lezer uit moet proberen te halen. Immers,
zulke ‘reële betekenis’ - Barthes beroept zich opnieuw op de Saussuriaanse linguïstiek
- bestaat volgens hem niet. Er zit geen uiteindelijke ‘signifié’ achter de verschillende
‘signifiants’ van een tekst. Zijn waarde en betekenis ontleent deze aan de mogelijkheid
die hij de lezer geeft om hem te herschrijven voor zichzelf. De beste teksten zijn
volgens Barthes die, welke steeds weer tot in het oneindige herschreven kunnen
worden.
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Tot zover de theorie. Maar de praktijk is toch ietwat anders. De vijf codes waarmee
Barthes geprobeerd heeft, samen met zijn ‘seminaristen’, de tekst van Balzac te
decoderen - een structuralistische versie van de oude retorische vragenreeks Quis,
cur, quomodo...? - zijn voor de niet zo briljante literaire criticus vaak eerder een crux
dan een sleutel. Zodat de fascinatie die van een werk als S/Z uitgaat als het ware in
omgekeerd evenredige verhouding staat tot de toepasbaarheid van Barthes' ‘methode’:
een uiterst persoonlijke weg rondom en naar aanleiding van een tekst.
Barthes is die persoonlijke weg verder op gegaan, met fragmentaire,
meesterlijk-onnavolgbare teksten naar aanleiding van teksten: Sade, Fournier Loyola
(1971), Le Plaisir du texte (1973), a.h.w. een literaire Kamasutra, en ten slotte,
alfabetisch gerangschikt - waarom ook niet - Fragments d'un discours amoureux
(1977). Teksten, niet om te ontleden, maar om te lezen en te smaken.
Zeker, Roland Barthes was een befaamd cultuurideoloog en stimulerend literair
criticus. Maar hij was vooral een woordkunstenaar en een begenadigd lezer; iemand
die las zowel vanuit een rijke cultuurtraditie, als met zijn hart en al de vezels van
zijn lichaam; iemand die ‘plezier’ beleefde aan dat lezen. Het ‘jargon’ neem ik er
graag bij.
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De laatste ronde
Weekeind van ons tijdschrift
Het jaarlijkse weekeind van ons tijdschrift heeft ditmaal plaats op zaterdag 21 en
zondag 22 juni a.s. in het KAJ-domein te Dworp (gelegen naast het domein van de
Provincie Brabant te Huizingen).
Het thema van het 28ste weekeind is: Het literaire tijdschrift in Vlaanderen. Het
feit dat ons eigen tijdschrift in 1980 aan zijn 125ste jaargang toe is, is aan de keuze
van dit thema niet helemaal vreemd.
De deelnemers worden verzocht aanwezig te zijn voor het souper om 18 uur.
Daarna heeft een panelgesprek over het thema plaats waaraan onder leiding van onze
redacteur Hugo Brems deelgenomen wordt door Paul de Vree, Lionel Deflo en Roger
Rennenberg.
Zondagochtend om 11 uur stellen redacties van jongerentijdschriften hun blad
voor: Yang, Impuls, Deus ex Machina, de Poëziekrant e.a.
Het aandeel in de kosten beloopt 900 fr. per persoon voor het volledige weekeind:
logies, drie maaltijden en drank.
De lezers van ons tijdschrift die aan dit weekeind willen deelnemen, zijn zeer
hartelijk welkom. Zij worden verzocht hun komst mee te delen aan Fons Fraeters,
Eikenboslaan 21, 3200 Kessel-Lo en het verschuldigde bedrag over te schrijven op
zijn postrekening 000-0872363-42 vóór 18 juni.
Het KAJ-domein ligt aan de rand van de weg Alsemberg-Buizingen. Komt u met
de wagen, dan volgt u de nieuwe grote ring rond Brussel in westelijke richting; via
het klaverblad te Groot-Bijgaarden bereikt u in de richting Bergen-Charleroi de afslag
Huizingen. Daar neemt u links de weg naar Dworp. Op die weg slaat u de vierde
straat links in (herkenningspunten: een vluchtheuvel en een bordje ‘Restaurant
Gravenhof’). Boven op de berg ligt het KAJ-domein.
Als u van het openbaar vervoer gebruik maakt, neemt u in Brussel-Zuid om 16.15
uur de trein naar Halle (aankomst 16.30 u.). De bus van de buurtspoorwegen vertrekt
op hetzelfde moment naar Dworp, maar wacht op de reizigers uit Brussel; U bent
een kwartiertje later in Dworp.
Redactie

Onze academie op nieuwe banen
In de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde (aflevering 2, 1979) kan men een verhandeling
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aantreffen door P. Hadermann getiteld: ‘De schrijnende schoonheid van het
Sikkelbeen. Naar aanleiding van “Vers 4” van Paul van Ostaijen’ (p. 258).
Zoals al mijn tijdgenoten (ik ben 80) heb ik Paul van Ostaijen vereerd en bewonderd
maar zijn steeds buitelende esthetica kon ik niet volgen. De heer Hadermann verzoekt
onze instemming voor ‘Vers 4’. Dat begint met de volgende kolder:
Lalla
lallen
Lalla
lallen
lillen
lil
huilen
vuist
vechten vuisten vechten vuisten
bal
ballen
vuisten ballen
vrouw van vroeger komt
postzegels gaf ik de jongen van vier hoog
vier hoog?
valt een
mens
van
vier
hoog

Mocht u nu denken dat dit kolder en onzin, dan hebt u het mis. Prof. Hadermann
verklaart dat allemaal zonneklaar. Dat is gewoon een poëtische bekentenis - voor de
ingewijden natuurlijk. Het slot van het ‘gedicht’ is verstaanbaar: ‘Ik wil een Vis zijn.’
Niemand zal het verfrissende element dat Paul van Ostaijen in de Nederlandse
poëzie heeft gebracht ontkennen (dat zou trouwens onzin zijn) maar dat men de leden
van deze Academie bezighoudt met commentaar op dergelijke onzin - en die drukt
in de Verslagen en Mededelingen van dat instituut - lijkt mij een verontrustend teken
des tijds.
Met alle respect voor collega Academielid Hadermann gezegd: commentaar bij
het gelal van een neurotische dichter past niet in een Academie.
Marnix Gijsen

Geen lichtdrukmaal
Met verbazing en geprikkelde nieuwsgierigheid lees ik in het essay van Marnix
Gijsen over ‘Het vaderhuis’ van Van de Woestijne, verschenen in de
februari-aflevering van dit tijdschrift: ‘Gezelle had wel ontroerend over zijn moeder
gedicht, van wie geen “lichtdrukmaal” was overgebleven terwijl men die in iedere
biografie van de dichter kan vinden (dichters zijn nu eenmaal leugenaars, maar Van
de Woestijne was dat niet)...’ (blz. 110-111).
Dat zijn veel bevreemdende beweringen in weinig regels.
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Ik zou gaarne een biografie van Gezelle in handen krijgen waar een foto van
Monica Devriese in te vinden is. Zelfs in het boek van Robert Lagrain ‘De moeder
van Guido Gezelle’ (1975), dat heel wat illustraties bevat, komt geen foto, tekening
of beeltenis van Monica voor. Er is wel een foto van Clemence Devriese (Pl. 51) met
een onderschrift waarin men kan lezen: ‘Met alles wat we nu weten over Monica,
kan men zich indenken dat Clemence op haar tante
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geleek. Maar daar er geen foto van deze laatste bestaat, is elke vergelijking
onmogelijk.’
Over Monica weten we wel een en ander. Zo bijv. dat zij, volgens Walgrave in
zijn Gezellebiografie, gaarne stil zat en ‘bad haren rozenkrans, of rookte wel eens
een pijpe tabak.’
Wat de dichters-leugenaars betreft, moet ik toch een paar kleinigheden in het
midden brengen. Van de Woestijne beschouwde de poëzie als een schoon bedrog en
schreef ergens dat het bovarysme zijn geliefkoosde geestelijke sport was. Deze sport
bestaat in ‘concevoir les choses autrement qu'elles ne sont.’ Van de Woestijne heeft
beweerd dat hij vanaf zijn tweede jaar kon lezen en schrijven. Dit en andere dingen
meer hebben Dr. K. van Acker ertoe gebracht, hem te plaatsen ‘in de rij der lijders
aan pseudologia phantastica’. Niet gevaarlijk. (‘Vlaamse temperamenten’, 1944, blz.
95).
Toch moet Van de Woestijne al van bij de geboorte heel bijzonder geweest zijn.
Zijn broer Gustave, de schilder, van wie onlangs ontstellend naïeve memoires (‘Karel
en ik’) zijn verschenen, vertelt dat Karel bij zijn geboorte zeventig centimeter lang
was en zes kilo woog. Toen hij op de arm recht kon zitten, lachte hij nooit. Als men
hem op zijn wang tikte, keek hij ernstig en misprijzend. Dat moet hij van zijn vader
gehad hebben. Die lachte ook nooit. De getuigenis van Gustave is te mooi om niet
letterlijk te worden vermeld: ‘De reden ervan is dat, indien hij het ongeluk had eens
te lachen, hij seffens de hik had die dan soms twee dagen aan een stuk duurde.’
In alle stambomen zijn er tere of zere plekken. Daarom zal men mij, hoop ik, een
authentieke anekdote niet kwalijk nemen. Ik bied ze gaarne aan Gijsen aan, die een
zwak heeft voor anekdoten. Toen ik nog niet lang te Brussel woonde, had mijn vrouw
griep. Er kwam een dokter uit de buurt, die tot op hoge leeftijd onze huisdokter zou
blijven. Op het moment dat hij zijn voorschrift ging invullen, kreeg hij een fijn
getekend portret in de gaten dat in de living hing. Hij zei in plat Gents: ‘Da's Karel
van de Woestijne!’ En zich naar mij omkerend: ‘Die zijn grootvader en mijn
grootvader waren de grootste leugenaars van Gent.’ Zo klein is de wereld.
Om tot ernstiger zaken over te gaan. Er is al een en ander geschreven over Gezelle
en Van de Woestijne. Van deze laatste bestaat een aantekening in zijn zakboekje van
1924 (‘Verzameld werk’, II, blz. 463 en 907):
‘Het geboortehuis van Guido Gezelle.
Hier is geboren hij die mij begraven zal.’

Daar kan ik soms over prakkezeren.
R.F. Lissens

Ada gerlo
Vóór enkele maanden overleed op 94-jarige leeftijd de Nederlandstalige letterkundige
Annie Salomons, schrijfster van vele romans en gedichten. Destijds publiceerde zij
haar werken onder het pseudoniem Ada Gerlo, o.a. haar bekende ‘Herinneringen van
een onafhankelijke vrouw’ (1915). In de familie hadden wij ons dikwijls afgevraagd
hoe Annie Salomons aan dat pseudoniem was gekomen.
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ik hierover met mijn goede vriend Nico Rost, de Nederlandse auteur en publicist die
Annie Salomons goed kende en haar af en toe ontmoette. Hij zou het haar gewoonweg
vragen.
Na een tijdje zond hij mij een briefje, door Annie Salomons aan hem gericht, met
o.m. volgende inhoud: ‘Ik had er geen idee van dat Gerlo een werkelijk bestaande
naam was. Wat ik U nu ga schrijven, moogt U natuurlijk aan de bezitter van die naam
vertellen. Ik vind dat die professor daar min of meer recht op heeft. Ik heb in mijn
jeugd, en eigenlijk m'n leven lang, een grote verering gehad voor Carl Gerretson. U
weet dat uit mijn herinneringen. Toen ik een pseudoniem zocht nam ik de eerste
lettergreep van zijn naam en de tweede van den mijnen.’
Hiermee was het geheim van het pseudoniem Ada Gerlo opgelost.
Nergens heb ik gelezen of vernomen dat Annie Salomons anderen in dit geheim
heeft ingewijd.
De professor die er min of meer recht op had, is van oordeel dat er thans geen
reden meer is om dit, voor zover hij kon nagaan, onbekend biografisch detail aan de
talrijke bewonderaars van Annie van Wageningen-Salomons, alias Ada Gerlo, te
onthouden.
Alois Gerlo

Alstein: sportroem
Er was een tijd - niet eens zo lang geleden - dat ik elke dag gemiddeld twee uur op
een atletiekpiste doorbracht, er eindeloos over horden sprong, spurtjes maakte, dat
ik de weekends het hele land doortrok - ‘op uw plaatsen, à vos marques’ - en dat ik
hier en daar in Europa de Belgische kleuren verdedigde. Dat was mooi meegenomen,
de reizen. Ik bewaar er uitstekende herinneringen aan. Aan de reizen dan, niet aan
de wedstrijden; de Belgische hordenlopers waren van een dergelijk internationaal
niveau dat de twee laatste plaatsen meestal op voorhand voor hen gereserveerd
werden. Een geluk overigens; was het niveau hoger geweest, ik zou nooit een Belgisch
truitje om de schouders hebben gehad en verder dan Aken was ik dan ook nooit
gekomen.
Van al die atletiekbedrijvigheid zijn alleen de loopjes in het park overgebleven.
Drie keer in de week. Het is joggen geworden eerder dan trainen. Maar je komt nog
oud-atleten tegen, vaag bekende gezichten, kennissen die knikken, knipogen, ‘hoi’
roepen, die vooral veel zweten en hijgen. Soms loopt iemand een eindje met je mee.
Gisteren nog. Hij had een gezicht dat me niet helemaal onbekend voorkwam. Maar
hij kende mij.
‘Hoe is het met je vrouw?’ vroeg hij. ‘Loopt ze nog horden?’
‘Mijn vrouw heeft nooit aan sport gedaan,’ antwoordde ik, ‘het was mijn zuster
die horden liep.’
‘Ben jij dan de broer van Betty?’
‘Nee, van Ann.’
‘Dan ben je ook niet met Betty getrouwd?’
‘Nee.’
‘Speel je nog dikwijls volleybal?’
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‘Ik heb nooit volleybal gespeeld. Ik deed atletiek.’
‘Ja natuurlijk! Atletiek. Wat deed je precies?’
‘Hordenlopen.’
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‘Ik herinner het me. Op Beerschot.’
‘Antwerp.’
Een stilte.
‘Dan ben je toch iemand anders dan ik dacht.’
Sportroem. Hoe beroemd was hij misschien ooit geweest.
‘Het beste nog’, zei hij toen hij het park uitliep.
Ik loop graag; je komt nog eens mensen tegen.
Alstein

Erotica
Twee heren van de Universiteit te Luik, waarvan in elk geval de tweede zijn naam
wèl gestolen heeft (hij heet zowel Eckart als Pastor), hebben in 1979 in het Tijdschrift
voor Levende Talen een boeiend opstel geschreven over het literaire tijdschrift Der
Gral, dat in 1906 werd opgericht en de spreekbuis was van het uiterst-rechtse Duitse
katholicisme. Met een overvloed aan citaten tonen zij aan, dat het spraakgebruik van
Der Gral angstaanjagend preludeert op het jargon van het Derde Rijk: antisemitisch,
xenofoob, autoritair, anti-intellectueel anti-individualistisch, ‘völkisch’, diffamerend,
pseudo-biologisch, mythisch, agonaal, totalitair.
Het is daarbij niet hun bedoeling, zeggen de heren, het conservatieve katholicisme,
laat staan het katholicisme in zijn geheel aan de schandpaal te spijkeren. Dat doen
ze dan ook niet. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Bij het bespreken van
de houding die Der Gral tegenover de erotiek aannam (wat erotisch is, is pervers),
ontsnapt de auteurs het zinnetje (ik vertaal uit het Duits): ‘Afgezien van de ook nu
nog in katholieke kringen gangbare afkeer van alles wat met seksualiteit te maken
heeft, waar we niet verder bij stil zullen blijven, (enz.)’.
Nou, ze mogen eens komen kijken.
Ludo Simons

Frisica
Het Provinciaal Bestuur van Friesland heeft in samenwerking met de Fryske Akademy
een brochuurtje uitgegeven over de huidige stand van het Fries. Daarbij wordt, ter
vergelijking, ook wel eens naar buitenlandse toestanden verwezen. Bijvoorbeeld om
oplossingen voor praktische probleempjes zoals de tweetaligheid van opschriften te
suggereren. De Britten zijn daar grootmeesters in, zegt de brochure. ‘Neem het geval
van de postauto's in Wales. Men wil daar tweetalige opschriften. Zet die twee
opschriften nu onder of naast elkaar, dan heeft een van beiden als taalcommunicatie
minder waarde. Wat doet de Brit: aan de ene zijkant van de auto Welsh en aan de
andere kant Engels.’ Geniaal, al te geniaal. Het moet wel zijn dat Brussel zoveel
verder van Friesland ligt dan Llanbadarnfynydd of Llangasty-Tal-y-Lynn.
Ludo Simons
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Tijdschriftenrevue
Appel
5de jrg., nr. 1, maart 1980
J. Denoo bespreekt met veel sympathie poëziebundels van T. Brem en Ph. Cailliau.
J. Boven formuleert in ‘Kritisch cognossement’ op een heel evenwichtige manier
zijn kritische uitgangspunten. D. Coninckx begint een informatief essay over Gezelle
met enige berichten over zijn politieke activiteit in Brugge. G. Wulms schrijft over
Flaubert. J. Denoo publiceert een fragment uit een te verschijnen roman (cf. idem in
Noodrem). ‘Metamorfose’ is een SF-verhaal van William Vananderoye. De gedichten
zijn, op enkele uitzonderingen na, erg zwak en conventioneel.
Als speciale aflevering verscheen een ‘Sprookjes’-nummer met een selectie uit
de inzendingen voor de door het blad ingerichte wedstrijd.

Bzzlletin
8ste jrg., nr. 73, febr. 1980
Dirk Kroon schrijft een uitgebreid, nogal polemisch getint opstel over de dichter J.H.
Leopold en zijn veelbesproken werk ‘Cheops’. Hij behandelt zowel de persoon als
het werk. K. Meeuwesse schrijft over ‘de jonge Nijhoff’: materiaal voor een biografie.
Daarbij sluit heel nauw een tekst aan van Victorine Hefting: ‘Enkele herinneringen
aan Martinus Nijhoff’. Ch. Vergeer besluit zijn studie over ‘Friedrich Nietzsche en
Lou Salomé’. Als creatief werk valt enkel te vermelden een ‘Brief uit Bretagne’ van
Sjoerd Kuyper, met als titel ‘Het lied van de goudvink’. Bijzonder interessant is een
essay-interview van Peter van den Hoven over/met de auteur (van voornamelijk
kinderboeken) Guus Kuijer: een van de zeldzame gevallen van een auteur, die ook
als kinderboekenschrijver in de eerste plaats schrijver blijft. De elfde aflevering van
de reeks over ‘Literatuur in Latijns Amerika’ gaat over Bolivia. Ze is samengesteld
door Arie Sneeuw. In zijn Engelse kroniek bespreekt James Brockway werk van
Rose Moss, V.X. Naipaul en Penelope Fitzgerald.

Chrysallis
nr. 4, 1979
Chrysallis is een ‘Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst’, met als redactie
Angenies Brandenburg, Hanneke van Buuren, Ethel Portnoy en Hannemieke
Stamperius. Het blad wordt uitgegeven bij Elsevier te Amsterdam. Chrysallis is,
zoals iedereen onderhand wel weet, in de eerste plaats bedoeld als een literair-artistiek
blad door en voor vrouwen; zonder daarbij uit te gaan van ‘een specifieke normatieve
ideologie’. Dat blijkt ook wel uit de bijdragen, die, behalve dat ze overwegend van
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vrouwen afkomstig zijn, weinig gemeenschappelijks hebben. Er zit eigenlijk een
beetje een contradictie tussen de bedoeling het a-priori onderscheid tussen mannen
en vrouwen tegen te gaan, en anderzijds de oprichting van een blad dat precies een
vrouwelijk groepsbewustzijn vooronderstelt. Maar daarop niet gevit: het blijkt dat
hier heel wat mensen aan het woord komen die elders kennelijk weinig of geen kansen
krijgen. Verder is het een heel verzorgd blad, op paperback-formaat, handig en prettig
om te lezen. Naast heel wat vertaald werk, komen ook en vooral auteurs en
kunstenaars uit Nederland en Vlaanderen aan bod. Uit zo'n boek van 220 bladzijden
alle bijdragen bespreken, kan natuurlijk niet. Daarom enkel een lijstje met de meest
opvallende stukken. Dat zijn gedichten van Sitor Situmorang, Francine Rijkegras en
Boccarossa, autobiografische ‘Notities van een bloedarme vrouw’ van Unica Zürn
en een uit het Frans vertaalde anonieme tekst uit de 13de-14de eeuw: ‘Van de
ontmande edelvrouwe’. Daarnaast in de rubriek ‘Dagboeken en brieven’ teksten van
o.m. M. Ferguson, Ria Versteegh en Nell Wagemakers (over Belle van Zuylen).

Heibel
14de jrg., nr. 2, dec. 1979
Het allerplezierigste is natuurlijk de ‘Korte inleiding tot het intellektuaals’ van Leo
Nuyens. Om boven alle intellectuele bedden te hangen. Overigens, ik denk dat Heibel
precies langs deze weg heel ontvoogdend kan werken: door te laten zien wat er onder
de nieuwe kleren van de keizer steekt. Dat doet ook P. Claes in zijn bespreking van
enige recente boeken over semiotiek. Hoofdbrok is verder een heel diepgaand gesprek
van de redactie met filosoof-hoogleraar Leo Apostel: een ongewoon boeiende en
veelzijdige figuur. Mark Schaevers schrijft een lang, rijk gedocumenteerd en helder
stuk over neomarxistische verklaringen van het stalinisme: ‘Marx, na Stalin’. Eric
Hulsens kent, in een ironisch stukje, de prijs voor het slechtste Vlaamse jeugdboek
toe aan Leopold Vermeiren, alias de Rode Ridder. ‘Seizoenen en dagen in de
Warande’ is een goede poëziecyclus van Frank de Crits.

Kreatief
13de jrg., nr. 5, dec. 1979
‘Vlaenderen, dagh en nacht denck ick aen U’ is een autobiografisch fragment van
L. Abicht, over zijn Vlaams-nationalistische jaren op het St.-Xaverius-college in
Borgerhout. Wel prettig om wille van sommige punten van herkenning, maar toch
niet zo sterk als het proza van Alstein en M. Insingel dat erop volgt. M.J.G. de Jong
schrijft over Marsman en J. de Piere over ‘Achterbergs gij en het centrale thema’.
L. Deflo is erg opgetogen over ‘Tussen tuin en wereld’ van P. de Wispelaere. Dan
volgen heel wat gedichten. Eerst stelt R. Vanderauwera de Amerikaanse
neger-dichteres Gwendolyn Brooks voor. Dan volgt een reeks meestal goede
Nederlandse gedichten, van o.m. W. Spillebeen, S. Prins en W. Kuiter. J. Mestdagh
stelt het tekenwerk van Solange Abbiati voor. Phil Cailliau laat niet veel heel van
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‘Kodiak .58’, de thriller van J. Geeraerts. Hij beschuldigt Geeraerts onomwonden
van plagiaat van F. Forsyth. De argumenten die hij aanhaalt lijken mij toch nogal
zwak. Maar ik
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heb de boeken van Forsyth niet gelezen, en zwijg dus verder maar.

Maatstaf
28ste jrg., nr. 2, febr. 1980
‘De bloedende trein’ is een heel goed verhaal van Bob den Uyl. Daarnaast heel
verschillende, elk in hun genre vrij behoorlijke gedichten van J. Eijkelboom, D.
Hillenius en C. Buddingh'. H. Barendregt speurt (nog maar eens) naar ‘De identiteit
van Achterbergs geliefde’. Hij besluit tot een ineengeschoven beeld van de vrouw
en Christus. Dorinde van Oort schrijft over de Engelse romanschrijfster Ivy
Compton-Burnett en Ch. Vergeer vertaalde een fragment van Nietzsches ‘Ariadne's
klacht’. In een begeleidend stuk situeert en commentarieert hij dat merkwaardige
gedicht, geschreven voor Wagner en diens vrouw. Heel plezierig ten slotte zijn de
randnotities bij de Amerikaanse samenleving, door Jean Schalekamp.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
33ste jrg., nr. 1, jan.-febr. 1980
Peter Nijmeijer stelt Hans Magnus Enzensberger voor en vertaalt daarna van hem
fragmenten uit ‘De ondergang van de Titanic’. Er zijn ook nogal wat oorspronkelijk
Nederlandse gedichten in dit nummer, en heel behoorlijk bovendien: van Willy
Vaerewijck, F. Denissen en M. Leclerc. Ook al goed proza van Theun de Vries en
Frans Kusters. R. Cornets de Groot las toevallig iets van Rilke, en nu moeten zonodig
Slauerhoff, Mulisch en Lucebert vandaaruit gaan verklaard worden. Wim Meewis
vervolgt zijn studie van de ‘Iconologie van de Action Painting’, en Wim de Poorter
schrijft over de drukken en versies van ‘De kappellekensbaan - Zomer te Ter-Muren’.
Weinig boeiends in de kronieken.

Noodrem
6de jrg., nr. 1, lente 1980
Noodrem wordt meer en meer een interessant, volwaardig literair jongerentijdschrift.
‘De conditie van de dichter’ is een autobiografisch romanfragment van Joris Denoo:
boeiende lectuur voor tijdgenoten. D. Verheyden vervolgt zijn studie over ‘Reakties
in de pers op de poëzie van de Vijftigers, 1949-1955’, en Marc de Smet houdt niet
op bloemlezingen te lezen, te vergelijken en in tabellen onder te brengen. Er komen
toch wel aardige resultaten en bedenkingen uit te voorschijn. Verder heel veel
informatie via recensies, van studies, kinderboeken, dichtbundels, tijdschriften e.d.

Ons Erfdeel

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

23ste jrg., nr. 1, jan.-febr. 1980
M. Backhouse onderzoekt ‘De historische realiteit in Louis Paul Boons
“Geuzenboek”’. Een interessante, genuanceerde benadering. J. Boyens stelt het
beeldhouwwerk van Guus Hellegers voor en L. Bekkers schrijft over de beelden van
Roel D'Haese, waarin hij vooral ‘de eerlijkheid van een beeldentaal’ waardeert. De
al zo veel besproken ‘evolutie van de Katholieke Kerk in Nederland’ wordt nog eens
systematisch bekeken door J.F. Lescrauwaet, terwijl G. van den Boomen de
merkwaardige figuur van A.L. Constandse voorstelt. ‘Krachtens ingeschapen moeten’
noemt J. van der Vegt een opstel over de poë-
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zie van Ida Gerhardt. José Lambert wijdt beschouwingen aan ‘De verspreiding van
de Nederlandse literatuur in Frankrijk’. P.H. Dubois heeft het over ‘De Brusselse
jaren van Jan Greshoff’. In de kronieken wordt recent werk besproken van E. Verpale,
Oek de Jong, H. Hensen, H. Haasse en J. Kruithof.

Poeziekrant
4de jrg., nr. 1, jan.-febr. 1980
Deze aflevering opent met nabeschouwingen en bedenkingen bij de Nacht van de
poëzie. D. Billiet laat nu eens de reacties horen van de afwezige dichters. Marc
Reynebeau bespreekt een hele reeks heruitgaven, bloemlezingen en verzamelde
gedichten van gevestigde waarden. C.O. Jellema stelt de Duitse dichteres Sarah
Kirsch voor en A. van Assche schrijft over verschillende poëzie-uitgaven in vertaling,
van o.m. Poolse poëzie, de Zweed A. Lundkvist, H. Hesse en G. Benn. Opvallend
goede gedichten van S. van den Bremt, E. Verpale en J. Denoo. De nieuwe lay-out
(van Paul Gees) vind ik bepaald geen vooruitgang.

Raster
nr. 10, 1979
Een van de voornaamste kwaliteiten van dit blad is de promotie van interessante
buitenlandse auteurs. Zo stelt Bernlef de Amerikaan Lawrence Raab voor met een
cyclus heel interessante gedichten. Roswitha Wiegmann introduceert de Duitse
schrijfster Hannelies Taschau. Verder een prozafragment van de Italiaan Giorgio
Manganelli. G. Amanshauser schrijft een merkwaardige interpretatie van een
vierregelig klankgedicht, dat luidt: m/st/sm/st. ‘Antisystematiek’ is de titel van een
opstel van Cyrille Offermans ‘Over recent nederlandstalig proza’. Het gaat
voornamelijk over H.C. ten Berge, B. Schierbeek, I. Michiels en J.F. Vogelaar. Hella
S. Haasse vervolgt een essay over het beeld van de vrouw in de Nederlandse literatuur.
Dit deel gaat over de periode van ca. 1900 tot nu. Koba Swart schrijft een soort
(meta-)tekst over het maken van een beeldverhaal: ‘De tijd van het voorspel’. ‘Cyclus
voor het verborgen hert’ is een reeks goede poëzie van A.X. Otterspeer. Hetzelfde
geldt voor gedichten van Leendert Witvliet. Proza van W.J. van Wouten kan mij
minder bekoren. De Italiaanse schilder Emilio Tadini schrijft
programmatisch-verklarende notities bij zijn werk. Verder nog een gesprek met
Michel Foucault over ‘Waarheid en macht’ en een gesprek tussen Foucault en Gilles
Deleuze over ‘intellektuelen en de macht’. Onmiddellijk daarbij sluit een opstel aan
van Christine Buci-Glucksmann over ‘De opvattingen van Gramsci over het
intellectuelenvraagstuk’.

De Revisor
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7de jrg., nr. 1, febr. 1980
‘“&” of Knapensluimer’ is goed proza van Patrizio Canaponi. Ook een prozafragment
van Willem van Toorn, ‘Ontwikkelingen vanuit een vrijwel leeg landschap’, is
bijzonder de moeite waard: helemaal de thematiek en de toon van zijn gedichten.
Van de Italiaanse auteur Italo Calvino werden twee verhalen vertaald, en J. Bernlef
stelt de Amerikaanse dichteres Elisabeth Bishop voor, o.m. met enkele gedichten in
vertaling. Rob Delvigne en Leo Ross analyseren ‘Het conflict tussen Jacob Israël de
Haan en
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P.L. Tak 1904-1905’. Het ging, zoals bekend over de ‘zwijnerij en smeerlapperij’ in
de roman ‘Pijpelijntjes’. F.L. Bastet publiceert een feestrede voor Ida Gerhardt, n.a.v.
de ‘Prijs voor Meesterschap’. Rudy Bremer schrijft beschouwingen over kunstkritiek.
Verder heel wat goede verzen, van o.m. W.J. Otten, R. Anker, P. Gellings en Elly
de Waard, foto's van Oscar van Alphen met commentaar van Max Pam, en in de
polemische rubriek o.m. een reactie van E. Slagter op het stuk van Van de Watering
over de relatie Cobra/Vijftigers.

Schuim
6de jrg., nr. 6, dec. 1979
Dit is het laatste nummer van Schuim. De redactie situeert in een afscheidswoord
ontstaan, evolutie en betekenis van het blad in het culturele en artistieke leven van
Limburg. Ik moet zeggen dat ik mij in deze rubriek zelden met veel enthousiasme
over Schuim heb uitgesproken. Vooral het overtrokken idealisme van de eerste jaren
trok mij weinig aan. Daarom is het des te spijtiger dat Schuim precies nu, wanneer
het meer en meer blijk ging geven van degelijkheid en niveau, moet verdwijnen. Ook
voor het literaire leven in Limburg is dit wel een bijzonder te betreuren abdicatie. In
dit laatste nummer schrijft K. Hellemans nog twee bijdragen: over ‘Spaanse wereldse
lyriek in Renaissance en Barok’, en over ‘Moderne Spaanse lyriek’. J. Fontier stelt
de keramiste Carmen Dionyse voor. Neer Vantina wordt herdacht door een aantal
van zijn poëzievertalingen op te nemen en B. Mesotten besluit het verslag van zijn
haikoe-safari in Japan.

De Vlaamse Gids
64ste jrg., nr. 1, jan.-febr. 1980
Een Jan G. Elburg-nummer, dat traditiegetrouw opent met een lang gesprek van de
dichter met W.M. Roggeman. Daarop volgen enkele prozanotities van Elburg en een
huldegedicht van Koos Schuur. J. van der Vegt bespreekt een representatieve cyclus
erotische gedichten en M. Dangin schrijft algemene beschouwingen over de thematiek
en techniek van Elburg. ‘Een diabolisch vakman’ noemt E. Slagter Elburg als beeldend
kunstenaar. Verder beschrijft J. Oostvogels romantische kenmerken in de poëzie van
H. Lodeizen. M. van Jole heeft het over de 15de biënnale van Sao Paulo, vooral de
Belgische inzendingen, van Marcel Maeyer, Jan Vanriet en Urbain Mulkers, B.
Verhoye over het theaterfestival van Avignon '79 en R. Vrielynck over de Belgische
film.

Yang
16de jrg., nr. 1, febr. 1980
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‘Sanserre’ is een goed SF-fragment van Pliet van Lishout. Er staat heel veel poëzie
in dit nummer. Ik vermeld de opvallendste dichters: D. Billiet, D. Verbruggen, J. de
Poortere, R. Hannelore en E. Verpale. Tussen al die gedichten staat de tekst van een
lezing van H. Brems op de jongste Yang-dag, over Vlaamse poëzie van de laatste 5
jaar: ‘Met hun kop in de wolken of met hun gat in het gras’. J. Vangansbeke stelt het
werk van de kunstschilder Fons Roggeman voor. Ook de Finse kunstenaar Tapio
Junno wordt voorgesteld. Tonko Brem schrijft in ‘Literatuur als nostalgie naar het
sakrale’ niets minder dan ‘Genetische beschouwingen over het
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labyrint als polyvalent symbool’. A.M. Surinx schrijft over Sylvia Plath, L. Gruwez
over de vertaling door H. de Coninck van de gedichten van Edna St. Vincent Millay,
en J. Denoo over bundels van L. Nolens en T. Brem.

Varia
- In Kultuurleven (47ste jrg., nr. 2, febr. 1980) vervolgt D. Kroon zijn requisitoir
tegen de bloemlezing van H. Warren. J.J. Wesselo bespreekt romans van S. Kuyper,
H.C. ten Berge en W. Hazeu. Dario Fo en Franco Rama schrijven over theater en
samenleving, op basis van hun eigen ervaringen. In nr. 3 (maart-april 1980) bespreekt
D. Kroon de bundel ‘Theatraal’ van R. Campert; J.J. Wesselo schrijft over Boons
‘Geuzenboek’ en over een herdruk van het proza van W.M. Roggeman.
- In Spiegel der Letteren (21ste jrg., 1979, nr. 3) schrijft L. Scheer over de
afhankelijkheid van Couperus' ‘Langs lijnen van Geleidelijkheid’ van Zola. J.A.
Dautzenberg ontleedt de thematiek in Bordewijks korte verhalen.
- Vlaanderen brengt weer twee speciale nummers, resp. over de problematiek van
kerkelijke kunst nu (28ste jrg., nr. 173, nov.-dec. 1979) en over ‘Vlaamse neogotiek
in Europees perspectief’ (29ste jrg., nr. 174, jan.-febr. 1980).
10/4/'80
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 5 juni 1980
Albert Westerlinck / Rodenbach, na honderd jaar
Er zijn deze maand honderd jaar verlopen sinds Albrecht Rodenbach is gestorven.
Zijn historische betekenis voor de Vlaamse Beweging is zo groot dat wij dit
centenarium niet ongemerkt mogen laten voorbijgaan. Ik wil hier in korte trekken
zijn inwendige biografie schetsen.
Rodenbach werd te Roeselare geboren, op 27 oktober 1856, uit een burgerfamilie
van Duitse afkomst, die een grote rol speelde in het Belgische politieke en culturele
leven van de 19de eeuw en waarin liberale en fransgezinde tendensen leefden.
Albrecht kwam tot innerlijke ontplooiing in het Klein Seminarie van zijn geboortestad,
waar de priester-leraars Flamen en Verriest hem begrepen en aanmoedigden. Verriest
vooral vuurde zijn vlaamsgezindheid aan en bracht zijn intellectuele en poëtische
gaven tot ontwikkeling. Hij wilde bevorderen wat zijn meester Guido Gezelle zo
vaak als zijn hartewens had uitgeroepen:
Mochte mij dat nieuws gebeuren,
dat ik zage, wel en wis,
Vlanderen 't Waalsche wambuis scheuren,
daarin 't nu genepen is!
Weerde God, hem 't eeuwenoude
doodkleed, wierde 't vrij daarvan
Vlanderen lief, herleven zoude
't hert van uwen dichter dan.
... ... ...

Maar Gezelle was té onderworpen aan het anti-Vlaamse klerikale gezag, te conform
met elke conservatieve autoriteit, om de daad bij het woord te voegen. Zijn leerling
Hugo Verriest, die ook priester was, durfde al evenmin openbaar tegen het
verbasterend gezag in de Vlaamse scholen protesteren, maar werd een agitator, die,
grotendeels in het geheim, zijn leerlingen aanspoorde tot verzet en opstand tegen het
franskiljonse, autoritaire gezagspatroon dat hen onderjukte.
Gezelle-Verriest-Rodenbach: drie ge-
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neraties in Vlaanderens geestelijke en politieke ontwaking!
In 1875 brak te Roeselare een schoolopstand uit van knapen die weigerden zich
nog langer te laten verbasteren door het franskiljonse gezag. Zij kozen als symbool
van hun vrijheidsdrang de ‘blauwvoet’, die zij vonden in de historische roman van
Hendrik Conscience De kerels van Vlaanderen. Van deze opstandige ‘Blauwvoeterie’
werd Rodenbach als vanzelf, door zijn natuurlijke gaven, de leider. Hij bezielde en
organiseerde deze vlaamsgezinde jeugdbeweging, eerst te Roeselare, later in
West-Vlaanderen en ten slotte aan de universiteit te Leuven. Hun bondstijdschrift
was Het Pennoen (1877). Tot bij zijn vroege dood (1880) schonk hij het grootste
deel van zijn werkkracht en bezieling aan deze Vlaams-nationale jeugdbeweging,
die ondanks stijgende tegenstand van de hogere clerus en andere van het volk
vervreemde autoriteiten in ons Vlaamse land steeds groeide. Veel in Rodenbach
wordt verklaard als men begrijpt dat de Vlaamse strijd in hem de diepste
gemoedsaandriften wakker riep: zijn hartstochtelijkheid, zijn dadendrift, zijn
vrijheidszucht, zijn heldhaftigheids- en absoluutheidsdrang, zijn leidersambitie. Zijn
jonge politiek bewustzijn en zijn esthetische opvattingen groeiden in het licht van
de romantiek, waarin de geniecultus, het heroïsme en de nationale vrijheidsdrang
belangrijke thema's waren. Hij modelleerde zijn nationale bevrijdingsstrijd naar het
voorbeeld van de Duitse nationalistische Burschenschaften in de anti-Napoleontische
vrijheidsstrijd. Ook hij schreef strijdgedichten, waarin een ongebreideld temperament
en stuwende leidersbezieling te horen zijn. Zijn liederen voor de jeugd hebben een
overrompelende dynamiek, vol dwepende retoriek, die de massa's kon elektriseren.
Men denke aan Het lied der Vlaamse zonen of de Nieuwjaarsgroet, waarin men het
voetgedreun der scharen hoort:
Vooruit de jonge Vlaamse schaar,
Vooruit door het beginnend jaar.
Vooruit! eenieder hoû' zich sterk,
Vooruit met ons misprezen werk,
Vooruit tot spijt van die 't benijdt,
Vooruit spijts laster en verwijt,
Vooruit spijts onverschilligheid
en lafheid en kwaadwilligheid,
spijts ontrouw en spijts misverstand,
spijts vijand en spijts dwingeland,
Vooruit!

Wij wisten in onze romantische jeugd, toen wij in stoeten stapten, dat alléén
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de harde rechtlijnigheid en de ijzeren koppigheid, die spreken uit dit gedicht,
Vlaanderen zouden leiden tot zijn énig doel: los uit 't Waalse ‘wambuis’, vrijheid,
zelfstandigheid. En wij weten het nog!
In de poëtica, die Rodenbachs dichterschap ondersteunt, moeten literatuur en actie
één zijn; lyriek, epiek en toneel moeten ingrijpen op de politieke werkelijkheid. De
leidende gedachten in zijn eerste werk heeft hij van Gezelle en Verriest geërfd: de
nationale herleving en de christelijke beveiliging van het Vlaamse volk. Ook aan
hen, en aan de Vlaamse traditie sinds 1830, ontleent hij de romantische mythe die
hem aanvankelijk bezielt: de verering voor de mysterieuze en grote middeleeuwen.
Rodenbach is evenwel als schrijver ook werkzaam geweest buiten de sfeer van onze
nationale strijd. Vroeg werd hij uit het paradijs van de kindsheid verjaagd (Die Beke).
Reeds op de banken van de middelbare school is zijn grondgevoel onrust en beleeft
hij het bestaan agonaal, als een spanning van angst en verweer (De laatste storm).
Doch de idealistische geest, die leven en dichterschap wil uitbouwen tot harmonie
in christelijk-nationale zin, blijft in hem primeren.
De idealen van Hugo Verriest blijven vooralsnog richtinggevend wanneer hij in
oktober 1876 rechten gaat studeren te Leuven. In het ideeëngedicht Ter Waarheid,
dat sleutelwaarde heeft voor de kennis van zijn inwendig leven, wil hij zijn grenzeloze
levenshonger, zijn faustische levensdrang harmoniëren met christelijke principes en
klassieke tucht. Toch komen daarnaast reeds krachten van crisis en verscheuring tot
gelding. Het bewustzijn van gevaarlijke tegenstrijdigheden en mateloze onrust in
hem kunnen hem teisteren (Abyssus abyssum invocat). Hij ziet de levenshorizon niet
meer als een klare lichthemel, maar, met de fascinatie voor het demonische van
sommige romantici, als een duister krachtenveld met chaotische spanningen.
Meer en meer in de greep van vrijheidsdrang, zelfbevestigingsdrang en agressiviteit,
wordt hij gemakkelijk bekoord door de oudgermaanse levensbeschouwing, die spoedig
zijn dichterschap als mythische oerbeleving zal vervullen en de mythe van de
christelijke middeleeuwen verdringen. Romantische tijdsfactoren verklaren deze
nieuwe keuze, maar een diepere reden is ook dat hij in de chaotische aanvoeling van
zijn innerlijk leven een afspiegeling gaat zien van het oergermaanse levenstype, met
zijn onbegrensde zelfbevestiging en ongebreidelde vrijheidsdrift, maar met als
onafscheidbare keerzijde ook het tragische noodlotsgevoel: metafysische twijfel,
bestaansangst.
Terwijl hij in 1877 nog vast wortelt in de Vlaams-christelijke en klassieke
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traditie, dompelt hij in 1878 zich ten volle in de ‘nordische Weltanschauung’. In
typisch Germaans-geïnspireerde gedichten als Het Lied van den Skald e.a. treedt een
woeste heroïek in verzet tegen het donkere noodlot. Dit is de symbolische projectie
van het innerlijk monodrama dat in hem groeit: een geworpen-worden tussen extreme
gevoelens van grootheidsdroom, wilde opstandigheid en anderzijds onmachtsgevoel,
vernietigingsvrees. Meer en meer verzeilt zijn creatieve verbeelding in die
tragisch-heroïsche wereld (Den Arend, Koning Freyer). Vrijheidsdrang brengt hem
in hetzelfde jaar dichter bij de liberale denkbeelden, zoals blijkt uit het
cultuurfilosofische gedicht Geschiedenisse en een brief aan Max Rooses.
Derde factor van belang is de volle ontwaking van zijn liefdegevoel, die ook
spoedig tot crisis zou leiden. Aanvankelijk vat hij de eros op als een ideale beleving
in de opbouw van zijn levensharmonie. Deze geïdealiseerde liefdedroom heeft hij
vertolkt in zijn eerste belangrijk toneelstuk Gudrun, dat een deel zou worden van
een grote dramatische cyclus, een ‘comedia humana’ die heel de
mensheidsgeschiedenis zou omvatten. Het is gebouwd op twee motieven - het
nationale (Wate) en de liefde (Gudrun) - en moest de synthese verheerlijken van
Rodenbachs menselijke geluksdroom. De taal is soms stuntelig, de vorm onrijp, doch
de karakterschepping wijst op grote dramatische aanleg en diep levensinzicht. Ook
in andere gedichten van 1878 wil Rodenbach de erotiek integreren in een
groots-gedroomde levensharmonie. Verliefdheid op Elizabeth, de fijnzinnige dochter
van de Nederlandse hoogleraar Nederlands te Leuven Paul Alberdingk Thijm, is de
feitelijke beleving die zijn liefdepoëzie en -dromerij voedsel geeft.
Zeer waarschijnlijk heeft Rodenbach zijn liefde voor Elizabeth nooit verklaard;
hij omweefde ze met een sfeer van edel geheim. Het thema van de verzwegen liefde
komt meer dan eens voor in de veelzijdige en complexe liefdethematiek van het
romantisme. Ook de idealisering, ja, sacralisering van de liefde is een bevoorrecht
thema van de romantische dichters. Rodenbach verheft het niet zo banale meisje zij was muzikaal aangelegd - tot ideale vrouw. Zij wordt symbool van het Absolute
(men leze Van eener Jonkvrouw I), waarbuiten geen heil, alléén vernietiging, bestaat.
Wie veel romantische dichters heeft gelezen, weet dat bij velen onder hen de ideale
liefde tevens de onmogelijke moest zijn. De snelle ontwikkeling van Rodenbachs
verzwegen liefde van metafysische idealisering naar fataliteit, ligt in die lijn. Vooral
de laat-romantiek, die met een groot quantum filosofisch pessimisme was beladen
(Heine, Wagner, Baudelaire) kent als thema deze plotselinge overslag van ideale
naar verdoemde liefde. Rodenbach leefde in die tijd. Bovendien geeft zijn psychische
aanleg verklaring voor het spoedig overslaan van zijn absolute liefde naar wanhopige
frustratie. Ik
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wil daar nog aan toevoegen dat bij de jonge Rodenbach de gepassioneerde drang
naar individuele zelfuitleving (trouwens, wéér een groot thema van de romantiek!)
de overgave aan de echte, zelfloze liefde in de weg stond. In de uit Wagner vertaalde
Tannhäuser-fragmenten komt tegenover de zuivere Elizabeth de sensueel lokkende
Venus te staan. Innerlijke tegenstelling van zuivere zielsliefde en donkere passie,
die hij voortaan cultiveert!
In 1879, het laatste volledig academiejaar dat hij te Leuven doorbrengt, verliest zijn
vrijheidsdrang tucht, hij ontwikkelt zich bij pozen tot volledig individualisme en
kent momenten van ongedisciplineerde anarchie. In zijn sociale omgang ontstaan
moeilijkheden. In zijn verhouding tot de Vlaamsgezinde jeugdbeweging in de
Westvlaamse gouw en te Leuven groeien spanningen. Die worden nog meer geladen
door de vele kritiek die door de hogere geestelijkheid en de clerus in de colleges
tegen hem wordt uitgebracht omwille van zijn vrijheidsdrang, zijn opstandige
Vlaamsgezindheid en vooruitstrevende opvattingen. Vaak was deze kritiek
dom-bekrompen, maar het onbegrip en de tegenwerking prikkelden en verbitterden
de fiere, kwetsbare jongeling.
Misschien als gevolg van diverse oppositie, maar waarschijnlijk ook uit een
innerlijke bestaansdrang evolueert hij meer en meer naar een aristocratisch gezind
en hoogmoedig isolement. Zeker wil hij leider, dichter en toneelschrijver blijven van
de Vlaamse jeugdopstand, maar hij komt tot een nieuwe opvatting van de Vlaamse
bevrijdingsstrijd. Deze moet niet zozeer steunen op de bewustwording van de massa,
zoals onze democratische traditie wil, maar op de autoriteit van sterke, onpartijdige
individualiteiten. Deze koerswijziging van Rodenbachs flamingantisme bracht een
scheuring in de studentenbeweging teweeg en was een der gronden van de mysterieuze
twist van Rodenbach met zijn strijdmakker Pol de Mont. Rodenbach sticht nu Het
Nieuw Pennoen, waarin hij zeer boeiende gedachten over Vlaamse beweging en
kunst formuleert, die de komende generatie van Van Nu en Straks, ideeën van Mac
Leod, L. de Raet en Vermeylen aankondigen. Hij zoekt nu ook contact met de Franse
literatuur en haar jonge beoefenaars te Leuven. Via de redacteurs van La Semaine
des Etudiants (Nève, Deman), knoopt hij betrekkingen aan met Max Waller en andere
Franstalige- Leuvense studenten-artiesten (Emile Verhaeren, Gilkin, Giraud, E. van
Dyck e.a.).
Deze omgang houdt verband met zijn moeilijkheden in het Vlaams-katholieke
studentenmilieu en met zijn aangeboren behoefte aan een meer aristocratische
levensstijl. Doch men mag daarbij ook zijn groeiende sympathie niet vergeten voor
uitingen van het moderne, eind-eeuwse levens-
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gevoel, die hij vond in de Wagnercultus, het Baudelairisme, enzovoort: vrije en
revolutionaire gezindheid, vitalistische ongebondenheid, godsdienstige twijfel,
sceptisch pessimisme. Heel duidelijk komt zijn innerlijke crisis tot uitdrukking in
zijn laatste gedichten en fragmenten over de liefde. Soms zijn ze idealiserend, elders
weer geladen met noodlotspessimisme (Minnebode, Uit de Dichterliefde, Es ist eine
alte Geschichte). Soms treft ons de ironische scepsis (Irold, Krisis) en nog talrijker
zijn de sensuele hartstochtverbeeldingen. Doch ik ben bang voor een eenzijdige visie!
Ondanks zijn crisis kent Rodenbach nog bij pozen de oude zekerheden en vindt hij
opnieuw rust in de contemplatie van zijn zo diep verlangde Orde. Dateert de
definitieve versie van zijn Psalm niet van 1879?
In elk geval getuigt het van bedenkelijke myopie, een crisis als die van Rodenbach,
waarin een grote ziel betrokken is en alle psychische roerselen en zekerheden worden
omgewoeld, door seksualiteit te willen verklaren, zoals de Gentse hoogleraar Fr.
Baur in zijn Rodenbach-biografie deed. Dat de dichter zich te buiten zou zijn gegaan
aan seksuele losbandigheid is niet bewezen, al werd dit op onwetenschappelijke
gronden door Baur bewezen geacht. Prof. R.F. Lissens, onze beste Rodenbach-kenner,
heeft overvloedig op de onwetenschappelijke kanten van deze haastig geschreven
biografie gewezen. Dat de Gentse hoogleraar tevens werd geïnspireerd door
klerikaal-integristische vijandigheid tegenover Rodenbachs vrijheidsdrang en door
conservatieve huiver voor het nationalisme, dat uit de boodschap van de jeugdbevrijder
is gegroeid, is overduidelijk. Men vindt op vele plaatsen in zijn boek een
stoeltjeszettersmentaliteit, vol kwaad vermoeden en lichtvaardig oordeel, die men,
helaas, in katholieke milieus tegenover vrij-gezinde en vooruitstrevende gelovigen
gemakkelijk aantrof (of aantreft?).
Na oktober 1879 gaat Rodenbach als teringlijder zijn ziekte in. Hij had zich hals over
kop in de actie en de literatuur geworpen, razend veel georganiseerd en gelezen. Na
de bekroning van zijn Gudrun en de uitgave van zijn Eerste Gedichten (1878) was
zijn verlangen om zich volop in het literaire leven te mengen ongeduldig geworden.
Door ongeremde literaire bedrijvigheid en Vlaamsgezinde agitatie had hij in zijn
derde academiejaar zijn vakstudie verwaarloosd en durfde geen examen afleggen.
Hij verlangde dan zich door de Centrale Examencommissie van de Staat te Brussel
te laten examineren, doch reeds had de ziekte hem definitief in haar greep.
Waarschijnlijk was zijn spoedige dood het gevolg van zijn roekeloos werken. Ook
op zijn ziekbed, eerst te Leuven en later bij zijn ouders te Roeselare, kon hij zijn
schrijfdrift niet bedwingen. De studentenbeweging met
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haar plannen en ruzies hield hem hartstochtelijk bezig. Hij wisselde brieven met
schrijvers, uitgevers, flaminganten en medestudenten, hij ontwierp plannen voor
nieuwe tijdschriften, flapte in koortsachtige haast toneelfragmenten, lectuurnotities,
gedachten op papier. Ook zijn Gudrun ten slotte wilde hij stilistisch en technisch
verbeteren en twee bedrijven krijgt hij klaar.
Blijkens de gedichten van zijn laatste levensmaanden was zijn innerlijk leven
bewogen en gefolterd (Van eener Jonkvrouw II, Macte Animo, Vrede e.a.). Ik vind
o.m. Macte Animo, dat ik hier laat volgen, een aangrijpend gedicht. Het bewijst dat
zijn lot zich in eenzaamheid afspeelt. In deze confrontatie met de naderende dood
balt hij een laatste maal heel zijn wilskracht tot zelfbevestiging, heel zijn gretige en
trotse levensdrang samen tot één mannelijke hulde (haast Nietzscheaans! maar ik
geloof niet dat hij Nietzsche kende) aan de godheid die Leven heet en één mannelijk
verweer tegen het onverbiddelijk Lot:

Macte Animo
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen
die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen,
te midden het ontbladeren van de bomen kneuteren gaan,
dat 't jammer is van hen en van hun lief en van de blaân.
Zijt gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, vernieling?
Zijt gij het, God verplette u, worm die mijner jeugd bezieling
verknagen moet! Het lijf wierp u mijn eigen roekloosheid,
doch, zier om zier, bestrijde ik u den geest, Noodlottigheid!
Gij die vandaag den hemel kuist van vuiler dampen rotheid,
O licht, o warmte, o levenslust, bedanke u, vurige godheid!
- Mijn zonnig land... mijn verten... mijn jong leven... Kameraad,
nicht raisoniren... Weer u scherp, en eind als een soldaat!

Deemoed kende Rodenbach zelden, ook niet in dit gedicht, en derhalve kon het niet
religieus zijn. Een laatste maal krijgt hier de geldingsdrift van zijn Ik het woord om
met fiere hooghartigheid, vervolgens met agressieve bitterheid en in de laatste strofe
met soldateske kalmte te verklaren dat hij zich tegenover het Noodlot nooit ondergeeft.
In een soort intiem journaal dat hij heeft nagelaten en waaruit hij een autobiografie
wilde puren met als titel Wahrheit und Dichtung (cfr. Goe-
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the), blijkt de chaotische koorts van zijn gemoedsleven. Het is een haastig
neergeschreven brouhaha van plannen, intieme belijdenissen, lectuurnotities,
herinneringen, fragmenten, enzovoort, dat door de kritische lezer met grote
omzichtigheid moet worden gewikt en gewogen.
In zijn laatste levensmaanden is Rodenbach, waarschijnlijk ten dele onder invloed
van Verriest, tot religieuze rust gekomen. Hij vertaalt o.m. in geest van deemoedig
gebed de Lofzangen uit de getijden der Onbevlekte Ontvangenis. Op 23 juni 1880 is
hij te Roeselare in ijlkoorts gestorven.
De historische betekenis van Albrecht Rodenbach voor de Vlaamse Beweging kan
moeilijk worden overschat. Voor het Vlaamse volk, dat zijn eigen
bevrijdingsgeschiedenis heeft, zal hij ook in de toekomst, al heeft hij zijn mythisch
aureool verloren, de betekenis bewaren van een nationale baanbreker en bevrijder.
Dit was hij niet enkel op het politieke maar ook op het geestelijke plan, want hij heeft
gevochten tegen dorpse bekrompenheid en culturele onvrijheid in een al te benepen
landje. Zó staat hij als een grote, een voorloper van Van Nu en Straks op de drempel
van Vlaanderens geestelijke volwassenheid.
In esthetisch opzicht is de taal die hij schreef onrijp, zijn vorm onaf, op enkele
prachtige fragmenten na. Maar zijn woord kan aangrijpend zijn door brandende
oprechtheid, dynamische geladenheid en bijwijlen pathetische menselijkheid.
Rodenbach, na honderd jaar, hoort nog bij ons. Hij staat naast ons door zijn
radicaal-eerlijke inzet voor Vlaanderen, ons vaderland, door zijn sterke en ruime
vrijheidsliefde, door zijn denkend bewustzijn en zijn universele openheid. Zolang
Vlaanderen leeft en zichzelf blijft, zal Rodenbach leven.*

*

Dit opstel gaat voor een deel terug op een breedvoerig essay over Rodenbach, gevolgd door
bloemlezing, dat ik in 1958 heb gepubliceerd in de reeks Monografieën over Vlaamse
Letterkunde, sinds lang niet meer in de handel. Het bevat evenwel ook nieuwe gegevens en
inzichten.
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Pieter G. Buckinx / Gedichten
De haven slaapt
De haven slaapt.
James Ensor gaat voorbij.
De visserssloepen wiegen
in de nevelgloed
van nachtelijke lampen.
Het water spiegelt in een kring
van licht de trage vleugelslag
van de vermoeide wolken.
Verloren in zijn mantelplooien
gaat Ensor hier voorbij.
Hij daalt de helling af
en plukt de zeegeur uit zijn baard.
De maan valt uit de nevelgloed
en tekent maskers, poedergoud
en bloemen op zijn hoed.
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Het wordt tijd om te gaan
Denkend aan Maurice Carême
Het wordt tijd om te gaan,
de bekers zijn leeg,
de jachthond is gestorven.
Hoor, de misthoorn in de verte.
De sterren zijn gedoofd,
De maan breekt verroest
door de nevelwolken.
Gij vraagt mij hoe laat het is.
Het wordt tijd om te gaan,
nu de duisternis valt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

331

Een reisgezel voor Raphaël
Bij een kinderportret (1947) van Jan de Smedt
Reeds voor de zee gereed:
een ronde zonhoed, kopergeel,
omzoomd met zachtblauw lint.
Een vlekkeloze hand
strooit uit een schilderdoos
verloren voorjaarskleuren
op uw kin en keel.
Rood als een kamerroos
verbergt uw kinderhemd
het immer sneller roepen
van uw bloed.
En wat beroert uw mond
waarop ik prinselijke woorden raad?
Uw ogen keren nederwaarts
alsof gij luistert
naar een liefelijk gebed.

Envoi
En nu, na zoveel tijd,
nu gij een man geworden zijt,
trilt bijna hoorbaar in uw stem
het vers van Marnix Gijsen na:
mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
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José de Poortere / Moeskroen, een fragment
1.
Ze draaide de sleutel twee keer en keek zelfs niet meer op naar de kleine bar. Ze wou
weg uit Chartres, ver weg van deze toeristen, ver weg van alle mannen als dat kon.
De smalle straat uit, de hoek om, ze kon aan de rechterzijde van de kathedraal de
potloodtoren zien. Hoe vroeg het ook was, er liepen al toeristen.
Die morgen was ze zelf vroeger wakker geworden dan andere dagen. Het blauwe
schuifgordijn aan het dakvenster van haar mansardekamer had geblonken als was
het de hemel zelf. Ja, ze wou weg. Het gezeur van eendagsvliegen in de kleine bar
was haar te veel geworden. Voor ze vertrok zou ze een kaars offeren bij het
Mariabeeld in de duistere koelte van de zijbeuk. Ze knielde op de lage stoel en bad
tot de eenzaamste der vrouwen. De rok van het dikke beeld leek wel erg kort omdat
het op twee marmeren zuilen was geplaatst. Twee lange benen. Ze onderdrukte snel
deze gedachte, knielde weg en liep door de middenbeuk naar buiten. Het kleppen
voor de mis had opgehouden.
Mireille zag nog dat de kerkbewaker al rondliep. Omdat hij haar herkende, merkte
hij niet hoe een toerist al rokend passeerde. Veel kon niemand zien. Toch stonden
in de duistere kathedraal toeristen te gapen naar de glasramen met hun minuscule
verdeling. Om in de rozetten overal licht te krijgen had je wel de hele dag nodig. De
ramen hadden wellicht geen andere bedoeling dan de gelovigen naar omhoog te doen
turen.
In het station waren de verbouwingen volop bezig. Mireille keek naar het wagentje
met de kipbak op een perron, dan naar de grijpkraan die een grote laadbak vulde. Ze
voelde zich oud. Op een bord las ze dat er een nieuwe wachtkamer kwam. Blijkbaar
was die nodig want de trein was over tijd. Zenuwachtig tastte ze in de handtas naar
een sigaret, duwde op de aansteker, duwde nogmaals. Voor het tot haar doordrong
zag ze een bruine en witte mannenhand die vuur gaf. Een jonge Marokkaan. Ze had
de aansteker uit de bar mee, die werkte nooit. Ze gebruikte die bij eendagstoeristen
om hen, als hun glas ver leeg was, wat langer te houden. Ze gaven haar
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dan meestal vuur en bleven. Volk in een bar lokt volk, had haar vader haar geleerd.
De jonge Marokkaan kwam ook in de trein naast haar zitten. Ze vertelde dat ze
op weg was naar haar schoonmoeder in Versailles. Hij verliet de trein in Bon le Roy
en de coupé was leeg. Versailles. Ze moest om haar leugentje glimlachen. Ze was
er ooit met haar moeder geweest.
Het enige wat ze zich van het koninklijk paleis kon herinneren was de pijn in haar
voeten op de oneffen inrijpleinen. Ook het bed van de koning. Wat had ze graag daar
de benen uitgestrekt en naar de gouden hemel gekeken. Aan Fontainebleau was nog
minder te zien geweest. In de kleine stad had ze vooral krotten gezien, hele hofjes.
Kinderen die op straat moesten spelen. In het grote koningsbos groeiden op zitplekken
netels. Alleen aan het water hadden ze kunnen zitten om te eten. Heel vroeg had ze
als kind het hare gedacht van al dat toerisme. Voor haar had de tuin achter de
kathedraal te Chartres veel meer charme. Van de bar was het niet ver en er was een
mooi uitzicht over het dal.
Een moeder en een jongen kwamen in de coupé zitten. Hun overdreven mimiek
en snelle vingers vielen op, ze spraken niet, maar lazen voortdurend en razend snel
elkaars lippen en handen. Het werd erg heet. De jongen deed zijn training wat open.
Een tijd lang zat hij met de benen open als een bloem die haar vorm verliest onder
de zon.
De trein reed Montparnasse binnen, hele hoge flats, de dure kleine kooien van de
grootstad waren goed zichtbaar. Wat ze in Parijs wou bezoeken was Beaubourg, het
Pompidoucentrum. Op de televisie kreeg ze er nooit een goed beeld van. Ze nam in
Montparnasse de metro naar Chatelet, het lag toch richting Noordstation. Eerst zou
ze haar bagage opbergen. De meeste bagagekluizen waren vol. Ze had geluk, ze
moest niet naar de verdieping. Daar zaten altijd toeristen te eten. Ze stapte niet graag
over hun benen, want bewegen deden die jonge snaken niet. Toen ze Chatelet verliet
klonk in de onderaardse gangen muziek, geroffel en snelle fluittonen. Naarmate ze
de vreemde snuiters naderde, scheen het orkestje sneller te spelen. Ze keek niet in
hun richting. Op reclameaffiches stonden scheldwoorden over het gezicht van twee
meisjes. Stomme kont, waarom heul je mee? Slons! Uit de papieren lip van de
reclameschoonheid was een stukje gescheurd, ze leek nu op een vampier.
Tussen Chatelet en het stadhuis ontdekte Mireille snel een pijl naar het Georges
Pompidou-gebouw. Een eindje verder stak het uit boven de gebouwen als een
opengedraaid sardienenblikje dat op zijn smalste kant was gezet; de darmen van de
buitentrappen leken op iets lelijks, een dier dat sterft, waar je zelf een naam bij mocht
bedenken. Op het afdalend voorplein
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waren een vuurspuwer en een mimespeler bezig.
Ze kocht een pasje van tien francs en begon de ingewanden van het gedrocht door
te lopen. Alles maakte een verwarde indruk. Was ze te eenzaam om deze talrijke
gegevens te verwerken? Naarmate ze een beter inzicht kreeg, werd ze onheilspellend
moe in de voeten. Ze begreep waarom zo vele mensen op de roltrappen stonden.
Sommigen keken naar het panorama van de stad, al was er niets te zien.
Omdat het in haar bedoeling lag naar Vlaanderen te reizen en het dorp te bezoeken
waar haar grootvader was geboren, zocht ze in de groene rekken van de bibliotheek
naar een of ander woordenboek met Vlaamse woorden. Op het halflege rek telde ze
precies 21 boekjes over Vlaamse auteurs en een spraakkunst, maar een handig
woordenboekje was er niet bij.
De trein naar België reed maar 's avonds, ze had nog tijd om de tentoonstelling
over expressionisme in Duitsland en Frankrijk binnen te lopen. De stoeltjes aan de
automatische projecties waren steeds bezet. Ze dacht aan een akker rozen die ze
tussen de korenvelden vanuit de trein had gezien, aan het wegrinkelen van een
onbewaakte overweg. Ze ging vermoeid zitten. De lichtbeelden gingen snel, je kreeg
nauwelijks de tijd de teksten te lezen. Er was ontzettend veel volk want het onweer
was losgebarsten. De uiteenzetting over Duitse marchands die het kubisme in Parijs
steunden en opkochten, vond ze wel interessant. Zo had ze nooit naar schilderijen
gekeken. Maar hoe meer ze nadacht, vond ze het ellendig dat alles met geld had te
maken. Ze begreep dat hoe lelijker de gezichten en hoe vuiler de kleren werden, hoe
meer de artiesten de komende oorlog hadden voorspeld. In de woningen hingen alleen
maar kleurrijke reprodukties van impressionisten.
Met de metro haalde ze haar bagage in Montparnasse op en spoorde richting
Clignancourt, dan richting Orleans, ze had tijd. Iets boeide haar, niet de toeristen met
hun hinderlijke rugzakken, maar de snelglijdende en kritische blikken van de moeders.
In het Noordstation kocht ze een biljet eerste klas om zeker een zitplaats te hebben.
Terwijl vele toeristen moeizaam bleven uitkijken tot de letters van het juiste spoor
op het bord zouden verschijnen, kwam ze haar letter snel te weten van een hostess.
Ze kocht een Belgische revue en wachtte af in de goedbezette wachtkamer. Ze las
de uitvoerige kritiek van een nieuwe domme roman van Peyrefitte, een soort
herkauwer die denkt dat hij een heilige koe is. Het artikel was zo uitvoerig dat
nieuwsgierige lezers het boek niet meer zouden kopen. Ze konden er zo al over
meepraten. Er was ook een artikel over Belgische politiek. Over een socialist Van
Miert. De man hield niet van veel spreken, wel van actie, zei de publicist, maar wat
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hij nu deed, kwam Mireille niet te weten. De eerste minister Tindemans scheen
koninklijke neigingen te hebben zoals Giscard, hun president. Wie niet, dacht ze. De
mensen zijn te slim om alleen te werken voor hun boterham, ze hebben energie over,
ze noemen dat de vooruitgang. Ze had wel wat gegeten in het Pompidou-horrorpaleis,
maar ze dacht weer aan eten en diepte een Provençaalse appel op uit haar reistas.
In de trein naar Brussel hoorde ze niet veel van het gesprek in de coupé, ze viel
snel in slaap. Er was aansluiting te Brussel naar Gent. Iemand zou haar afhalen, ze
moest de brief in de rechterhand houden. Op de lijn naar Gent was het al te donker
geworden om de mini-akkers te zien waarover grootvader altijd had verteld. Ook de
potloodtoren van Wetteren kon ze niet meer zien. Alleen de roestkleur op de oude
dalstenen in het St.-Pieters-station leken haar typisch. Met de wagen reden ze naar
Wetteren. De jonge man aan het stuur sprak Frans alsof hij iets moest zeggen.

2.
Marc was kelner in het hotel-restaurant Elberg te Moeskroen. Hij was jong en genoot
van het ritueel der bediening. Zelfs het afwassen van de rijen glazen van de voorbije
avond de volgende morgen verhoogde zijn gevoel iemand te zijn, te meer daar het
af en toe onderbroken werd door het opdienen van een ontbijt. De scheiding tussen
zijn uiterlijke bezigheden en zijn innerlijke nadenken was 's morgens nog intenser.
In Herseaux bij zijn ouders had hij dat gevoel nooit. De hotelgasten vroegen
gewoonlijk niet wie of wat hij was, hij moest zichzelf niet uitleggen of verklaren. In
hotel Elberg volstonden zijn zwarte jas, de pantalon met lichtglimmend zijlint en op
zijn wit hemd het zwarte strikje. Het was een koninklijk gevoel. Ook een kelner werd
ten hoogste met de voornaam aangesproken.
Zijn vriendelijke attenties voor de hotelgasten bewaarden enige reserve. Was het
maar de rechterhand die hij stijf dichtkneep als hij licht buigend wegging. Een echte
kelner heeft wel oog en oor voor kleinigheden, neemt wel initiatieven, maar dringt
zich nooit op, wekt de illusie van afstand. Net zoals bij de eerbewijzen die een koning
verleent, zijn de hotelgasten ingenomen met deze koele perfectie die aan hun persoon
een groter belang schijnt te hechten dan gelijken. Net als een moderne koning
trouwens is een kelner iemand die goed geld verdient door zich stipt te houden aan
een ritueel dat niet vermoeit. Hij gaf zichzelf wel toe dat zijn beroep niet erfelijk
was.
Zijn vader was handelsagent, zijn grootvader wever, zijn overgrootvader
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schrijnwerker en Louis, zijn betovergrootvader, was schrijnwerker, kon niet lezen.
Over Louis, geboren in 1784, liepen verhalen dat hij onder Napoleon had gediend.
Zijn grootvader Jozef had het verteld. Zijn overgrootvader August woonde als jongen
nog te Dottenijs en kwam later naar Moeskroen. Het huis in de Statiestraat nr. 2 was
afgebroken. Als Marc met de bus naar Herseaux reed, keek hij bij het lopen naar het
station naar de lege plek op de hoek. Toen Louis dienst deed, had August voor zijn
moeder op het veld aardappels en koren gestolen. Zijn grootvader Jozef kon nog
vertellen hoe zijn vader, toen nog een rakker, de acht man van de burgerwacht wist
te misleiden. August werd schrijnwerker. Hij had nog gewerkt aan de
St.-Barthelomeuskerk in Moeskroen.
Vanuit de kleine bar van het hotel Elberg kon Marc de kerk zien. In de zomer was
het er zeer koel, in de winter door het lage gewelf snel verwarmd. Als hij ooit een
woning zou laten bouwen, wilde hij overal brandglasramen. In de kerk kwamen ze
bijna op manshoogte, de figuren waren te zien, elk detail. Het was of er mannen en
vrouwen in prachtige kleren de h. mis meevolgden aan de ramen. Je voelde jezelf
belangrijker worden dan op straat. Het ging om meer nog dan schoonheid. Het was
niet zoals met de witte piano in de kleine bar waar niemand op speelde, al lag het
valse klavier klaar en bloot. Glasramen moesten tot je komen, het licht deed ze
spreken, soms bewegen. Een van zijn dromen was naar Chartres te reizen. In de
bioscoop vlak naast het hotel, de Eden, had hij een film gezien over de kathedraal.
Maar er was geen beiaard zoals hier, de film had hem toch niet laten horen. De kerk
in Chartres was ook veel groter, de ramen zo hoog. Op zijn kamertje in Herseaux
had hij een brandglas, een ruitertje te paard, maar zo groot als een blad briefpapier.
Toch was elke morgen het licht daar als hij in bed lag om zijn droom al te tonen. In
de film had hij wel gezien dat de hoge toren rechts op een potlood leek, juist zoals
de toren in Moeskroen.
Wat zijn mensen arm die niet dromen. Het ruitertje te paard was voor hem veel
meer dan de ogen van zijn moeder konden zien. Hij had het gekocht toen de priester
vertelde dat niet de jongste, maar de oudste broer de verloren zoon was. Hij had toen
ook een ring gekocht en nieuwe schoenen. Zijn moeder dacht dat hij verkeerde,
begreep niets van het hemelse spel waarin hij wou delen. Zoiets vond hij helemaal
niet gek. Het kwam eropaan zijn leven wat te versieren, zelfs tijdens het werk was
er stijl nodig. In het museum achter het stadhuis kon je zien hoe arme mensen er
vroeger altijd wat op vonden. Ze klaagden niet, maar dachten na. Was er wel een
eenvoudiger beroep dan kerksuisse? Maar de man liep statig rond met een dwarse
tweehoornige hoed als een vrome Napoleon. De kerk was onver-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

337
warmd, maar de mensen brachten vuurpotten mee waar men de voeten op kon
plaatsen, zelfs op visite deden ze hun potten met warme houtskool mee. Was dat zo
gek zijn verbeelding te gebruiken? Marc vond het niet gekker dan jongens die hun
portefeuille vooraan in de nauwe jeans staken bij gebrek aan een jasje in de hete
zomer. Mensen waren altijd vindingrijk. De ene mens maakte de andere wel slimmer
als je voorzichtig luisterde, keek, en al eens een vraag stelde. De mensen deden dat
niet altijd. Marc vond dat Moeskroen altijd maar lelijker werd, op de nieuwe winkels
na werden de straten altijd maar eentoniger, enkel nog geschikt om doorheen te rijden.
In de Couëtstraat stonden heel wat huizen leeg, winkels werden opgegeven. Het
enige huis dat goed geverfd was, werd bewoond door Georges De Rycker, een bekend
schilder. Zelfs het parkje aan de Marlièrestraat was verwaarloosd. Onvoorstelbaar
lelijk waren de jeugdhuizen in die buurt. Toch kon Marc precies zeggen waar nog
bomen en struiken geurden in de stad. Pierre Gardin, een kameraad, dacht dat er een
oorlog op komst was. Feitelijk was die al achterhaald, alles werd vanzelf lelijk, hele
steden waren geschonden.
Marc argumenteerde graag tegen. De kerk werd hersteld. Hij vond de mensen erg
vriendelijk. Toen verweerde Pierre zich met verhalen over de politieagenten die
dachten dat Moeskroen van hen was. Marc was moeilijk te verzuren. Op het perron
in Moeskroen had hij gezien hoe een leerling-conducteur zijn arm op de oudere
conducteur had gelegd als was het zijn vader. De mensen zijn goed, vond hij, niet
allemaal, maar toch de meeste. Toen duwde Pierre hem onverwacht van de boord in
het zwembad, en sprong hem achterna om te vechten. Ik ben de derde wereldoorlog,
riep hij. Die avond in bed dacht Marc na over hun gesprek in het zwembad. Marc
wist dat Pierre ook judotraining volgde, hij was klein van gestalte en probeerde zo
zijn bedeesde natuur te overwinnen.
Die nacht droomde hij alleen te zijn in een groot hotel. Hij kon de sleutel niet
vinden van de straatdeur die op slot was. Lift na lift, kamer na kamer zocht hij. Er
was niemand, hij kon niets vinden. Toen brak brand uit. Hij hoorde het loeien van
het brandalarm. Hij schrok wakker.
De hotelbaas maakte hem vrij onverwacht een koleriek verwijt. Marc had voor
een klant 's avonds in de kleine clubkamer op een vrij kanaal BRT-2 ingeschroefd.
Er stond buiten zijn weten een speeldoos op ingesteld. Hij weerde zich als een koning
tegen een machtsgrage eerste-minister. Hij begreep de smeulende brand niet die nu
uitsloeg. Hij vroeg het loon dat hem toekwam en wilde zelfs die dag niet meer blijven.
Hij was het hotelleven beu en meende zich als uit de verstikking van rookwalm te
moeten bevrijden. Hij dacht voor het eerst vrijuit te hebben gesproken en begreep

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

338
hoe beleefdheid en maniertjes om de klant tot drankconsumptie te brengen zijn ziel
bijna hadden vernield. Over de gevolgen wilde hij niet piekeren. De hotelbaas stond
perplex, was gewoon dat een Waalse koleire relatief werd geïncasseerd om wat later
opnieuw goede maatjes te zijn, maar hij insisteerde niet omdat een klant juist uit de
lift stapte. Mireille Bertin, een Française uit Chartres, hing de kamersleutel aan het
haakje en liep de straat op.

3.
Mireille Bertin had te Wetteren in de Hoenderstraat een paar heerlijke dagen vakantie
genoten. Op zondagmorgen had ze ook de binnenkant van de kerk met de potloodtoren
gezien. Voor haar terugreis had ze gepland even in Moeskroen te overnachten en het
graf te bezoeken van haar oudoom als dat nog bestond. Van het station had ze nog
twintig minuten gelopen naar het marktplein; van een autobusverbinding had ze niets
gemerkt. Omdat ze de straatnaamborden wou lezen, viel haar op dat de
Nederlandslezers in deze gemeente met die veel te kleine letters allemaal wel verziend
moesten zijn.
Eerst dacht ze te kunnen logeren in de Doornikstraat in ‘De Klok’, maar het bleek
enkel een restaurant. Zo kwam ze in Elberg terecht. Een jonge man in deftig zwarte
jas en opvallend strikje had haar na lang wachten pannekoekjes met ijs gebracht. Ze
hoorde de hoteldirecteur Marc zeggen. Wat later was er telefoon voor Marc de Sutter
en de kelner werd geroepen. De hoteldirecteur was duidelijk ook eigenaar. Met de
naïeve trots van een zoon-op-vader-beroep maakte hij de klanten duidelijk dat de
koning hier nog gedineerd had. De foto's hingen op plaatsen waar je wel moest kijken.
Iets koninklijks was in heel zijn doening, ook in die van Marc, blijven hangen. Twee
bladeren aan een lege boom die de wind nog niet had weggeblazen.
Diezelfde dag nog was ze in de richting van Menen gewandeld en had op de
linkerkant het kerkhof ontdekt. Uit de Calvarieberg in het midden onder het grote
kruisbeeld aan de achterkant was een man mortel aan 't mengen. Hij legde haar uit
dat er nog een kerkhof was.
Het grote kruisbeeld bracht haar de kruisweg van de kerk te Wetteren in
herinnering. Zoiets had ze nog nooit gezien. Levensechte mannen en vrouwen in
levendige kleuren achter glas. Een soort brandglas in perspectief, dacht ze. Veel
nabijer. De enkele glasramen met figuren waren trouwens ook duidelijk herkenbaar,
al ging de kerk ook de hoogte in zoals in Chartres, wel bescheidener. Ze had elke
statie goed bekeken. Heel verschillende
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gezichten. De klederen vielen op door hun bloemmotieven. De veelkleurige beelden
die soms helemaal los van de muur kwamen, waren hier en daar als door rijp bedekt.
Tussen al die drukte bleef Jezus eenzaamheid uitstralen.
In de hoop snel bediend te worden had ze gekozen voor het restaurant ‘De Klok’.
Het over en weer springend neonbeeld van een luidende klok en het heldere deuntje
van de beiaard op het marktplein schenen goed bij elkaar te passen. Het was haar
niet direct duidelijk waarom Marc haar was gevolgd en aan haar tafeltje kwam zitten.
Het was een mooie jongen. Ze zei niets, maar bekeek hem af en toe, snel en grondig.
Hij verzorgde zijn uiterlijk goed. Als hij iets aandachtiger las op de spijskaart gingen
zijn neusgaten wijder open. Toen de bestelling genoteerd was, sprak hij haar aan.
Hij had in het hotelregister gelezen dat ze van Chartres was. Het lag in zijn bedoeling
de kathedraal te bezoeken. Ze gaf hem de raad vooral de tentoonstelling met
lichtbeelden rechts van de kerk te bekijken, al vond ze het niet de moeite om zo ver
te reizen. Een echte bedevaart zoals de studenten vanuit Parijs elk jaar deden, begreep
ze beter. Kunst ontdaan van zijn religieuze context vond ze, te Chartres althans, niet
de moeite. Als een danser wipte hij elastisch met een sprongetje op de pointes en
voerde om de eigen as een pirouette uit door te vertellen hoe sterk hij geïnteresseerd
was in brandglasramen. Zijn ogen bleven op haar gefixeerd alsof hij anders duizelig
van zijn eigen passie zou worden. Ze werd verliefd. Ze vertelde morgen af te reizen.
Als hij wou, kon ze voor een kamertje zorgen. Ze waren ten slotte in hetzelfde vak.
Niet meer, zei hij. Hij vertelde van zijn ontslag. Ze deed alles om hem te lokken.
Toen hij inging op haar voorstel, was het alsof hij haar na een optillen en opgooien
precies getimed weer opving. Maar hij was meer dan een derde been, het werd een
pas de deux. Na een aantal variaties in het gesprek waarbij ze elkaar dieper en dieper
wilden begrijpen, gingen ze uit elkaar in een onstuimige climax of coda. De volgende
morgen zouden ze samen vertrekken. Die nacht kon ze moeilijk in slaap geraken. Ze
droomde dat Marc als in ballon voor haar opsprong en met een effacé van haar
afscheid nam.
Aan het station die morgen stond Marc de Sutter haar al op te wachten. Ze wist
dat ze lekker rook en zette er alles op om hem te winnen. Ze was alleen bang dat hij
terug zou schrikken. Hij was iets groter dan zij, maar jonger. In de coupé ging ze
zitten voor hij de reiskoffer boven haar geplaatst had en stak stout haar benen vooruit
zo gauw hij rechtover haar plaats nam. Haar gebloemde rok vloeide over zijn vlot
flanellen pak. Ze merkte dat hij niet naar buiten keek zolang ze over een
balletopvoering sprak die ze in Brussel was gaan bekijken op initiatief van haar
familie te Wette-
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ren. Symphonie pour un homme seul met Jorge Don en Angèle Aelbrecht had een
diepe indruk op haar gemaakt.
Vanaf Rijsel konden ze niet veel meer vertellen, de coupé liep vol. Ze deden beiden
alsof ze sliepen. Ze hadden hun schoenen uitgedaan zodat ze hun benen aan elkaars
heupen konden strekken. Ze fantaseerde over de komende avond. Ze wou hem
overhalen de mansardekamer te delen. Elke beweging op het kamertje ontleedde ze.
Eerst de broekkous, dan de jurk, dan de beha, dan de nachtjapon. De andere reizigers,
Duitse studenten, deden ook pogingen om te slapen.
Te Parijs in de metro stond Marc achter haar, ze voelde aan een steunpaal zijn erg
warme hand. Elk detail nam ze in zich op. De trein naar Chartres schokte geweldig
in de sporen zodat ze elkaar gemakkelijk konden beroeren. Omstreeks zes uur
bereikten ze de kleine bar. Omelette met kaas en garnalen smaakte na de broodjes
op de trein. Ze bezochten reeds diezelfde avond het plein voor de kathedraal en de
tuin met het uitzicht op het warme landschap. Ze had nog altijd niets gezegd over
het ene bed en hij had geen vragen gesteld. Toen ze voorbij het grote hotel waren
gewandeld van het station weg, had ze wel een bordje met ‘compleet’ gezien. Nog
voor ze de hoek omdraaiden en ze opnieuw de kleine bar in het oog zouden krijgen,
zei ze, dat als hij bezwaar had om de mansarde te delen, ze wel bij familie kon
overnachten. Maar hij had geen bezwaar. Er is maar een groot bed, zei ze nog, maar
hij zei niets en ging mee naar binnen. Het was alsof alle vermoeienis uit haar benen
week.
Voor ze zouden gaan slapen, dronken ze een kruikje rode wijn. Marc verwonderde
haar met de vergelijking van een icoon. Alleen haar gezicht, handen en voeten waren
niet verborgen door de riza, het edelmetaalbeslag, dat de icoon van de madonna
beschermde. De icoon keek naar hem als de afstraling van een diepere wereld waarin
het slechts vergund was iets te ontraadselen. Ze vroeg zich af of hij haar als een
madonna interpreteerde en haar begeerte voor hem onopgemerkt was gebleven. Zijn
rustige zelfzekerheid voorkwam echter dat ze inging op het kwade vermoeden te
doen te hebben met een gehallucineerde. Eenmaal boven hielp hij haar uit eigen
beweging met de beha, probeerde lachend de matras, sliep ongekleed, keek naar haar
om te praten, maar sliep snel in. Toen hij vast sliep trok zij de deken weg om te
kijken. Zijn lichaam voelde aan als een goed gelede maar koele blok marmer. Ze
viel terug op haar rug en dacht na. Had ze ook naakt moeten slapen, meer aandringen?
Zou hij morgen na het bezoek aan de kathedraal nog blijven? Ze trok de nachtjapon
uit en sliep tegen hem aan.
Die morgen werd Marc het eerst wakker. Het blauwe schuifgordijn blonk
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van de zon. Hij voelde dat Mireille ook naakt sliep, sloeg de deken weg om te kijken.
Had hij meer moeten aandringen? Kon hij na het bezoek aan de kathedraal nog
blijven? Haar lichaam voelde aan als een koele wassen pop. Toen werd ze wakker.
Het verbaasde de een noch de ander dat er in hun ogen tranen van onmacht opwelden.
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Wim Gijsen / Gedichten
Delfstof
Leef niet te lang zonder mij en niet zo ver
dat ik niet meer kan achterhalen
wat er nog van ons rest uit jaren her
en waarvoor ik steeds dieper af moet dalen
in gangen van memorie. Er is een schacht die lekt
is mij vanmorgen vroeg per radio gemeld.
Verbindingslijnen tot het uiterste gerekt
ruimen onder de spanningen het veld.
Oproepen komen nog maar moeilijk door
en gaan van ruis en storing vergezeld.
Winning is niet rendabel, men vertelt,
jij komt te spaarzaam in de diepste lagen voor.
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Momentopname
De dingen staan doodstil en afgepast
binnen hun eigen vorm. Wereld van roerloze
spiegel en wand. Een milliseconde was het
alsof zij aanbrak als de dag. Pose
een tel bevroren in de kamerhoek
waaruit ik stoel en ezel had verschoven,
levend ogenblik, voor altijd zoek,
hoe vaak nog raak ik u te boven
en buiten het gezag van tijd en maat
om aan te zien hoe dwingend zij bestaat
en voor een tel de ruimte overschrijdt
die beeld en echo geografisch scheidt.
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Najaar
Het is zomer geweest en nu nadert
het droeve landschap met de mond vol trijp,
aan alle bomen staan de vruchten rijp,
grond ruikt naar afscheid en naar achterladers
en nergens meer zijn tekens die jou duiden
al kan ik raden hoe je nog bestaat.
Alles is nu voltooid, ten einde raad
krijsen de zomervogels naar het zuiden.
Weer is augustus tot een herfst verzuurd,
de rook van vuren spelt vergeefs jouw naam,
je hebt geen inhoud meer en geen lichaam,
wij hebben korter dan een woord geduurd.
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Boekhouding
Geen woorden die de stroom nog kunnen keren,
wij liggen ingebed in stromende momenten
het saldo der herinnering in te teren
tot een finale nul, schaarse emolumenten
die wij nog aan het oud tegoed onttrekken.
Een stuk van jouw gezicht, een enkele beweging
kan jouw aanwezigheid niet langer rekken
van wat zo blindelings en glanzend eens begon
binnen de duistere keerkring van dit leven.
Het is gedaan, mijn lief, met al de overmoed,
wij worden onafwendbaar van elkaar geschreven
en opgeteld bij andermans tegoed.
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Grafkamer
Het koningsgraf ligt open, tussen de giften door
zie ik na eeuwen jou weer in het gezicht,
beschilderd en van hout. Het deksel is nog dicht,
binnen bereik staan lampen en amfoor.
Ik leg maar aarzelend jouw inhoud bloot,
masker van goud en zoveel meter windsel.
Ik weet niet waar je bent maar in beginsel
zijn dit je handen en is dit je schoot.
Waar je ook bent, je kunt me niet meer horen,
je bent een pop en ik ben als de dood
hier nog te vinden wat mij al ontschoot.
Ik schuifel weg. Bang jou te storen.
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Piet Vandeloo / Na de operatie
Voor het aanschijn
van de zoveelste derde dag
die blikkert van opnieuw
met poëzie gehamerd blanko
zie in mijn eentje verrezen
opgevorderd door genezing
die jeukt van voortbestaan
neem ik mijn bed op
en wandel
en jij verpleegstertje mijn lief
als jij toevallig Maria
van quid vidisti heet
en nog nooit bent gestorven
wie zag je op de weg?
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Kroniek
Rudolf van de Perre / Schuilend in de rozen van de herfst
Frans Deschoemaeker, Stroomafwaarts. Orion-Colibrant, Brugge (De
Bladen voor de Poëzie, 1979/6), 48 blz.
Renée van Hekken, Landschappen. Orion-Colibrant, Brugge (De Bladen
voor de Poëzie, 1980/1), 64 blz.
We zijn aan de laatste twee decennia van deze eeuw toe. De beschavingscrisiskoorts
stijgt. Levensmoeheid, verval en vervreemding bepalen het klimaat van de twee in
deze kroniek voorgestelde bundels van vijfentwintigjarigen. Ze zijn wellicht
representatief voor de komende generatie. Merkwaardig is dat beide dichters de
ondergang te lijf gaan met een barokke woordenpraal. Is de vlucht in het schone
woord (nog) het enige alternatief? Blijft er voor de dichters niets anders meer over
dan - om het met de woorden van een van beiden te zeggen - ‘te schuilen in de rozen
van de herfst’? De overeenkomst in thematiek en sfeer is opvallend, hoewel in beide
bundels ook aanzienlijke verschillen optreden. Dat moge uit de volgende
beschouwingen blijken.
Frans Deschoemaeker (geb. 1954) heeft zijn debuutbundel voldoende laten bezinken,
alvorens hem aan de openbaarheid prijs te geven. Stroomafwaarts bevat gedichten,
geschreven tussen juni '75 en februari '77 en werd als manuscript onderscheiden in
de Provinciale Poëziewedstrijd van West-Vlaanderen 1977. Pas einde 1979 zag de
bundel het licht. De ernst die Deschoemaeker tegenover de poëzie aan de dag legt,
is ook aanwezig in de compositie van zijn bundel. Stroomafwaarts opent met een
proloog - tevens titelgedicht - die de atmosfeer aanduidt en bestaat verder uit vier
cycli van zeven gedichten.
Bij een eerste lectuur valt op dat Deschoemaeker een eigen en niet mis te verstane
visie op de wereld ontwikkelt en dit doet in een persoonlijk, onvervreemdbaar taalen beeldgebruik. Dat is voor een debutant op zijn minst al merkwaardig.
Deschoemaeker zegt dat hij behoort tot ‘de meest gedesillusioneerde generatie sinds
30 jaren’ en dat poëzie schrijven ‘meer en meer een moeizame - maar elegant gedragen
- vorm van overleven’ wordt. Het cultuurpessimisme dat aan de basis van zijn werk
ligt, is al direct verwoord in het prolooggedicht, dat ik hier laat volgen en dat me in
zijn (taal)beklemming even doet denken aan ‘Chrysanten, roeiers’ van Hans Faverey:
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Met reeds in elk gebaar de loden slaap,
met woorden die niet langer
kerven in de huid, maar sluimeren.
Overhuiveren als argeloze handen; schaduwvlekken
vloeiend over borst en mond.
De lijn voltooiend: aanbid ik op dit lillend strand
jouw lichaam.
Nauwelijks beweging nog, als water
bij zijn monding uitdeinend en uitgeleverd.
En amper deining nog: beschrijf ik mij
aan deze woeste zomer.

Als we de woorden en beelden die ondergang en verlies aan vitaliteit suggereren in
dit gedicht isoleren, zijn er dat heelwat: loden slaap, woorden die sluimeren,
overhuiveren, schaduwvlekken, lillend strand, nauwelijks beweging, uitdeinend en
uitgeleverd, amper deining nog... Het is tekenend voor heel de bundel.
Niet toevallig vaart de eerste cyclus ‘Bedwelmend het bedrog’ onder een motto
van Ch. Baudelaire:
‘Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leurs poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins’.

Ook Deschoemaeker poogt de kwalen van de beschaving te ontvluchten naar helderder
oorden, op zoek naar een ‘moeizaam overleven’ (9): de zee en het Poldergebied
(landschap van de jeugd?), met vissers en vrouwen, doch hij ervaart er eveneens een
toestand van vernietiging en verstarring. ‘Ikaros’ stort weer in zee.
‘... In zijn oog
blonk wolkeloos de verte, de zon, blonk hoogland roodgeblakerd
tot hem de kracht ontzonk tot hoger stijgen, het diepste blauw
hem blind sloeg
en hem het water riep...’ (11)

Deschoemaeker schrijft een krachtig, weelderig vers, gekenmerkt door
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o.m. losse infinitieven, elliptische zinnen, b.v. ‘...Bestendig ik / de pracht, het licht
in zwartgetakt geboomte, / in rasters om de zon; voortvluchtig altijd helend licht’
(12). Zij dragen bij tot het (be)vreemde(nde) klimaat, tot de visionaire
ondergangsstemming. De stem van het eertijds fiere Gent klinkt nog slechts als ‘een
kinkhoornklank, een zwanezang, gebarsten brons’ (13). In zijn nabijheid weet hij
‘nachtschadelijk het wassen van een giftwortel’ (15), maar
‘... Achter het landhuis
van Ter Kouteren, de donkere vlakte;
daar klimt de vogel van de dag
die uit mijn keel en zachtgelooide huig
het langverbeide stamelen bevrijdt’. (16)

Dan zingt hij zijn ‘Songs from a room’ (tweede cyclus), liederen waarin hij als een
‘ontbladerde’, als een ‘schuwe sprokkelaar’ (19), als ‘een bruingebrande banneling’
(20), de reeds eerder gesuggereerde symptomen van verval bezweert. Wat hem
overeind houdt is ‘een stuiptrek poëzie’ (20), maar juist in deze afdeling bezondigt
Deschoemaeker zich, naar mijn gevoel, aan overdaad. De reeks ‘In de holten van de
ochtend’ helt daarenboven te veel naar het prozaïsche over, al eindigt ze op een mooi
akkoord:
‘... Als een beeld staat hij
en vraagt zich af: waarom een burcht optrekken in de polder?
Waarom niet zeewaarts zeilen?...’ (25)

De beste gedichten staan ongetwijfeld in de cyclus ‘Terugkeer in het landschap’,
omdat Deschoemaeker daar wel een soberheid bereikt, die de pregnante sfeer alleen
maar ten goede komt. Lees b.v. het tweede gedicht:
‘Het is een land waar de herinnering
als een splijtzwam tiert: het was een vroegrijp land.
Maar hete zomers hebben het verrast
en in de as gelegd, dit rijke land
dat zijn rivier tussen zwart lis
te stollen legt. En zijn legenden bant.
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Zijn laagland: er trekt geen ganzenvlucht
meer over. Het is een land waar dichters
schuilen in de rozen van de herfst.’ (30)

De dichter zeilt dus niet zeewaarts, want alles gaat ‘stroomafwaarts’. Hij legt de
ondergangsthematiek vast in beelden van gerooide bossen, verdwenen of
grijnslachende dorpen, verbannen legenden, verschraalde, grijze of brekende
landschappen enz.
‘De dichter. Hoe stamelt hij, hoe stapelt hij
de broze klanken
op binnen de kleffe einders van de winterdag.’ (33)

Zijn lied blijft ‘gerafeld’ aan zijn lippen hangen, omdat het niet meer de kracht bezit
van de incantatie.
Alleen reeds met deze verzen bewijst Deschoemaeker zijn mogelijkheden, maar
ook de laatste cyclus ‘De zeven breekbare gedichten’ is belangrijk. Het motto van
P. Conrad duidt de richting aan. Onze wereld heeft de ‘taal der tederheid’ verleerd.
De cyclus vangt aan met het gedicht ‘Morgen’, dat gevolgd wordt door zeven andere
genummerde gedichten, met telkens tussen haakjes een ondertitel. Deze vormen op
zichzelf de leidraad: ik draag de dag, zoals jonathan, wij overleven moeizaam, liever
dan verstenen, weer staat voor het raam een boomgaard, zachte waanzin, procol
harum. Het visioen van het verval blijft. De aarde is ziek, de dag is ‘een klam gezwel
/ dat langzaam, rijpend openbarst’ (40), maar als een meeuw (in heel de bundel is de
symboliek van de opstijgende vogel aanwezig) dringt de dichter binnen in het rijk,
de dageraad van de geliefde:
‘voorbij de bakens van je woorden.
Ik plant een vuurbloem in je borst.’ (42)

De titel ‘Morgen’ wees reeds op de toekomst. Het mooie gedicht ‘weer staat voor
het raam een boomgaard’ (44) laat uitschijnen dat er toch een ‘doorkijk / op een open
einder’ bestaat. De ‘zachte waanzin’ van de liefde maakt dit mogelijk. Het is een
teken van hoop, ondanks alles en tegen beter weten in. De dichter nadert in het witte
morgenlicht en met hem
‘... Naderen woorden woorden, vragen antwoorden hier wordt het nooit winter, weet ik. In deze herfst
voltooit het huis zich langzaam. Kamers bloeien open.
Haar tederheid leent hen de oude luister.’ (46)
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Wat ik in deze bundel waardeer is de niet-alledaagse inhoud, maar ook de volgehouden
symboliek en vooral de eenheid van visie (wereldbeeld is voorlopig nog een tè groot
woord) en uitwerking. Ik geloof dat deze kwaliteiten belangrijker zijn dan de voor
een debuut voor de hand liggende tekorten. Als Frans Deschoemaeker zijn
gezichtsveld verruimt en zijn taalgebruik uitzuivert, kan uit hem een boeiend dichter
groeien.
Renée van Hekken is eveneens geboren in 1954, maar in tegenstelling tot
Deschoemaeker heeft ze al heelwat gepubliceerd: vier gedichtenbundels (waarvan
de eerste op zestienjarige leeftijd!) en twee romans. ‘Het gesloten oor’ (1977) werd
mede bekroond met de Streuvelsprijs voor verhalend proza. Een derde roman is voor
dit jaar aangekondigd. Wat bezielt deze jonge schrijfster? Wat veroorzaakt deze even
ongewone als ongebreidelde scheppingsdrift? Haar werk vond tot dusver nochtans
weinig weerklank. Het blijft zeer de vraag of haar nieuwe bundel Landschappen daar
veel aan zal veranderen. De bundel bevat vijf ongelijke afdelingen, telkens
voorafgegaan door een motto dat, evenals bij Deschoemaeker, de inhoudelijke lading
dekt. Eigenlijk neemt de bundel de vorm aan van een droomtocht in verschillende
etappes: De tuin, De vlucht naar het schone, Blauwe gedichten, Het spel, Le chant
des loups.
Ook dit werk steunt op een diepgaand cultuurpessimisme, maar wat Renée van
Hekken vooral van Deschoemaeker onderscheidt, is dat haar uitbeelding van de
decadente vormen in onze beschaving verdrinkt in een doorgedreven maniërisme en
vervaagt in een wildgroei van beelden, die uiteindelijk vragen oproept omtrent de
authenticiteit van de beleving.
Het best vind ik ‘De tuin’, ingeleid door een sprekend citaat van Albert Samain
uit ‘Les jardins de l'infante’:
‘Ik aanbid het onzekere, ijle tonen, tere tinten
Alles wat trilt, golft, rilt en streelt
Haren en ogen, water, bladeren, zijde
En de spiritualiteit van tengere vormen’.

De tuin van Renée van Hekken is een ‘verlaten tuin’ met vogels, planten, bomen
allerhande, maar de schoonheid ervan is bedrieglijk, want de pracht is ‘slechts van
enkele stonden’ (9). De mens is er ‘een vreemd dier met grote, bolle ogen / als van
een muskusrat’ (8).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

353
‘De tuin wacht op de nacht, het sluiten van de hemel,
de klaarte.
Op het gezegend teken van de goden, dat de slaap inluidt.’ (10)

Deze tuin sleept het verval met zich mee. De verhalen zijn er klein geworden, de nog
levende plantjes onooglijk, de tuinman is dood, het gerei in het tuinhuis verroest, de
vijvers zonder zwanen enz. Alles is verleden tijd. Maar:
‘Wellicht wil de tuin niet sterven,
denkt hij diep na over de gouden uren van zijn bestaan,
de glans der gestorven dingen maakt onrustig, hij kan de dodenslaap niet vatten.’ (16)

Als je deze verzen leest, wekt het niet eens verwondering, dat er vandaag een
vernieuwde belangstelling bestaat voor een schilder als Fernand Khnopff b.v., voor
de broze schoonheid van een verdroomde wereld, net vóór het definitieve verval. De
tuin van Van Hekken zingt zijn ‘zwanezang’ en, wenend bij het afscheid, ‘betreedt
(hij) voorgoed zijn heerlijkheid’ (20).
De dichteres weet een zekere sfeer te evoceren in meestal lange en te overladen
verzen. Eigenlijk kom je er wel van onder de bekoring, maar haar taal mist poëtische
spankracht om deze verder te dragen en langer te laten duren, hoewel deze cyclus
genietbaar is door de verstaanbaarheid en de homogeniteit in het geschetste klimaat.
‘De vlucht in het schone’ heeft als motto het vers ‘Zij schreed alsof zij nooit zou
sterven’ van A. Roland Holst. Het laat een personage vermoeden in het (poëtisch)
landschap van Renée van Hekken, dat nu van ‘bestreken marmer’ (21) en ‘gelaten’
(22) is. Daarin verschijnt inderdaad de gestalte van een vrouw, ‘voelend aan het ruwe
van haar gedragen kleed, de mantel waarmee ze de dag afwacht’ (24). De innerlijke
monoloog is gericht tot de ‘liefste’. Met hem wil ze ‘de taal der tederheid’ (30)
proeven. Doch de context waarbinnen dit gebeuren moet, is vager dan in de vorige
cyclus. Er wordt vaak zoveel aan beelden in een gedicht samengebracht, dat het bos
doorheen de bomen niet meer zichtbaar is. Het maniëristisch karakter wordt nog
aangedikt door een overvloedig aanwenden van alliteraties (b.v. ‘In deze verre varens
van vergankelijkheid / verdraag ik vredig het vragen’) en een niet al te consequente
punctuatie (waarom hier wel en elders niet?). Waarin ‘de vlucht naar het schone’
bestaat is mij niet zo erg duidelijk, tenzij in een zacht doodsverlangen, op het einde
omschreven als:
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‘Bereik ik in een stoet van pels de overkant,
De dode blauwe dageraad.’ (33)

Daarop volgen trouwens de vijf ‘Blauwe gedichten’ met een motto van Alphonse de
Lamartine: ‘C'est la cendre des morts qui créa la patrie’. Deze verzen hebben een
meer bezwerend karakter. Zij roepen een mythisch verleden op met de geesten van
goden uit verschillende culturen, maar
‘De blauwe nevels van de dageraad
verraden de tijd
en het uur van verslag breekt aan’ (39),

doch telkens weer wordt er geaarzeld om tot de daad over te gaan.
‘Het spel’ is slechts een vluchtig intermezzo van vijf, in lengte steeds korter
wordende gedichtjes, alvorens ‘Le chant des loups’ (vijfde cyclus) zich laat horen,
onder een motto van Paul Eluard uit ‘Les petits justes’:
‘Pourquoi suis-je si belle?
Paree que mon maître me lave’.

‘De tergend stille tijd van genot’ (53) is aangebroken. Zoals bij Deschoemaeker is
dit de eros. Alleen wordt bij Van Hekken het ‘hoog, heidens gezang van liefde’ (54)
gezongen in een meer aristocratisch-decadente sfeer en is ze met het ‘rokend en
riekend offer’ (55) der riten omgeven. In deze wereld, waarin droom en realiteit
versmelten, voelen de geliefden zich ‘meesterlijk & majestueus. En eenzaam’ (58).
Ook de bundel van Van Hekken eindigt op ochtendlicht en dageraad, maar
‘De wolven komen aanstonds, naar beneden.
Heft de leider zijn gezang, zijn klaaglied van immer
Volgend het koor
Als hij in haar en zij in hem, door hem en met hem
Als een wolf zijn lied, zijn zang van eenzaamheid.’ (63)

Het werk van Renée van Hekken getuigt zeker van een ruime, blijkbaar vooral op
het Franse geestesleven afgestemde cultuur. M.i. mist het (nog) die graad van
oorspronkelijkheid, ritmische bewogenheid en densiteit, die de door haar behandelde
materie tot grote poëzie zou leiden. Dat pigment mèèr heeft een Frans Deschoemaeker
van meet af aan wel, doch voor beide dichters is het schrijven een ernstige en
onontbeerlijke daad om ‘moeizaam overleven’ mogelijk te maken.
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Kroniek
Fons Vandergraesen / Vlaamse prozadebuten
De verhalenbundel Een meisje uit Odessa (In de knipscheer, Haarlem, 1979) van
Eriek Verpale bevat achtentwintig korte teksten die meestal een abstracte schets
brengen van een diepere psychische realiteit: angst, wanhoop, onmacht, onbegrip,
hulpeloosheid. De meeste teksten zijn woord en hoofd gekregen ideeën waarbij de
hoofdfiguur (meestal een therapeutische ik-verteller) nauwelijks emotionele,
lichamelijke, tijdelijke en ruimtelijke context krijgt. Vandaar ook dat de teksten
weinig epische draagkracht bezitten, maar eerder statische meditatieve
momentopnamen zijn.
Eriek Verpale bouwt deze gestolde bezinningsflitsen op via een strak, zich logisch
ontwikkelend patroon waarbij intrige en verwikkeling erg beperkt zijn.
De eerste zin van de teksten werpt de lezer zonder franjes of omschrijving in de
op te roepen wereld die via bedenkingen, overwegingen en handeling logisch geachte
verwachtingen oproept, die evenwel dikwijls niet worden ingelost. De grenzen van
het verwachte worden verlegd, waardoor vervreemding ontstaat. Deze vervreemding
groeit niet naar science-fiction toe maar blijft prangend herkenbaar. Een typerend
voorbeeld hiervan is het knappe verhaal ‘De vredesengel’: ‘Iemand, concludeerde
ik eigenzinnig, moest de man die via de zijdeur naar binnen gedragen was op een
verschrikkelijke wijze toegetakeld hebben, want in één oogwenk was de sofa, waarop
de bewoners van de benedenverdieping de kreunende man hadden neergelegd, met
bloed besmeurd.’ (71)
Met deze zin, waarin de verwachtingsoproepende gegevens (iemand, ik, de man,
heeft toegetakeld) de lezer aanstonds bij het verhaal betrekken, opent Eriek Verpaele
deze tekst. Waar de verteller en lezer aanvankelijk'medeleven en afgrijzen voelen,
moeten deze gevoelens geleidelijk wijken wanneer blijkt dat de bewuste man van
het incasseren van agressieve gevoelens zijn beroep heeft gemaakt. Op die manier
katalyseert hij maatschappelijke spanning en geweld. ‘Zo, mijne heren,’ besloot de
man, ‘ben ik het op wiens bebloede rug de nieuwe vrede wordt getekend. Ben ik
immers de Vredesengel niet?’ (74)
Deze werkelijkheidsverschuiving verrast en maakt deze en andere teksten soms
sprookjesachtig reëel. Nochtans zijn sommige teksten veel rechtlijniger, stereotieper
en minder oorspronkelijk opgebouwd. Ze worden strak naar een pointe geschreven,
zijn sterk aforistisch van inslag of louter sfeerevocerend.
Het gestolde en abstracte van de teksttekeningen blijkt niet alleen uit de
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opbouw, ook de objectieve, neutraal noterende en observerende manier van vertellen
verdunt en verkilt de verhalen. Het zijn dunne streepjes potlood die soms poëtisch
gebald, soms bijbels archaïsch de centrale idee uitschetsen.
De uitgetekende ideeën behoren tot het gevoelsmatige onderbewuste dat dikwijls
geroerd maar zelden genezen wordt. Angst, wanhoop, misbruikt vertrouwen,
achterdocht, geweld zijn de pijlers waarop het psychische wereldbeeld van deze
verhalen is gesteund. Zo wordt in het indringend vertelde ‘Benadering van een
metgezel’ de onwetendheid en het vertrouwen van het ‘ik’ misbruikt. Hij wordt ervan
beschuldigd het vertrouwen van zijn metgezel misbruikt te hebben terwijl hij in al
zijn naïviteit in de val trapte die precies door zijn metgezel en zijn verloofde werd
gesteld. Gebrek aan inzicht in en analyserende interpretatie van de omwereld worden
door zijn dominerende gezel misbruikt.
Eriek Verpale schreef een oorspronkelijke verhalenbundel die door de beheerste
opbouw, de analyserende waarneming, de vervreemde werkelijkheidsverschuiving
en de beklemming van de ideeën getuigt van gewetensvol en overwogen
schrijverschap.
Willy de Blesers eerste roman Het verhaal van Teraja en Werjonjo (Uitgeverij De
Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1977) is een subtiel geschreven, knap suggererend
en strak gestructureerd verhaal geworden.
Opvallend is het spel met allerhande tijdsniveaus. Regelmatig wordt het
chronologische gebeuren doorbroken, wordt er overgewipt van het sterk episch
gedragen nu-niveau naar het verleden en uitbreidend zelfs naar het
mythisch-legendarische niveau der tradities en overlevering. Hoewel vrij functioneel
aangewend, verstrakt, verkilt en stremt deze herhaald gebruikte techniek het verhaal.
Het valt uiteen in fragmenten die door de lezer puzzelachtig met elkaar verbonden
moeten worden.
In het nu (verteld in de afstandelijke onvoltooid verleden tijd) ontmoeten we
Werjonjo die op zoek is naar zijn geliefde Teraja. Deze zoektocht vormt een raam
waarbinnen zich concentrisch het centrale gebeuren afspeelt. Centraal bij deze
zoektocht staat het contact dat Werjonjo opbouwt met de mestiezen (een uitgebuite
en als gedegenereerd beschouwde volksgroep). Ze zijn gastvrij en behandelen hem
als hun vriend. Juist dit web van genegenheid en interesse kan Werjonjo na een tijdje
niet meer doorbreken, hoewel hij dat vurig wenst. Hij is immers niet blind voor het
geweld dat op de mestiezen gepleegd wordt en voor de haat en drang naar represailles
die van sommigen van hen uitgaat. De verbondenheid met hen leidt uiteindelijk tot
het aanbieden van hulp: hij helpt Asjanan bij zijn
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vlucht uit het dorp na de aanslag op de ‘goveneros’. Dit wordt hem fataal: beiden
worden vermoord.
Het nu-niveau en zijn centrale thema worden door middel van flash-backs omkaderd
en uitgediept. We vernemen meer over de oorzaak en de aanleiding van Teraja's
vlucht uit het dorp, we genieten van Werjonjo's fascinering voor Teraja wanneer ze
de bazamcpaloja danst, ontdekken haar hunker naar de stad om er beroemd te worden,
zien Werjonjo in een spannende strijd gewikkeld met de ‘Albino’ (een reuzenvis die
volgens de legende onheil brengt voor de jager, zijn familie en zijn dorp). Het is
precies dit gegeven dat de ‘verleden’ tijd overstijgt en mythisch uitbreidend teruggrijpt
tot het oerbestaan van de dorpsgemeenschap.
Door deze verschillende tijdsniveaus heen krioelen diverse motieven: geweld,
dans en muziek, liefde, water en zee. Hierbij is het opvallend dat niet het ‘nu’ maar
wel de omkaderde flash-backs het rijkst, het meest doorleefd, het warmst en het
meest dynamisch overkomen. Het nu daarentegen doet vrij statisch, koud en
afstandelijk aan, alleen het moraliserende einde brengt enige dynamische ethische
verdieping: ‘...: je moet durven vechten als het er op aankomt, desnoods je ganse
leven door blijven vechten. Maar tevens denk ik dat je altijd moet blijven hopen, al
was het met een soort koppige en zelfs wanhopige moed...’ (100)
Willy de Bleser beschrijft veel, soms overdadig. Het best is hij bij het evoceren
van de sfeer die bepaalde ruimtes uitademen. Fijnzinnig, met oog voor detaillering
visualiseert hij deze milieus, gebruikmakend van heel wat kleur: ‘Omheen de lantaarns
kringelden elliptischvormige slierten diepblauwe rook zodat de reeds spaarzame
lichtkegels, die de carbidlantaarns naaromlaag wierpen, grotendeels werden opgelost
in een smeriggrijs rookgordijn en de gezichten van de rondom langwerpige tafels
zittende gestalten slechts schaars verlicht werden.’ (21)
Poëtisch impressionistisch verfijnd, sfeerevocerend, zoekend naar precisie! Niet
steeds wordt op deze beheerste manier ‘geschilderd’, dit mede door het soms
ouderwetse en stroeve taalgebruik. Verstarrend werkt tevens de eigenaardige manier
waarop sommige woordgroepen aan mekaar gekoppeld worden. Welk is de
functionaliteit van samenvoegingen als: totnutoe, geladenzwijgend, feestelijkopgedoft,
feloranjekleurige? Verder wordt vrij ongecontroleerd gebruik gemaakt van ‘vulgaire’
en ‘laag bij de grondse’ uitdrukkingen en zegswijzen, die niet geïntegreerd worden
en helemaal geen helpende interpretatieve kracht bezitten.
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Kroniek
Anton Claessens / Over kritiek en critici
In de reeks Literatuur in zicht, een initiatief van uitgeverij Lannoo (Tielt-Amsterdam),
publiceerde de Namense hoogleraar Martien J.G. de Jong alweer enige tijd geleden,
in 1977, een studie onder de titel Over kritiek en critici; de ondertitel ervan luidt:
Facetten van de Nederlandstalige literatuurbeschouwing in de twintigste eeuw. Dit
omvangrijke boek omvat maar liefst 343 bladzijden; naast een tweehonderdvijftigtal
bladzijden beschouwende tekst bevat het, behalve uitgebreide aantekeningen en een
gedetailleerd personen- en zakenregister, een uitstekende bibliografie met betrekking
tot literatuurwetenschap en literaire kritiek. Martien de Jong heeft in zijn
Bibliografische afdeling en in zijn Aantekeningen kennelijk naar volledigheid
gestreefd. In zoverre ik dat heb kunnen nagaan, is hij daar voortreffelijk in geslaagd.
In het Nederlandse taalgebied zal er moeilijk iemand te vinden zijn die zoveel van
zijn onderwerp afweet als De Jong: zijn belezenheid op het gebied van de secundaire
literatuur is enorm. Dat uitgebreide en overzichtelijk geordende documentatiemateriaal
alleen al stempelt dit boek tot een betrouwbaar en waardevol vademecum voor
studenten Nederlands, neerlandici en voor iedereen die zich beroepshalve of uit
liefhebberij bezighoudt met de recente Nederlandstalige literatuurkritiek en met de
algemene literatuurwetenschap.
De Jong beoogt met zijn studie een overzicht te geven van de naoorlogse literaire
kritiek in Nederland en Vlaanderen, tegen de achtergrond van een aantal
literair-kritische vraagstukken die een dominerende rol hebben gespeeld in de
literatuurkritiek van voor de Tweede Wereldoorlog.
In zijn tien bladzijden tellende Inleiding bakent hij zijn onderwerp af, stelt hij aard
en problemen van de literaire kritiek aan de orde en verantwoordt hij de bouw van
zijn boek. In tegenstelling tot literatuurwetenschap, die zich toelegt op theorievorming
inzake het verschijnsel literatuur, is literatuurkritiek een praxis: zij concentreert zich
in eerste instantie op een concreet literair werk. ‘En een concreet literair werk is een
tekst die door literatuurlezers in een bepaalde periode als literair wordt aanvaard, op
grond van semantisch-formele eigenschappen van die tekst en/of op grond van
psycho-sociale eigenschappen van die lezers.’ Een goed criticus moet in staat
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zijn, aldus De Jong, ‘een afzonderlijke tekst te situeren en te evalueren in een bredere
literaire context en culturele situatie.’ Een criticus presenteert, analyseert, interpreteert
en beoordeelt een literair werk in de vorm van een recensie, opstel of essay in kranten,
week- en maandbladen, letterkundige of algemeen-culturele tijdschriften of via radio
en televisie. In zijn studie beperkt De Jong zich tot kritisch werk in boekvorm, met
bijzondere aandacht voor publikaties sedert de jaren vijftig en zestig.
Na zijn Inleiding volgen vijf hoofdstukken die hij de volgende titels heeft
meegegeven: I Expressie-Transformatie-Formatie; II
Existentie-Autonomie-Referentie; III Tekst en Maatschappij; IV Schrijverschap en
Vakmanschap; V Intenties en voorkeuren. Deze titels zijn bondige samenvattingen
van het in de onderscheiden hoofdstukken aan de orde gestelde. De laatste drie
hoofdstukken bieden een overzicht van de hedendaagse kritiek in het Nederlandse
taalgebied, terwijl De Jong in de hoofdstukken I en II daarvoor een historisch en
theoretisch referentiekader heeft ontworpen. Terecht stelt De Jong zich op het
standpunt dat wat nu gebeurt niet kan worden losgemaakt van literaire theorieën en
literair-esthetische opvattingen van vroegere literairhistorische perioden.
In hoofdstuk I behandelt hij de literairkritische problematiek in de periode van
voor de Tweede Wereldoorlog. Hierin staat vooral centraal de controverse
ethiek-esthetica. Twee bekende polemieken worden besproken: die tussen Kloos en
Coster uit 1912 en de beroemde Prisma-discussie uit 1930, waaraan onder anderen
Binnendijk en Ter Braak hebben deelgenomen. De Jong besluit zijn hoofdstuk met
een karakteristiek van critici als Van Ostaijen, Nijhoff, Van Eyck en Donker. De
bedoeling van dit hoofdstuk is de opvattingen van waaruit werd gekritiseerd te
achterhalen en te catalogiseren onder een van de noemers: expressie, transformatie
en formatie. Zo is Kloos een expressie-criticus: hij ging na of een auteur zijn gevoelens
adequaat had uitgedrukt. Bij iemand als Binnendijk ging het om de transformatie
van het dichterlijke gevoel in taalvorm. En bij critici als Van Ostaijen en Nijhoff
stond de vorm van de tekst zelf centraal: zij waren formatie-critici.
In zijn tweede hoofdstuk beschrijft hij de literaire kritiek die op de
existentie-filosofie is geënt, onder meer van Dubois, Dresden en Walravens. In deze
richting stond de situatie van de mens en zijn houding in de tijd centraal. Kort na de
subjectieve, levensbeschouwelijke, existentialistische literatuurkritiek komt de kritiek
op die geïnspireerd is door het principe van de literaire autonomie, de ‘objectieve,
ergocentrische of tekstimmanente literatuur-interpretatie’. Die treffen we aan in het
werk van velen, o.a. van Paul Rodenko en later in dat van de Merlinisten.
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Mede als gevolg van studenten- en arbeidersbewegingen hebben zich aan het eind
van de jaren zestig een aantal veranderingen voorgedaan in de literair-kritische optiek:
er ontstond toen een vorm van literatuursociologie die vooral op het marxisme
geïnspireerd was. Na de existentialistische kritiek van kort na de Tweede
Wereldoorlog en de autonomiebewegingen van de jaren vijftig en zestig werd de
poëticale situatie ‘referentieel-sociologisch’. Literatuurbeschouwers als Bert Brouwers
en J.F. Vogelaar hadden vooral oog voor de relatie tekst en sociale en politieke
verschijnselen. Uit Martien de Jongs tekst blijkt overduidelijk dat hij weinig op heeft
met deze maatschappijkritische vorm van literatuurbeschouwing, - ze wekt in hem
de polemicus. Vogelaar c.s. simplificeren zijns inziens de complexe relatie tussen
literatuur en werkelijkheid.
In het derde hoofdstuk brengt hij tekstanalysten en sociologen onder: hierin
behandelt hij enerzijds de ergocentrici, voor wie het werk uitgangspunt, middelpunt
en eindpunt van hun beschouwing is (Fens bijvoorbeeld), terwijl als antipode de
maatschappijgerichte richtingen besproken worden (o.a. Vogelaar en Eugène van
Itterbeek).
In het volgende hoofdstuk worden die ‘vrije interpreten’ ondergebracht die hun
kritische werk beschouwen als een echte artistieke bedrijvigheid of academische
specialiteit. De ‘vrije interpreten’ - De Jong zelf hoort hier ook toe - vormen geen
school of groep: het zijn critici die niet uitsluitend oog voor de tekst zelf hebben.
Sociale en economische factoren, alsook ethische, biografische en psychologische
gegevens worden of kunnen mede in acht genomen worden. Die ‘vrije interpreten’
onderscheidt De Jong in ‘fragmentaristen’ (Willy Roggeman bijvoorbeeld) en
‘synthetici’ (Vestdijk en Westerlinck). Hun taak als criticus beschouwen ze als een
vorm van schrijverschap en vakmanschap.
In zijn slothoofdstuk gaat het om intenties en voorkeuren van literaire beoordelaars
voor wie karakteristiek is dat ze niet alleen voor de literaire teksten als zodanig
interesse tonen, maar evenzeer of nog meer voor de persoonlijkheid van de auteur,
voor het literaire genre dat de tekst representeert en voor de levensbeschouwing en/of
ideologie die uit het literaire werk te destilleren valt. Binnen de categorie van deze
‘vrije interpreten’ maakt De Jong in dit hoofdstuk wederom een onderverdeling: hij
onderscheidt ‘intentionalistische’ of ‘personalistische’ critici en critici met voorkeuren
voor bepaalde literaire verschijnselen, zoals bijvoorbeeld Buddingh' en Bernlef. De
‘personalistische’ critici (Gomperts bijvoorbeeld) achten de persoonlijkheid van de
auteur, de ‘vent’, van meer belang dan de formele eigenschappen van de tekst. Met
de Forumiaan Ter Braak en andere ‘ventisten’ zijn zij van mening dat een literair
werk primair een communicatie
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en een confrontatie van een lezer met een schrijver is. Een goede schrijver is voor
hen een ‘persoonlijkheid’, wiens originaliteit de criticus uitdaagt tot discussie.
Mocht uit het bovenstaande vooral blijken dat Martien de Jong in zijn studie vooral
als literair-historicus is opgetreden, dan behoeft dat enige correctie. De auteur is
eveneens als criticus en hier en daar ook, zoals ik al heb opgemerkt, als polemicus
in zijn boek present. Bij herhaling geeft hij bijvoorbeeld te kennen dat hij niet erg
ingenomen is met de werkimmanente benaderingswijze (vergelijk bijvoorbeeld blz.
73 en 95). Mijn oordeel daarover is veel positiever. Dat de literaire tekst het
uitgangspunt van alle uitspraken moet zijn, om volstrekt niet ter zake dienend gezwam
in de ruimte te voorkomen, heeft in ieder geval op vele critici in dag- en weekbladen
een weldadig effect gehad. Zij konden zich in en na de Merlyn-periode niet meer
tevreden stellen met het doorbladeren van een boek en het lezen van de achterflap.
Die literairkritische erecode wordt overigens vandaag de dag niet meer door iedereen
in acht genomen: impressionistische stukjesschrijverij, het pluggen van vriendjes en
het onderuithalen en beroddelen van literaire tegenstanders zijn hier en daar bon ton,
zoals blijkt uit Jeroen Brouwers' met verve geschreven, boeiende pamflet De nieuwe
Revisor (Tirade, nr. 250). Ook heeft een tijdschrift als Merlyn met zijn vaak
voorbeeldige leesdemonstraties een enorm gunstige uitwerking gehad op het
literatuuronderwijs. Ik onderschrijf volledig de mening van de dichter-criticus-docent
Tom van Deel, die in een aardig artikel, getiteld Poëzie op school, verschenen in
Jeugd en Samenleving, jrg. 4, juli-aug. 1974, het grote belang heeft beklemtoond
van de close reading-‘methode’ voor scholieren en studenten. Merlyn moge dan geen
mijlpaal zijn geweest in de Westeuropese literaire kritiek, de positieve effecten ervan
in ons taalgebied zijn niet te onderschatten. Zonder Fens c.s. zouden velen minder
attente en goede lezers zijn.
In een ‘epiloog’ aan het eind van zijn slothoofdstuk formuleert De Jong zijn
persoonlijke ideeën over literaire kritiek, waarmee ik van harte instem: ‘Een algemeen
bruikbare wetenschappelijke kritische methode bestaat niet, omdat ieder literair
kunstwerk zijn eigen kritische reactie vraagt: en de aard van die kritische reactie
wordt in eerste instantie bepaald door de aard van het literaire kunstwerk, en in tweede
instantie door de zichzelf niet verloochenende aard van de criticus. Een criticus
probeert het kunstwerk in zijn eigenheid te respecteren, interpreteren en evalueren...
en hij probeert tegelijkertijd een goed stuk proza te schrijven. Literaire kritiek is geen
wetenschap maar een praxis, die volgens mij moet steunen op een zich steeds
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door lees-, studie-, en levenservaring verrijkende, en mede door
cultureel-sociologische en karakterologische factoren bepaalde, dynamische
literatuuropvatting.’ En dan vervolgt Martien de Jong: ‘Daarom is het mij ook niet
gelukt voor dit boek een waterdichte indeling te vinden naar typen van critici, of naar
kritische methoden. Het catalogiseren van kritische attitudes is waarschijnlijk even
moeilijk als het catalogiseren van existentiële ervaringen.’
Wanneer De Jong opmerkt dat hij geen ‘waterdichte indeling’ heeft kunnen vinden
naar typen van critici, lijkt me dat heel eufemistisch uitgedrukt. Zijn typologie vormt
naar mijn mening een zwak punt in zijn boek. Vooral met de categorie ‘vrije
interpreten’ heeft hij, ondanks de subcategorisatie binnen die noemer, de grootste
moeilijkheden. Die categorie omvat bij hem veel te veel verschillende kritische
attitudes en lijkt me daarom onhanteerbaar.
Zo'n ‘waterdichte indeling’ zal wellicht altijd een vrome wens blijven, maar een
bevredigender typologie zou naar mijn mening ontworpen kunnen worden op basis
van M.H. Abrams' studie The Mirror and the Lamb: romantic theory and the critical
tradition (1ste druk 1953), een boek dat De Jong in een voetnoot vermeldt. In zijn
inleiding onderscheidt deze Engelse hoogleraar vier soorten theorieën over kunst:
mimetische, pragmatische, expressieve en objectieve. Op basis daarvan zou men de
goed hanteerbare indeling kunnen maken in objectieve, expressieve, mimetische en
pragmatische kritiek. Type-zuivere voorbeelden zullen slechts sporadisch aanwijsbaar
zijn, maar men zou kunnen zeggen: ‘objectieve’ critici richten hun aandacht primair
op het object, het literaire werk zelf, ‘expressieve’ critici tonen vooral belangstelling
voor de creatieve krachten van de schrijver die in het werk naar voren komen, de
‘mimetische’ critici houden zich vooral bezig met de relatie tussen literair werk en
de (waarneembare en/of ideale) werkelijkheid en de ‘pragmatische’ critici tenslotte
hebben in eerste instantie oog voor het effect van het werk op de lezer.
Aan een aantal aspecten van Martien de Jongs rijke studie is in het bovenstaande
geen recht gedaan. Zo bevat zijn boek talrijke boeiende en genuanceerde typeringen
van Vlaamse en Nederlandse literaire critici, onder meer van de ‘synthetiserende
vrije interpreet’ Albert Westerlinck, de hoofdredacteur van dit tijdschrift.
Afgezien van enkele bezwaren tegen deze studie, ben ik van mening dat Martien de
Jong met zijn Over kritiek en critici een waardevol, interessant en stimulerend boek
heeft geschreven, de vrucht van jarenlange specialisatie.
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Het is ook een heel leesbare studie: De Jong formuleert helder en levendig. Zijn boek
voldoet in stilistisch opzicht stellig aan zijn eis dat een literatuurcriticus ‘een goed
stuk proza’ dient te schrijven.
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Kroniek
Maurits Engelborghs / Wat na Joyce?
Problemen van literaire beïnvloeding zijn meestal tamelijk steriel. Invloeden zijn
vaak moeilijk aan te tonen en àls ze dan toch met zekerheid te bewijzen zijn, dan
zijn ze niet altijd erg relevant: een te uitgesproken derivatief karakter maakt een werk
vanzelf al minder belangrijk en als de invloed zo beperkt is dat hij aan de intrinsieke
waarde van het betrokken boek weinig bij- of afdoet, dan blijft hij tenslotte weinig
meer dan een aanloop voor het eigenlijke werk, voer voor critici, waaraan de gewone
lezer, die het boek om het boek en niet zozeer om zijn theoretische implicaties leest,
niet zoveel heeft. Tegenover studies van literaire beïnvloeding heb ik dan ook een
spontane argwaan. Maar enkele bladzijden geboeide lectuur in het boek van Robert
Martin Adams: Afterjoyce. Studies in Fiction after Ulysses1. waren voldoende om
die argwaan te overwinnen.
Er is vooreerst het onderwerp. Zoals uit de titel blijkt is de centrale figuur van het
boek de onuitputtelijke James Joyce. Onder het oogpunt van invloed, zoals onder
zovele andere oogpunten, is Joyce een speciaal geval. Zijn invloed op een hele
generatie, en nog lange tijd daarna, is onmiskenbaar, gevarieerd, diep, en zelfs niet
altijd gunstig. Het is een uiterst belangwekkend, complex en veeleisend onderwerp,
dat alleen een echte kenner van Joyce en zijn ‘Nachwuchs’ aankon. Dat Robert Martin
Adams, hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Los Angeles, zo'n kenner
is, kan niet meer worden betwijfeld. Hij had vroeger, met Surface and Symbol,2. al
een opgemerkt boek aan Ulysses gewijd, dat van een klare kijk en een lichtgedragen
eruditie getuigde, en hij bewijst nu, met Afterjoyce, dat hij zijn kennis nog aanzienlijk
verruimd en verdiept heeft. Ze gaat bovendien gepaard met een bewonderenswaardig
gezond verstand, een bescheidenheid in de kritische houding en een gave voor gevatte
formuleringen van complexe begrippen, die de bekoring om steeds maar te citeren
bijna onweerstaanbaar maakt. Hier is elk woord blijkbaar vrucht van een persoonlijk
inzicht, van een persoonlijke inzet zou ik bijna durven zeggen. Adams staart zich
niet gefascineerd blind op wat Joyce te bieden heeft. Hij heeft zijn Joyce duidelijk
verteerd en zijn boek is o.a. ook de levende neerslag van de invloed die Joyce op
hemzelf als criticus gehad heeft en van de
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bijzonder vruchtbare manier waarop hij die invloed verwerkt heeft.
Na een kort Voorwoord, waarin de auteur tot voorzichtigheid maant door uit te
leggen hoe onvermijdelijk en meteen moeilijk-precies-aan-te-wijzen literaire
beïnvloeding in 't algemeen en bij Joyce in 't bijzonder is, tracht hij in zijn eerste
twee hoofdstukken de juiste plaats te bepalen die Joyce bekleedt als centrale
overgangsfiguur tussen de meer traditionele en de modernistische roman: de vele,
ook niet-literaire, invloeden die hij zelf onderging, het verdringen naar de achtergrond
van de personages,3. het opleggen aan de roman van wat hij een ‘exoskeletal’ - d.w.z.
niet uit de personages gegroeide - structuur noemt, en dies meer. De meeste van deze
ingrediënten zijn bekend, maar het verveelt geen ogenblik ze hier nog eens op Adams'
onnavolgbare manier te zien beschrijven. In zijn volgende hoofdstukken preciseert
hij dan bijzonder scherp de invloed die Joyce gehad heeft op veertien auteurs: Virginia
Woolf en William Faulkner, Samuel Beckett, Carlo Emilio Gadda, Alfred Döblin
en Herman Broch, Vladimir Nabokov, en uiteindelijk Lawrence Durrell, Anthony
Burgess, Thomas Pynchon, John Barth, Flann O'Brien, José Lezama Lima en Jorge
Luis Borges.
Een volledig overzicht van het Joyceaans modernisme en postmodernisme heeft
Adams dus zeker niet op het oog gehad. Zijn werkwijze is ook niet
streng-systematisch; interpretatie, evaluatie en receptie-esthetiek worden kriskras
door elkaar gebruikt, maar het resultaat is altijd revelerend en zijn literair net is ruim
genoeg om representatief te zijn voor de verschillende soorten invloed die Joyce
uitgeoefend heeft. Want dààr is het Adams vooral om te doen: om distincties, precieze
onderscheidingen tussen invloeden die nog actief zijn, of niet, wenselijk, of niet,
relevant, of niet; hij maakt voortdurend een onderscheid tussen de kwaliteit van de
invloed en de eigen manier waarop elk der ontvangers die verwerkt. Wàt hem
interesseert is niet uitsluitend wat een aantal auteurs aan Joyce te danken (of
occasioneel zelfs te wijten) hebben, maar ook, en vooral, hoe ze die invloed precies
hebben verteerd: hoe de besten onder hen dat voorbeeld niet slaafs hebben nagevolgd,
maar ‘gewoon’ opgenomen in hun eigen arsenaal van literaire middelen en uitgebuit
voor hun eigen doeleinden. Want het is duidelijk dat hier een heel spectrum van
mogelijkheden bestaat dat zich beweegt tussen de extremen van het
klakkeloos-overnemen en het zich-resoluut-afzetten-tegen. De meest opvallende
figuur is hier uiteraard Samuel Beckett, die misschien meer dan wie ook heeft moeten
vechten om onder de ban van Joyce uit te geraken en er wellicht beter dan wie ook
in geslaagd is. Het lange hoofdstuk dat Adams aan hem wijdt is een der beste uit zijn
boek. Maar, ik herhaal het, over elk van deze auteurs heeft hij belangrijke bladzijden
geschreven.
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En hier kom ik dan toch even terug op de bekoring om te citeren. Eigenlijk had ik
wel een dozijn passages aangestipt die het aanhalen waard zijn, maar ik zal me tot
één enkele, maar dan ook qua stijl representatieve, beperken. Het gaat in hoofdzaak
om Beckett's Murphy: ‘A plot which runs the protagonist so directly and eagerly
toward the large black hole which awaits us all, and which most of us would take
some pains to avoid, needs no motive energy to move it forward, but rather brakes
to hold it back. Murphy is the best example prior to Godot of a literary action used
to postpone rather than advance the movement of a development possessing its own
inertia. Since he has no real function in moving forward the story (it gets where it is
inevitably going without any of his efforts), the author is free to embroider intellectual
and stylistic curlicues on the margins of the tale - which he does with the owlish
solemnity of an inane scholar. Some of this fancy-work sounds, and no doubt is,
Joycean; but its function in the economy is different. Joyce is going somewhere, and
uses his verbal decorations to enrich and forward his theme; Beckett is going nowhere,
and uses his decoration to delay his arrival there.’ (p. 97). Distincties, zei ik. Dit is
een goed voorbeeld van de zorg en de zwier waarmee Adams ze maakt. Wie zo iets,
en wie zo kan schrijven, verdient te worden gelezen, ook door niet-specialisten.
Ik heb maar een paar aanmerkingen bij dit briljante boek. Er zijn vooreerst een
paar onnauwkeurigheden die ik graag als zetfoutjes interpreteer. Op blz. 29 is zeker
de criticus en romanschrijver J.I.M. Stewart en niet Stuart bedoeld. Durrells voornaam
wordt afwisselend Lawrence en Laurence gespeld. De eerste is natuurlijk de meest
gebruikelijke. En tenslotte is het wel spijtig dat Adams geen kans (of tijd?) gevonden
heeft voor een bespreking van Anthony Burgess' Napoleon Symphony,4. want van
alle romans die Burgess tot hiertoe geschreven heeft is deze het meest aan Joyce
verschuldigd.5. Maar dit zijn schoonheidsfoutjes die weinig afbreuk doen aan een
boek dat torenhoog uitsteekt boven de vele middelmatigheden die over Joyce blijven
verschijnen.6.

Eindnoten:
1. Robert Martin Adams, Afterjoyce. Studies in Fiction after Ulysses. New York, Oxford University
Press, 1977, XIII-201 blz.
2. Surface and Symbol. The Consistency of James Joyce's Ulysses. New York, Oxford University
Press, 1962 (Galaxy 1967).
3. Dit probleem wordt zeer uitvoerig, maar niet zo indringend, behandeld in James H. Maddox,
Jr., Joyce's Ulysses and the Assault upon Character. New Brunswick, Rutgers University Press,
1978, XI-244 blz.
4. Anthony Burgess, Napoleon Symphony. London, Jonathan Cape, 1974.
5. Cf. John Mowat, ‘Joyce's Contemporary: A study of Anthony Burgess' Napoleon Symphony’,
in Contemporary Literature, XIX, 2 (Spring 1978), blz. 180-195.
6. Een paar voorbeelden maar: Colin Mac Cabe, James Joyce & the Revolution of the word.
London, Macmillan, 1978, 186 blz. (Language, Discourse, Society); Stanley Sultan, ‘Ulysses’,
‘The Waste Land’ and Modernism. Port Washington & London, Kennikat Press, 1977, XII-92
blz.
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Kroniek
Emmanuel Waegemans / Nieuwe tendensen in de moderne Russische
literatuur
Aansluitend op mijn artikel over tendensen in de recente Russische literatuur (DW&B
februari 1979), waarin ik moderne Russische schrijvers heb behandeld die voor de
Sovjetautoriteiten niet of op het randje af haalbaar zijn, wil ik nu wijzen op een paar
tendensen in de Russische literatuur van de laatste jaren die door hun ongewone
thematiek speciale aandacht verdienen.
Vooreerst dient gewezen op Trifonov en Belov. Joeri Trifonov publiceerde in 1978
een roman, De oude man genaamd,1. die door zijn eerlijke behandeling van de
burgeroorlog (1917-21) nogal wat stof heeft doen opwaaien en door sommigen zelfs
hoger getaxeerd wordt dan zijn overigens ook zeer sterk ‘Huis aan de kade’.2. Een
andere opgemerkte talentvolle schrijver is Vasili Belov die met zijn roman De
vooravond. Kroniek van het einde der jaren '203. een beeld schetst van het Russische
dorp in het Noorden aan de vooravond van de door Stalin ingevoerde collectivisering.
Hoewel het mijn bedoeling is een andere keer nader in te gaan op deze schrijvers,
kan er hier toch al op gewezen worden dat Belov in deze roman een onderwerp
behandelt dat in de moderne Russische literatuur zeer actueel is, nl. het probleem
van het dorp, van de boeren en met name van de Russische boer. Deze richting heeft
in de literaire kritiek de naam van ‘dorpsproza’ gekregen. De grote vertegenwoordigers
ervan zijn Valentin Raspoetin en Viktor Astafjev. In dit verband dient gewezen op
verschillende stromingen die bestaan in de zeer verscheiden literaire tijdschriften die
de Sovjetunie rijk is. Zo is de tendens van de Literaire Courant (Literatoernaja gazeta)
van Tsjakovski duidelijk Alsovjet, d.w.z. gericht op de integratie van de niet-Russische
letteren in de Russische literatuur. De tegengestelde tendens kunnen we gadeslaan
in de tijdschriften Onze Tijdgenoot (Nasj sovremennik), De Jonge Garde (Molodaja
gvardija) en gedeeltelijk ook in Moskou (Moskva). De Jonge Garde, het tijdschrift
van het centraal comité van de Leninistische Communistische Jeugdbond van de
USSR, zou, naar zijn ideologische strekking te oordelen, moeten streven naar een
supranationale Sovjetliteratuur, zonder rekening te houden met taal of nationaliteit
van de meewerkende auteurs. Maar in de praktijk valt op dat bijna al het proza en
de poëzie die
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er in 1978 in verschenen zijn, door Russen zijn geschreven en dit over uitsluitend
Russische thema's. De bijdrage erin van Armeens of Oekraïens literair werk is in
omvang beperkt en wat de invloed betreft onbeduidend. In Onze Tijdgenoot is het
aantal niet-Russische Sovjetauteurs beperkt tot het minimum. De wereld die in die
tijdschriften aan bod komt, moet ons ronduit verbazen: er komt praktisch geen
ideologie in voor, de partij en partijfunctionarissen spelen er geen (leidende) rol in
(die hen volgens de nieuwe grondwet toekomt); de helden leven er niet met de partij
en haar ideologie. De belangen waar deze literaire helden van doordrongen zijn, zijn
niet de belangen van de Sovjetmaatschappij, maar de belangen van Rusland, van het
Russische volk. In tegenstelling tot de multinationale, socialistisch-realistische
literatuur van na WO II komen niet-Russen er niet in voor (of zeker niet als
hoofdpersonages). De Russen in deze wereld interesseren zich ook niet voor de
niet-Russen, zoals ze zich evenmin interesseren voor wat buiten de Sovjetunie gebeurt,
of dat nu het kapitalistische of socialistische buitenland is. Bovendien valt op dat
hun sociale aandacht toegespitst is op de landbouw (het dorp) en het leger; de arbeider
en meer bepaald de fabrieksarbeider komt bij hen niet voor. Wat meer is, ze hebben
de pest aan heel de wereld van de industrie, de wetenschap en techniek. Die wereld
is voor hen de vijand; het is immers die wereld die de natuur en dus het dorp uit
elkaar trekt en vernietigt, en het is precies het dorp dat de basis is van het Russische
leven. Met de wereld van de industrialisering, modernisering, collectivisering en
voortdurende technische vernieuwing leeft deze ‘nieuwe Russische literatuur’ in
voortdurend conflict en zelfs in staat van oorlog. Door dat alles is die literatuur ook
antimarxistisch, want volgens die leer is het middelpunt van het maatschappelijk
leven de fabriek, de arbeidersklasse. Als ideologisch wapen hanteert deze nieuwe
stroming de ecologie, die de stad de oorlog verklaart. De stad - dat is voor hen het
symbool van moreel verval, denationalisering, van de invloed van het Westen, dat
ervoor verantwoordelijk zou zijn dat Rusland het slachtoffer geworden is van de
wetenschappelijk-technische revolutie. Daarom is deze literatuur uitgesproken
antiwesters, ze wil zich isoleren zowel van het westerse kapitalisme als van het
westerse socialisme, d.i. van heel de westerse oriëntering naar industrialisering en
technologische revolutie. Het is immers die revolutie die de Russische demografische
basis ondermijnt, de natuur vernietigt en het dorp van de kaart veegt. Bovendien
heeft de Sovjetperiode van de Russische geschiedenis aangetoond dat de industriële
samenleving, die de Russische marxisten hun land opgedrongen hebben, het dorp
niet machtig en rijk gemaakt, maar integendeel aan de rand van de afgrond gebracht
heeft. Deze literatuur is ook uitgesproken tegen de
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emancipatie van de vrouw, die bijdraagt tot het uiteenvallen van het gezin. Alles
wijst erop dat deze nieuwe richting meer is dan een modetrend, die ook in het Westen
sterk vertegenwoordigd is (ecologisten, ‘Grüne Partei’). De visie van deze Russische
schrijvers op de samenleving van mensen is hen ook ingegeven door de politiek van
de Sovjetregering, die sinds het begin van de jaren '20 alles in het werk stelt om de
grote Russische cultuur af te breken. Daartoe rekenen we niet alleen de gedwongen
collectivisering van de Russische boerenstand in de jaren '20 en '30, wellicht de
grootste demografische, agrarische en culturele catastrofe die Rusland kon overkomen,
maar ook het systematisch uitroeien van de Russische traditie en levenswijze (door
het verbieden van het geloof en het sluiten van de kerken, door de afbouw van de
eeuwenoude volkscultuur),4. die vruchteloos vervangen wordt door een supranationale,
proletarische cultuur.
Deze nieuwe strekking in de moderne Russische literatuur heeft tenminste twee
opmerkelijke vertegenwoordigers: Astafjev en Raspoetin. Het oeuvre van Viktor
Petrovitsj Astafjev (o 1924) is helemaal doordrongen van autobiografische elementen.
Zijn familie werd tijdens de collectivisatiecampagne in Siberië uitgeroeid. Zoals
Maksimov werd Astafjev een dakloze wees en kwam terecht in een kindertehuis;
zijn verhaal ‘De diefstal’ (Krazja, 1969) speelt zich af in een weeshuis op het einde
van de jaren '30 en toont ook het leven van de oudgelovigen in Siberië vóór de
revolutie. Daar werd hij opgevoed door een verbannen tsaristische officier; van zijn
jeugdjaren draagt hij een diepe haat mee voor de collectivisering van het Russische
dorp en een diepe nostalgie naar het vroegere dorp van vóór het grote cataclysme.
Terwijl in zijn vroegere werken duidelijk de invloed van het socialistisch realisme
te bespeuren is, heeft hij met die literaire methode gebroken in zijn roman De
koning-vis (Tsarj-ryba) van 1976. Hierin schildert hij de wereld van het ontvolkte
Russische Noorden met zijn ontmenselijkte stropers, die verdrinken in rauwe
dronkenschap en roofzucht. De verdierlijking aldaar maakt het leven ondraaglijk;
slechts enkelingen, de laatste der Siberische Mohikanen, kunnen het dank zij hun
eenvoudige, schoonmenselijke eigenschappen uithouden. Astafjev verbergt niet dat
hij diep religieus is; in het verval van het geloof ziet hij de belangrijkste oorzaak van
het algemene verval. Het is een verheugend feit dat precies dat boek in 1978 een
staatsprijs gekregen heeft!
Een andere schrijver van die nieuwe richting is Valentin Raspoetin, die eveneens
in 1978 een staatsprijs toegewezen kreeg voor zijn roman Leef en gedenk.5.
Bij deze richting sluit een hele rij schrijvers aan die dezelfde Russische bezorgdheid
om toestanden in heden en verleden uitdrukken, b.v. de angst
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voor een toekomstig conflict met Azië. Minder positief lijken ons de pogingen van
bepaalde schrijvers om zich af te zetten tegen het cosmopolitische communisme à
la Trotski, die verantwoordelijk gesteld wordt voor al het slechte in Ruslands
socialistisch verleden; zo wordt in de roman van Anatoli Ivanov (de redacteur van
‘De Jonge Garde’), De eeuwige roep (Vetsjnyj zov), het bestaan aangetoond van een
alomvattende trotskistische samenzwering; en Michail Kolesnikov komt in zijn roman
Met open vizier (Sotkrytym zabralom) aanzetten met de fascistoïde legende van een
maçonnieke samenzwering in het land, waarvan de leider alweer diezelfde Trotski
zou zijn (die alias Lev Davidszoon Bronstein heet). Zoals praktisch in heel de officiële
Sovjetliteratuur het geval is, wordt ook hier het kind niet bij zijn naam genoemd (in
jargon Aesopus-taal of ezopovsjtsjina genaamd), het woord ‘jood’ komt zelden voor,
maar wat of wie bedoeld wordt, kun je makkelijk opmaken uit namen of uiterlijke
kenmerken. Naast antisemitisme valt ook op dat de intelligentsia het soms zwaar te
verduren krijgt, in het bijzonder de op het Westen georiënteerde nieuwlichters, die
in hun dagelijks leven als negatieve figuren voorgesteld worden.
Voor veel opschudding en een enorm kassucces heeft ook de laatste roman van
Valentin Pikoelj gezorgd. Pikoelj is de auteur van een paar zeer populaire historische
romans, zoals Woord en daad (Slovo i delo) en Het gevecht van de ijzeren kanseliers,
waarvan de eerste handelt over de politieke terreur en het systeem van verklikken
(slovo i delo) in de jaren '30 van de 18de eeuw, toen Anna Ivanovna samen met haar
Baltische gunsteling Biron het land regeerde. Aangezien de thema's censuur en
repressie een absoluut taboe zijn in de Sovjetunie, grijpen vele schrijvers én historici
graag terug op de 18de en 19de eeuw, die, omdat ze definitief tot het tsaristisch
verleden behoren, ten volle blootgelegd kunnen worden. De in de Sovjetunie en in
het Westen populaire Russische schrijver Boelat Okoedzjava heeft enkele van zijn
prozageschriften precies aan dergelijke onderwerpen gewijd.6. De laatste roman van
Pikoelj werd in delen gepubliceerd in het tijdschrift ‘Onze Tijdgenoot’ en draagt de
titel Bij de laatste stap (Oe poslednej tsjerty). De oorspronkelijke titel ‘De boze geest’
werd door de redacteur van het tijdschrift geweigerd. Pikoeljs roman is een lijvig
werk geworden over het ineenstorten van de autocratie in Rusland. In het centrum
van het verhaal staat Grigori Raspoetin, de beroemde geestelijke vader van Nikolaas
II, die door Pikoelj beschouwd wordt als de belangrijkste oorzaak van de val van 's
tsaren troon. Naast veel erotiek in de avonturen van de geliefde starets van de
keizerlijke familie, probeert Pikoelj aan te tonen dat Raspoetin een wapen was in
handen van de zionisten (een sovjeteufemisme voor joden). De lijst van misdaden
door joden begaan, is bij Pikoelj onuitputte-
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lijk en hij ontdekt ‘zionisten’ op de meest onverwachte plekken. Terloops moet
gezegd dat er in de roman van Pikoelj geen enkele ‘lichtende’ persoonlijkheid
voorkomt; slechts Vladimir Poerisjkevitsj, de oprichter van de pogromorganisatie
van de zgn. Tsjornaja sotnja,7. wordt voorgesteld als de redder van Rusland! Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat deze roman precies in ‘Onze Tijdgenoot’ gepubliceerd
werd, een tijdschrift dat zijn nationalistische en chauvinistische strekking niet onder
stoelen of banken steekt.
Een tussenpositie nemen de zgn. ‘nationaal-bolsjevieken’ in, die gelijkaardige
thema's behandelen, maar daarin nog een plaats openlaten voor de partij, zoals in het
boek Jouw naam (Imja tvojo) van Pjotr Proskoerin (o 1928), waarin het
hoofdpersonage, de Russische boer Zachar Derjoegin, de ruimtevluchten van de
Sovjetunie veroordeelt, want, zegt-ie: ‘We moeten leven op aarde... De helft van het
land zit onder het onkruid.’ Derjoegin wordt ook uitgespeeld tegen de Westoekraïener
Zagreba en tegen de ‘Witrussische Pool’ Sjvidkovski; de bedoeling daarvan is
duidelijk: beiden zijn uniaten en staan dus onder diezelfde destructieve westerse
invloed. Een voor de sovjetliteratuur ongehoorde gedachte is ook de apotheose van
de orthodoxie: de partijsecretaris Petrov komt diep onder de indruk van de schoonheid
van een icoon en dat in 1928, tijdens de hevige antireligieuze campagne. Godsdienst
doordringt het persoonlijke leven van de helden, ongeacht hoe zijzelf tegenover
religie staan.
Dat schrijvers als Astafjev en Raspoetin niet alleen kunnen publiceren, maar ook
nog belangrijke literaire premies krijgen, wijst erop dat ze hun verdedigers hebben
in de hoogste kringen, waarvan één fractie, zij het ook de regerende, nl. de
‘Dnepropetrovsk-groep’, het houdt bij Sovjetschrijvers als Sjolochov, Leonov,
Ajtmatov, Bondarev, Bykov, Kozjevnikov, Michalkov, Polevoj en Tsjakovski. De
in zeer brede kringen populaire auteurs Astafjev, Raspoetin, Sjoeksjin, Soloöechin
en Belov komen op hun lijst van bevoorrechte literatoren niet voor.
Afgezien van het antisemitisme, dat in de Sovjetunie met de regelmaat van de klok
zijn Russische kop opsteekt, kunnen we ons verheugen over het op de voorgrond
treden van een nieuwe strekking in de Sovjetliteratuur die nationaal geïnspireerd is
en de Russische belangen verdedigt, waarbij grote aandacht wordt geschonken aan
zuiver Russische eigenschappen en deugden. Door haar diep menselijke bewogenheid,
haar antibolsjevisme en religiositeit steekt deze literatuur schril af tegen de vroegere
en huidige socialistisch-realistische strekking die qua oplagen en officiële steun nog
steeds de belangrijkste is, maar wat het lezersaantal betreft duidelijk het onderspit
moet delven. Een hoopvol teken voor de jaren '80!

Eindnoten:
1. Joeri Trifonov, Starik, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Droezjba narodov’, 1978, nr. 3.
2. Inmiddels in het Nederlands vertaald door Charles Timmer en uitgegeven bij de Arbeiderspers,
Amsterdam, 1978.
3. Vasili Belov, Kanoeny. Chronika kontsa 20-ch godov. Moskva, uitgeverij Sovremennik, 1979.
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4. In dit verband verwijzen we naar de zeer boeiende ‘Brieven uit het Russisch Museum’ (Pis'ma
iz Roesskogo moezeja), gepubliceerd in het tijdschrift ‘Molodaja gvardija’, 1966, nr. 9; er bestaan
Duitse en Franse vertalingen van.
5. Voor Raspoetin verwijzen we naar het artikel van Jos van Damme in DW & B van mei 1979,
de bijlage van Vrij Nederland van 20 januari 1979 (Marius Broekmeyer, ‘Siberische verhalen
van Valentin Raspoetin’) en Heibel, september 1978, p. 48-53 (‘Dorpsproza in de Sovjetunie’);
zie ook de polemiek hiermee in Argus, juni 1979 (‘De Russische literatuur en het Westen’).
6. Zie zijn romans over Pestel', de dekabrist, in ‘Dva romana’, Frankfurt/Main, Possev-Verlag,
1970; zijn Mersi, ili pochozjdenija Sjipova (‘Merci of de avonturen van Sjipov’), dat in 1974
vertaald werd onder de titel ‘Die Erlebnisse des Polizeiagenten Schipow bei der Verfolgung
des Schriftstellers Tolstoj’; zijn roman Poetesjestvie diletantov (‘De reis van dilettanten’) speelt
zich of in het laatste, roemloze decennium van Nikolaas I (1845-1855) en werd gepubliceerd
door ‘Sovjetski pisatel'’ in 1979.
7. Tsjornaja sotnja (Zwarthemden) is de volkse benaming voor een aartsreactionaire,
chauvinistische, monarchistische organisatie in het tsaristische Rusland, gericht tegen joden en
intellectuelen, met haar leuze ‘Vóór God, het Heilige Rusland, de Tsaar, tégen de joden’.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Afscheid van Jean-Paul Sartre
Ik zal me steeds de tijd blijven herinneren, waarin L'Être et le Néant van Sartre
verscheen, met als ondertitel: Essai d'ontologie phénoménologique. Het is een moeilijk
en zeer volumineus werk, dat waarschijnlijk slechts door een klein aantal van de vele
kopers en Sartre-fans werd uitgelezen. Wij waren toen te Leuven goed voorbereid
om het boek te begrijpen omdat de talentrijke pater H.L. van Breda bij ons de
fenomenologie van Husserl had geïntroduceerd en diens bibliotheek, weduwe en
assistenten naar Leuven had gebracht om ze tegen de naziterreur te beschermen. Zo
leerden wij ook zeer vroeg het existentialisme van Heidegger kennen. Sartre had,
dank zij een studiebeurs, onder het nazi-regime te Berlijn de moderne Duitse filosofie
leren kennen, Hegel en vooral de tijdgenoten Edmund Husserl en Heidegger. L'Être
et le Néant werd sterk beïnvloed door beide laatstgenoemden, in de denkmethode en
fundamentele concepten door Husserl, in de thema's door Sein und Zeit. In Duitse
wijsgerige milieus heeft men nooit veel achting gehad voor Sartres epigonisme in
L'Être. Dit neemt niet weg dat hij zich daar een der knapste fenomenologen toont.
Ik zal mij steeds enkele fenomenologische analysen van stemmingen en sensaties
herinneren, prachtige voorbeelden van concrete meditatie in de filosofie. Een der
best geslaagde is die over ‘le visqueux’, een beetje vieselijk maar briljant.
Later heb ik van hem het vroeger verschenen L'Imaginaire gelezen, weer een
prachtige fenomenologische studie, ook belangrijk voor belangstellenden in de kunsten literatuurtheorie. Aan zijn Critique de la raison dialectique heb ik weinig gehad,
al is de manier waarop Sartre zich hier afzet tegen de psychoanalyse (Freud, Lacan)
en het marxisme boeiend.
Sartre heeft deze Critique niet voltooid, evenmin als L'Être et le Néant en zijn
latere Flaubert. Hij geeft meermaals de indruk een mens te zijn die, voortgedreven
door een innerlijke kracht die ik niet ken, van het ene onvoltooide project naar het
andere liep.
Sartre heeft gedurende enkele decennia een weergaloos Europees én universeel
succes gekend. Hij heeft geluk gehad in deze zin dat hij nooit weerstanden heeft
moeten overwinnen of geduld oefenen om volledige erken-
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ning te verwerven als filosoof en schrijver. In tegenstelling met Fr. Nietzsche of
Kierkegaard, bijvoorbeeld, die lang moesten wachten op universele belangstelling,
werd Sartre onmiddellijk enthousiast ontvangen of fel bestreden als werd hij door
de intelligentsia van zijn tijd verwacht. Ontstaan en receptie van zijn werk
corresponderen perfect: hij drukt de geest, het levensgevoel van zijn tijd uit. Slechts
weinigen lezen zijn - moeilijke - filosofische werken, maar zijn ideeën,
levensgevoelens en voornaamste thema's dringen diep door in de tijd door de
toenmalige (corresponderende) tijdgeest, zijn literaire werken en de vulgariserende
pers. In een chaotische tijd van oorlog, revolutie en geweld heeft hij stem gegeven
aan het bewustzijn van de absurditeit van het bestaan en de behoefte aan absolute
vrijheid. Later onderstreepte hij ook fel de drang naar sociale solidariteit. Heel zijn
werk is atheïstisch. Om vrij te worden en authentiek te leven moet men God buiten
spel zetten. Met God leven is gemakkelijker, zegt hij, maar het frustreert de mens:
‘Dieu, c'est la solitude de l'homme’ (Le Diable et le bon Dieu). Van jongsaf leefde
in Sartre een geest van opstandigheid, die geen gezag boven zich verdroeg. Er is een
anarchistische kern in zijn psyche.
Het succes van het Sartriaanse existentialisme was van korte duur. In het moderne
Europa volgen de filosofische stelsels elkaar snel op. Dit wijst op onrust en instabiliteit
in onze beschaving. In de jaren '60 wordt de leer van Sartre verdrongen door het
marxisme, dat groot intellectueel succes kent bij de jongeren. Uit de linguïstiek komt
de notie ‘structuur’ naar voren en is uitgangspunt van het wijsgerig structuralisme.
Ook de psychoanalyse verspreidt haar invloed (Freud, Lacan). Sartre probeert zich
te meten met de ideologieën van Althuser, Foucault, Lacan, en vat, in bepaalde
opzichten, het tegenoffensief aan. Zo pleit hij, als tegenstander van psychoanalyse
en psychiatrie, voor de antipsychiatrie van Laing en Cooper.
Velen onder de hedendaagse jongeren hebben de filosoof Sartre vergeten. Hij zelf
besefte dit in zijn laatste levensjaren. Doch ieder weet dat zijn invloed niet zozeer
werd bewerkt door zijn filosofisch werk als wel door zijn literaire geschriften. Het
toneel heeft het best zijn ideeën toegelicht in eenvoudige, menselijke situaties. Drama's
konden ook uitstekend zijn conflictueuze existentiefilosofie incarneren met ‘le moment
du choix, de la libre décision qui engage une morale et toute une vie’. Deze
toneelstukken, met hun thematiek van de absurditeit, hebben er ook toe bijgedragen
om het geestesklimaat te scheppen waarin het ‘absurde theater’ bloeide (Beckett,
Genet, Vian, enz.).
Van zijn verhalend proza zijn La Nausée en de novellenbundel Le Mur even

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

376
succesvol geweest als zijn toneel. Toch hindert mij in deze verhalen een zekere
opzettelijkheid: in houdingen, gesprekken en heel de epische structuur voelt men de
filosoof te duidelijk argumenteren. De trilogie Les Chemins de la Liberté is, dunkt
mij, in literair opzicht een mislukt werk, dat Sartres nagenoeg volledige gemis aan
geloofwaardige epische voorstellingskracht het duidelijkst bewijst. Hoevelen, buiten
de professionele filosofen, hebben dit langdradige en tendentieuze boek uitgelezen?
Het beste literaire prozaboek van Sartre is Les Mots; ik zou haast durven zeggen een
geniaal werkje, waarin hij met buitengewone intelligentie en grote fijngevoeligheid
zijn kinderjaren oproept en ontleedt.
De literaire kritiek van Sartre, die men vooral kan lezen in zijn vele bundels
Situations, is in bepaalde (linkse) milieus invloedrijk geweest door haar filosofische
uitgangspunten en haar sociaal-revolutionair engagement. Voor mij zijn dat eerder
haar zwakheden. In het bekende essay Qu'est-ce que la littérature? en in vele andere
opstellen predikt hij de theorie van de ‘geëngageerde literatuur’, die in de
naoorlogsjaren groot succes heeft gekend als symptoom van een sociaal woelige tijd.
Dat Sartre slechts in geringe mate tot zuivere esthetische beleving in staat was, vrij
ongevoelig was voor pure taalschoonheid en niets begreep van poëzie, blijkt duidelijk
uit Qu'est-ce que la littérature? en ook elders. Men leze zijn afrekening met het
surrealisme! Zijn opstellen over kunstwerken vertonen ook vaak ideologische
(filosofische en sociale) vooringenomenheid. Soms komt bovendien felle, moedwillige
agressiviteit aan het licht. Men kan ze bijvoorbeeld snuiven in zijn afbrekende kritiek
van de romans van Mauriac, waarin, naast het filosofisch apriorisme, ook het
ressentiment tegen de ‘bourgeois’ en de gelovige zich uitleeft. Een gunstige kant van
zijn kritisch-essayistisch werk is dat het de cultuurhorizon in Frankrijk heeft verruimd.
Zo heeft hij bijvoorbeeld met nadruk gepleit voor de naoorlogse Amerikaanse roman,
voor Faulkner vooral.
Met Sartres theoretische geschriften over menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid,
correspondeerde, vooral na '60, zijn actieve politieke inzet. Vele tijdgenoten kenden
hem nog slechts door zijn politico-sociale interventies, terwijl de rest voor hen
wegdeemsterde. Hoevele malen koos hij openlijk standpunt: tegen de oorlog in
Viëtnam, tegen de Algerijnse oorlog (en het kolonialisme in het algemeen!), tegen
de Sovjettanks in Boedapest, tegen het Sovjetgeweld in Praag en onlangs in
Afghanistan. Men herinnert zich ook zijn belangrijke rol in het Russell-tribunaal,
zijn inzet voor Sacharov, zijn openbare actie tegen de discriminatie van
homoseksuelen, zijn pleidooi voor niet-deelneming aan de Olympische Spelen te
Moskou. In
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het paradijs van de petities dat Frankrijk heet, was Sartre een der recordhouders onder
de petitionisten. Voortdurend hield hij zijn handtekening gereed. In 1968 (het jaar
van de studentenrevolutie te Parijs) werd hij, de extreme gauchist, als een ongekroonde
koning in de Sorbonne ontvangen. Hij kwam ook geregeld op straat, sprak de arbeiders
van Renault toe en spoorde ze aan tot opstand, of hij ventte verboden revolutionaire
bladen. Sartre wou graag een proces uitlokken, maar de Franse autoriteiten waren te
verstandig om hem dit te gunnen. Bijna iedereen zal het erover eens zijn dat de linkse
agitator soms te ver ging: men denke bijvoorbeeld aan zijn sympathie voor de
terroristen van de Baader-groep. Sartre straalde bij elk protest. Een psycholoog zou
de diepere motivering van zulke euforie kunnen onderzoeken. Hij had blijkbaar ook
een fijne neus om het juiste moment voor een publiek optreden te kiezen.
‘Le petit homme’ - zoals hij door bekenden confidentieel werd genoemd - heeft zijn
lichamelijke mismaaktheid (en de frustraties vandien) prachtig gecompenseerd door
een grote, soms geniale, creativiteit en een even grote sociale edelmoedigheid,
onuitputtelijk bij de verdediging van verdrukten, verontrechten en marginalen. Hij
was een eenvoudige man, die graag sprak met arbeiders, immigranten, studenten,
berooiden, en die de hoop koesterde (wat kon dit méér zijn dan een illusie?) dat de
kleinen hem als hun gelijke zouden beschouwen. Hij kende geen eigenliefde of
ijdelheid, zijn onbaatzuchtigheid was bekend: geen geldelijke berekening, geen
decoraties gewenst, geen universitaire loopbaan, geen lidmaatschap van de Académie,
weigering van de Nobelprijs.
Er zijn aspecten van Sartres persoonlijkheid die ik waardeer, andere niet. Het zal
niemand verbazen dat ik zijn extreem en dweperig gauchisme niet bewonder en dat
ik zijn vijandige houding tegenover het christendom en het evangelie betreur. Maar
tot welke karikatuur werd de waarheid van Christus wellicht verminkt in het leven
van de ‘bourgeois’, waartussen Sartre is opgegroeid?
Tot slot: indien er anno 1980 nog gelovigen te vinden zijn die graag zouden zien
dat ik Sartre als een ‘duivel’ verketter, dan zijn zij aan het verkeerde adres en mijn
vurige, christelijke hoop is dat deze mensen niet talrijk zijn.
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De laatste ronde
Beetje jammer
‘Beetje jammer dat in mijn gedichtje in het maart-aprilnummer graag staat hoewel
ik om traag vroeg. Rectificatie is niet nodig; de eeuwigheid - als we niet binnenkort
uit elkaar spatten - beslist.’
Uit een brief van
Frans de Clercq

Benedictus van Nursia
Er bestaat natuurlijk een commissie die besluit wie op een postzegel komt of niet.
Er zijn vanzelfsprekend voorwaarden: tenzij je het staatshoofd bent, moet je dood
zijn. Nu krijgen we een postzegel van 9 fr., tweetalig natuurlijk, waar in het
Nederlands op staat dat het Benedictus van Nursia voorstelt. Mocht je toevallig Frans
kennen, dan verneem je veel meer. Daar lees je: Saint Benoit de Nursie 480-1980.
De Vlamingen hoeven niet te weten dat die Benedictus een heilige was, hetgeen men
toch zo gemakkelijk niet wordt. Sedert die nogal kleurloze Sint-Jan Berchmans van
Diest heeft het vrome Vlaanderen geen heilige meer voortgebracht en dat is al heel
lang geleden. Die meneer van Nursia wordt beschouwd als de patriarch van alle
westerse monniken, zegt mijn woordenboek en van 480, zijn geboortedatum, tot
1980 heeft hij wel een postzegel verdiend.
Marnix Gijsen

De Vlaamse jeugdliteratuur een stiefkind? (1)
Er is, vooral de laatste tien jaar, in kringen van Vlaamse auteurs voor de jeugd heel
wat gejeremieerd over het tweeledig gebrek aan erkenning. Enerzijds verwijten zij
hun collega's-schrijvers voor volwassenen, dat ze niet au sérieux worden genomen,
niet voor vol worden aangezien. Anderzijds ergeren velen zich aan het feit, dat er
van een werkelijke doorbraak van het Vlaamse kinder- en jeugdboek in Nederland
nog steeds geen sprake is.
Laten we alvast met het eerste probleem beginnen. Het is inderdaad zo - en dat is
beslist betreurenswaardig - dat in Vlaanderen nog steeds bij velen de mentaliteit
standhoudt, dat wie voor kinderen en jongeren schrijft, moeilijk of onmogelijk als
een waar kunstenaar kan worden beschouwd. Want wat heeft
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dat geschrijf-toch-maar-voor-kindertjes per slot van rekening te betekenen? In 1976
drukte Liva Willems, die ook in Nederland geen onbekende meer is, het op deze
manier uit: ‘Je moet - als je ècht kàn schrijven - wel een halfzacht kneusje zijn om
het dan uitgerekend voor de jeugd te gaan doen. Dat is vergooid talent. Dat is een
kostbare (ha! ha!) gave verspillen aan een in se minderwaardige schare lezers. Dat
is kortom: parels gooien voor de kleuters. (....) Nee, het beste van jezelf geef je aan
volwassenen, duur uitgegeven bij een bekende uitgever en je sleept er literaire prijzen
mee in de wacht. De oogst is literaire roem. Je bent een échte schrijver. Wie voor
kinderen schrijft is deze “eer” niet waardig.’ (Zozo, kritische informatie over
jeugdliteratuur, p. 112).
Met zo'n denigrerende houding vanwege de volwassenen-auteurs, die niet alleen
het Vlaamse werk maar de kinder- en jeugdliteratuur in het algemeen geldt, zit je
natuurlijk compleet fout. Eerlijkheidshalve dient daarbij wél de vraag te worden
gesteld: hoe is die mentaliteit gegroeid? Enerzijds klaagt ook jeugdboekenauteur
Gaston Van Camp: ‘Pleeg een schraal dichtbundeltje en in de schoot van de VVL
ben je een Auteur, een Dichter, een Artiest. Maar kneed je kreativiteit in de vorm
van een jeugdboek, en je bent mààr een jeugdschrijver(tje).’ (Het Belang van Limburg,
18/4/77, p. 4). Anderzijds merkt Van Camp evenwel op: ‘Negentig procent van wat
voor de jeugd verschijnt is lektuur, pifpafpoefboekjes, leesvoer. En ik heb het gevoel
dat ik dan nog heel vriendelijk evalueer. Maximum één op tien jeugdboeken reken
ik wél tot de literatuur, en voor één op honderd zeg ik graag “Chapeau” en ik geef
je er hooggeprezen Vlaamse of Nederlandse “literaire meesterwerken” voor cadeau.’
(ibid.)
Liva Willems, die einde 1977 nogmaals onderstreepte: ‘Voor de jeugdliteratuur
is de belangstelling praktisch nihil’ voegde daar wel meteen aan toe: ‘Wat wil je,
met 90% brave schoonschrijvers en met 98% nóg bravere en nóg schoner schrijvende
recensenten...’ (Het Belang van Limburg, 21/11/77, p. 4).
Zou je uiteindelijk kunnen concluderen, dat de appreciatie er zàl komen zodra er
werkelijk goeie jeugdliteratuur wordt geproduceerd?
Nu staat het m.i. buiten kijf, dat er in de loop van de voorbije tien jaar heel wat
ten goede is veranderd. Er bestaat nu ook in Vlaanderen een Staatsprijs voor
Jeugdliteratuur, die tot nog toe tweemaal werd uitgereikt (voor het eerst in 1971).
De beslissing van de jury, om de prijs in 1977 niet toe te kennen, werd over het
algemeen niet in dank afgenomen. Een storm van protesten brak los: veel auteurs
ervoeren het als een bevestiging van de discriminatie waarvan zij al zo lang het
slachtoffer beweren te zijn. Maar ook een aantal critici was het met de uitspraak van
de jury niet eens: volgens hen was het peil van de Vlaamse jeugdliteratuur - althans
en vooral in vergelijking met vroegere periodes - opmerkelijk gestegen. Afwachten
wie er in 1980 als laureaat uit de bus komt! Of hebben we er straks wéér geen?...
Hoe dan ook, de Staatsprijs is er en betekent toch een stap vooruit op de lange weg
naar de uiteindelijke erkenning. Dat die prijs volgens sommigen te vroeg in het leven
is geroepen, omdat de Vlaamse jeugdliteratuur er nog niet rijp voor zou zijn,
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weze terloops niet onvermeld gelaten. Maar zelfs als je het met die opvatting eens
bent, zou de tegenpartij terecht kunnen opwerpen, dat er van zo'n prijs een niet geringe
stimulans tot verbetering kan uitgaan.
Er valt een belangrijk tweede winstpunt te noteren: de jeugdboekenkritiek heeft,
vooral tijdens het afgelopen decennium, aan belang gewonnen. En daarmee bedoel
ik in de eerste plaats, dat er steeds meer critici komen die de materie grondig en
ernstig onderzoeken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de Vlaamse jeugdliteratuur
lange tijd ingedommeld was. Er kwam geen einde meer aan de niet te stuiten stroom
van boekjes over inbrave kabouters die mensen en dieren in nood helpen, aan
avonturenverhalen waarin enkele kinderen op de meest ongeloofwaardige manier
een of ander geheim ontsluieren en, zonder hulp van de politie, een bende gevaarlijke
misdadigers inrekenen, aan pseudo-historische jeugdboeken met veel wapengekletter
en een onoverwinnelijke held, etc. Ik ben er mij terdege van bewust, dat ook in het
buitenland soortgelijke werken verschenen, maar na een grondige studie ben ik tot
de conclusie gekomen, dat ze in Vlaanderen de markt op een niet te evenaren manier
(triest record!) overwoekerden. Enkele gelukkige uitzonderingen terzijde gelaten,
bleven deze clichématige, meestal volstrekt onpersoonlijke verhalen hun weg
ongestoord naar de kinderkamer vinden. Had de kritiek daar schuld aan? Nauwelijks
of niet, want er bestond praktisch geen en de wél bestaande vond helaas weinig of
geen weerklank.
Toen Fred de Swert, begin 1973, in het tijdschrift Jeugdboekengids het artikel
‘Dat bloedarmoedige Vlaamse jeugdboek’ publiceerde, was het of er een bom barstte
in het wereldje van de Vlaamse jeugdliteratuur. Ondanks tal van protesten bleef De
Swert de Vlaamse jeugdboekenproduktie bijzonder kritisch onder de loep nemen.
Dat zijn vroegtijdige dood een groot verlies betekende, behoeft geen betoog. In zijn
laatste artikels en recensies kon hij nog met voldoening vaststellen, dat het Vlaamse
jeugdboek vorderingen maakte. Het resultaat van zijn waarschuwingen?... Het zou
in dit bestek evenwel onbillijk zijn, wanneer we andere belangrijke critici vergaten
te vermelden. Leo Roelants, een bijzonder belezen man, verzette ook bergen werk:
hij recenseerde duizenden jeugdboeken en wees daarbij regelmatig - zij het op een
veel mildere manier dan De Swert - op de achterstand die de Vlaamse
jeugdboekenproduktie bleef vertonen. Een andere figuur, van een heel ander soort
hout gesneden, die tot de jongste generatie behoort en vooral de laatste vijf jaar actief
werd, is Eric Hulsens, wiens kritieken nog veel verpletterender dan die van De Swert
overkwamen. Hulsens opteerde van meet af aan resoluut voor het links geëngageerde
kinder- en jeugdboek en groeide in no time uit tot het enfant terrible in het kleine
groepje Vlaamse critici. Vaak werd hem - al of niet terecht - het verwijt toegestuurd,
dat hij over veel minder bagage beschikte dan hij pretendeerde te bezitten, dat hij
boeken met vooroordelen te lijf ging - ja, dat hij zelfs bepaalde auteurs om
persoonlijke redenen met smadelijke, ongefundeerde kritiek ‘achtervolgde’. Wat er
ook van zij, Hulsens heeft er mee toe bijgedragen, dat de Vlaamse jeugdliteratuur
geen tijd of kans meer kreeg om opnieuw in te dom-
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melen. Wat de kritiek betreft, zou je dus kunnen concluderen dat die momenteel
waakzamer en militanter is dan ooit tevoren. Wat intussen niet belet dat wij het aantal
tijdschriften dat al of niet regelmatig een plaatsje voor jeugdliteratuur inruimt, toch
nog graag zouden zien aangroeien. Dat zowel onze radio als de televisie weinig of
geen aandacht aan het genre besteden, zou dringend verholpen moeten worden. Nee,
dan is het klimaat aan de universiteiten ten minste gunstig méé geëvolueerd! Het
aantal verhandelingen dat daar, sinds pak-weg 1975 aan jeugdliteratuur wordt gewijd,
neemt jaarlijks toe. Zowel docenten als studenten hebben het genre uiteindelijk als
een dankbaar én interessant onderwerp ontdekt.
Vermeldenswaard in de ontwikkeling van de Vlaamse jeugdliteratuur is ten slotte
nog het feit, dat in 1976 te Antwerpen (bijna twintig jaar nadat de hierboven reeds
genoemde Leo Roelants er bij het ministerie op aangedrongen had) het Nationaal
Centrum voor Jeugdliteratuur werd gesticht, een instrument dat zich in de nabije
toekomst tot een optimaal functionerend documentatiecentrum moet kunnen
ontwikkelen.
Erik Ryckaerts

Literair evenwicht
Een brief doet me altijd ‘schrikken’. Meestal is het een belastingbrief voor elektriciteit,
vuilnis of zo wat en die moet je binnen de vijf dagen betalen. Langer dan een
werkweek mag je dus niet van huis zijn en vakantie mag je ook niet nemen. Dat is
iets voor lui die een privé-boekhouder hebben.
Het gebeurt echter ook dat het ene bericht het andere annuleert. Zo schrijven de
heren die Wies Moens willen huldigen (ik doe graag mee) dat hij jaren lang bediende
was in een boekhandel en dat hij al de klanten afraadde een boek van me te kopen.
Ik begrijp dat volkomen want ik veronderstel dat W. Moens nog altijd vroom is, wat
ik al lang niet meer ben. Rond dezelfde tijd krijg ik een boekje van Ab Visser in
handen (wat moet ik ermee) waarin hij een boekhandelaar citeert die nooit een klant
liet buitengaan zonder een boek van me onder de arm. Op welk een subtiel evenwicht
berust onze literaire roem!
Marnix Gijsen

De vertrooster
Ruim drie jaar geleden, begin 1977, werd in de Amerikaanse staat Utah een van
dubbele moord beschuldigde avonturier, Gary Gilmore, na zijn terdoodveroordeling
terechtgesteld in een loods nabij de gevangenis waar hij enkele jaren had gezeten.
De zaak wekte destijds veel opzien, niet alleen omdat het de eerste executie was
sedert tien jaar in de betrokken staat, maar ook omdat de veroordeelde alles in het
werk gesteld had om inderdaad gedood te worden: hij weigerde gratie te vragen,
torpedeerde alle goedbedoelde verzoeken daartoe van zijn advocaten en andere
instanties, vond dat hij ‘recht op dood-
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straf’ had, en dat hij voor zijn misdaden nadrukkelijk dit laatste zoenoffer moest
brengen. Een aparte trek - vroeger zou men dat typisch Amerikaans genoemd hebben
maar in onze jaren van snelle t.v.-informatie is niets meer ‘typisch’ - was, dat Gilmore
niet lang voordat de executie onherroepelijk vaststond, de story van wat hij gedaan
had, hoe hij geleefd had, en hoe hij zou sterven, globaal verkocht aan een impresario
in Hollywood, een zekere Lawrence Schiller. Deze kreeg de uitsluitende rechten om
leven en dood van Gilmore te (laten) beschrijven, verfilmen, in t.v. of boekvorm te
produceren, kortom te commercialiseren voor een groot bedrag aan dollars. Van dat
geld zou o.m. een stichting worden gemaakt die enkele verwanten en Gilmores meest
recente vriendin een salaris zou uitbetalen. Op die manier, meende hij, loste hij zijn
financiële en morele schulden effectief af. Tot daar de voorgeschiedenis.
De producer van dit macaber spektakel, Larry Schiller dus, vroeg na de
terechtstelling aan de bekende schrijver Norman Mailer om een reconstructie van de
gebeurtenissen haarfijn op te schrijven. Mailer, geboren in 1923, ging tijdens de
laatste oorlog als Harvard-student met een detachement jonge soldaten vechten op
het bloedige eiland-front in de Stille Oceaan. Hij schreef daarover in 1948 zijn
bestseller The Naked and the Dead, volgens velen nog steeds het beste hoewel wrede
boek over de oorlog tegen Japan, gezien door een kritische jongeman. Ondergetekende
heeft destijds een verhaal over dat boek geschreven onder de titel ‘Helden zonder
Glorie’, en dat opschrift is ook de titel van de Nederlandse vertaling bij uitgeverij
Bruna geworden rond 1950. Mailer heeft zijn eersteling nooit meer geëvenaard,
zeggen kenners der Amerikaanse letteren. Wel werd hij als auteur een rijk en gevierd
man, bovendien een querulant, pamflettist, heftig betwister van Amerikaanse
fenomenen als president Kennedy of Marilyn Monroe. Hij kwam herhaaldelijk in
opspraak als hij onder invloed van drank of drugs handtastelijk werd in gevechten
met critici of bevriende dames, en werd zelfs eenmaal van moordpoging op een
ex-echtgenote beschuldigd. Hij schijnt nu een wat kalmer en milder huisvader van
in totaal negen kinderen te zijn geworden, met grijzende krullen en een corpulente
gestalte, te oordelen naar de foto's die zijn nieuwe (aanstaande) bestseller in de
gebruikelijke publiciteitsfanfare begeleiden. Dat boek heet The Executioner's Song,
en zal komend najaar in Nederland verschijnen onder de titel Het Lied van de Beul,
wederom bij uitgeverij Bruna.
We hebben dus deze Nederlandse versie nog niet kunnen lezen. Maar afgelopen
herfst publiceerde Duitslands belangrijkste nieuwsmagazine, Der Spiegel, gedurende
vijf weken grote stukken eruit onder de titel Das Lied vom Henker, in afwachting
van een Duitse uitgave. Lectuur van deze uittreksels doet sterk terugdenken aan het
15 jaar geleden verschenen In Cold Blood van de auteur Truman Capote, die immers
ook een slordige moordzaak op een boerenfamilie in zorgvuldige ‘wedersamenstelling’
tot een belangrijk document herschreef. Naar verluidt kreeg Mailer van zijn
opdrachtgever Schiller zes maanden tijd, en een duur auteurscontract, om dit nieuwe
boek te vervaardigen; in werkelijkheid had hij er 30 maanden voor
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nodig, interviewde hij ongeveer 300 personen die van dichtbij of veraf iets met dader
Gilmore en zijn proces te maken hadden, en kwam van zijn zwerftocht door de USA
terug met materiaal dat in transcriptie ongeveer 15 000 bladzijden opleverde. Uit die
overdaad is nu dit boek gemaakt.
Waarom dit alles in de Dietsche Warande voor de tijdgenoot herhaald? Om de
eenvoudige reden dat Mailer in zijn verhaal de gevangenisaalmoezenier ten tonele
voert die moordenaar Gilmore in zijn laatste uren bijstond, in die afgelegen kerker
van Utah. Deze aalmoezenier was een uit Vlaanderen afkomstige pater Meersman
(verdere personalia ontbreken, maar moeten zonder veel speurwerk zijn te vinden).
De aalmoezenier mocht uiteraard bij de terechtstelling aanwezig zijn, samen met
de advocaten, autoriteiten van rechtbank en politie, huispersoneel, en enkele
geselecteerde journalisten van de diverse media. Want Schiller hield als producer
van dit onheilsverhaal zorgvuldig in het oog wie wat mocht mededelen, zulks om de
coyprights met maximaal rendement te kunnen verzilveren.
Gilmore, die om een priester gevraagd had, ontving de laatste sacramenten, werd
naar een soort fauteuil gebracht die tegen een oude matras in de loods was geschoven
en met riemen vastgebonden. Hij vroeg de aalmoezenier schor om een beetje water.
Deze liet hem drinken, ging toen enkele passen achteruit. Het slachtoffer kreeg een
kap over het hoofd, vervolgens maakte de gevangenisdokter een witte kring op het
zwarte shirt van Gilmore rond de hartstreek. De scherpschutters die hem door een
spleet in de wand moesten doden hoefden alleen binnen deze cirkel te richten, zonder
de ter dood veroordeelde ‘in toto’ te zien. De omstaanders werden in een hoek
bijeengeplaatst. Stilte viel. Gilmore zei nog enkele woorden, de pater kwam naar
voren en antwoordde zachtjes. Nieuwe stilte. Daarna klonk een bevel, werd geteld
drie-twee-een (de countdown), en het salvo weerklonk. De seconden die volgden
leken een eeuwigheid te duren. Het lichaam van de getroffene zakte een beetje
voorover in de riemen, bloed begon te druppelen, de dokter kwam naderbij met zijn
stethoscoop, luisterde, schudde het hoofd: ‘Hij is niet dood.’ Het leek alsof de
stervende nog even zijn handen bewoog (‘zoals een pianist vlak voordat hij begint’).
Een der advocaten vloekte hardop. Na een halve minuut luisterde de arts nog eens,
en knikte nu. Pater Meersman en een helper maakten de riemen van de dode los en
legden hem neer, waarbij de handen van de priester rood van het bloed werden. Toen
begon de aalmoezenier zachtjes te wenen. De schijnwerper boven de stoel werd
gedoofd, en een beambte riep: ‘Heren, nu is het tijd om weg te gaan.’ (Ik geef het
relaas, aandoenlijk zoals dat van elke executie, verkort weer). In een aangrenzend
gebouw had daarna de onvermijdelijke persconferentie plaats. ‘Regisseur’ Schiller
lette goed op dat niet te veel details werden verteld, want die moesten dienen voor
de latere story. - ‘Wat waren zijn laatste woorden?’ wilden de reporters van de
aalmoezenier weten. Deze kreeg toestemming om te zeggen wat Gilmore hem in
extremis gezegd had: - Dominus vobiscum... (‘Wat betekent dat?’ werd er geroepen.)
De priester zei dat hij aan Gilmore geantwoord had ...et cum spiritu tuo... zoals elke
misdienaar
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doet, of deed. Gilmore had toen, meent de aalmoezenier, met een grijns teruggezegd:
‘Altijd zal er een Meersman zijn.’
Laatste woorden.
Anthony Mertens

Vlaanderen in Friesland
Wat hebben de Friezen (dat is bij elkaar ongeveer een half miljoen Nederlanders) in
hun provincie bij de hand om op de hoogte te blijven van het literaire leven in
Vlaanderen, gesteld dat iemand dat zou wensen? Niet niets, maar ook niet zo heel
veel, als je uitgaat van het tijdschriftenbezit in de publieke bibliotheken.
De ‘grote drie’ vind je in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, alle drie vanaf
1955. (Waarom van die datum af is mij ook bij navraag niet duidelijk geworden).
Dat is dan ook de enige plaats in Friesland waar De Vlaamse Gids aanwezig is. Het
Nieuw Vlaams Tijdschrift en Dietsche Warande en Belfort vind je ook in de Openbare
Bibliotheek te Leeuwarden, het eerste sinds 1974, het tweede sinds 1967, met een
hiaat in de jaren 1972-'74. De Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland beëindigde
zijn abonnement op beide in 1973 (ten gevolge van reorganisatie?). DWB vind je
verder alleen nog bij de Leraren Opleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden (sinds
1975); daar hadden ze het NVT al sinds 1972, maar dat abonnement werd in 1976
stopgezet, net zoals het abonnement dat de Openbare Bibliotheek te Dokkum sinds
1964 (met hiaten in '65-'66 en '71-'72) op het NVT had. Heel recent (in 1977 resp.
1979) drong het NVT door tot de Openbare Bibliotheken van Herenveen en Sneek.
Dat is niet alleen alles wat de ‘grote drie’ betreft, dat is meteen alles wat de Vlaamse
literaire tijdschriften in het algemeen betreft. Zoek in Friesland niet naar Dimensie,
Heibel, Impuls, Kreatief, de Poëziekrant, De Tafelronde, Yang...: ze zijn er niet.
Evenmin ergens een spoor van Boekengids. Lektuurgids is er wel, doch alleen bij de
afdeling Vakliteratuur van de Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland.
Op een ander vlak is Gezelliana daar waar het thuishoort, nl. in de Provinciale
Bibliotheek te Leeuwarden. Daar is ook Spiegel der Letteren, dat eveneens aanwezig
blijkt te zijn in de Rijks Pedagogische Akademie in de Friese hoofdstad. Streven
(immers ook een Noordnederlands tijdschrift) is op drie plaatsen aanwezig,
Kultuurleven nergens, zomin als Jeugd en Cultuur.
Maar het mooiste komt nu pas. Ons Erfdeel is, ongetwijfeld dank zij zijn vieve
marktpolitiek, de ambassadeur van Vlaanderen bij onze bijna-noordelijkste
Noorderburen. Vóór 1975 was het alleen in de Provinciale èn de Openbare Bibliotheek
te Leeuwarden aanwezig; de abonnementen van de Centrale Bibliotheekdienst voor
Friesland (sinds 1969) en van de Openbare Bibliotheek te Dokkum (sinds 1974)
werden in 1978 stopgezet. Maar tussen 1975 en 1978 kwam voor Ons Erfdeel in
Friesland de grote sprong voorwaarts. Sindsdien kun je het zo Fries niet bedenken
of het tijdschrift is er in de Openbare Bibliotheek aanwezig: te Berlikum, Damwoude,
Bergum, Hardegarijp, Buitenpost, Joure, Lemmer, Workum, Bolsward, Heeren-
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veen, Harlingen, Franeker, Oosterwolde, Sneek en bij de Volkshogeschool Allardsoog
te Bakkeveen.
Asjeblieft. Vlaanderen zendt blijkbaar nog slechts één zoon tegelijk uit.
Ludo Simons

Snobs in het spoor van Wellington
We are the first chop of the world
W.M. Thackeray
Er was een tijd toen heel het Europese continent de knieval deed wanneer koetsen
of karossen uit Albion onze contreien doorkruisten.
Reeds in 1790 viel bij de Duitse wereldreiziger Georg Forster het Engels karakter
van Oostende op: ‘Das dritte oder vierte Haus ist immer von Engländer bewohnt’.
Vanaf 1815 zetten massa's militairen in Oostende voet aan wal om zich op de
confrontatie met Napoleon voor te bereiden. William Makepeace Thackeray roept
in zijn Vanity Fair een schilderachtig beeld op van de Engelse soldaten, gekleed in
rode jassen en reizend door het groene Vlaamse zomerlandschap. Verhaaltjes deden
de ronde over Donald, de Schot, die op een Vlaamse boerderij de wieg schommelde,
terwijl boer en boerin buiten aan het hooien waren, of over de Engelse reiziger die
zo van de comfortabele trekschuiten hield dat hij maar van Brugge naar Gent en
terug bleef meevaren tot de trein in gebruik kwam en hij zich bij de laatste reis van
de veerboot verdronk.
Wanneer we echter in Captain Mercer's Journal of the Waterloo Campaign lezen,
lijkt Thackeray's literatuur fel overtrokken. Niet de soldaten zagen er hier
schilderachtig uit, maar wel de wachtende Oostendse schonen op de kade, met hun
strooien hoeden vol linten of bloemen. De soldaten hadden alle moeite van de wereld
om in het balsturig weer hun paarden uit de boten te krijgen. Het houten bruggetje
leek niet bestand tegen het massaal troepentransport, en mannen en paarden donderden
in de vestinggrachten. Wanneer ze uit het ondiepe water verlost waren, begon voor
hen een dooltocht door de pikdonkere stad op zoek naar een onderkomen voor de
nacht.
Johann Eckermann had in een gesprek met Goethe veel lof voor de Bergschotten
van de Hertog van Wellington die hij in 1814 in Brussel had gezien. ‘Das waren in
der Tat schöne Leute! Alle stark, frisch und behende, wie aus der ersten Hand Gottes.’
Goethe, die slechts in Weimar met de Britten kennis had gemaakt, stemde hiermee
in. Hem was vooral hun zelfzekerheid opgevallen, als waren ze overal heer en meester.
Goethe voegde eraan toe: ‘Das ist denn auch, was unsern Weibern gefällt und wodurch
sie in den Herzen unserer jungen Dämchen so viele Verwüstungen anrichten.’
De verwoestingen waarvan vrouwen het slachtoffer waren, werden wel niet enkel
door Engelse militairen aangericht. De zonderlinge lijfarts van Lord Byron, Dr.
Polidori, vermeldt in zijn dagboek dat, toen Byron in die jaren zijn kamer van het
Oostendse hotel ‘La Cour Impériale’ betrad, hij als een bliksemschicht het
kamermeisje overviel. Dit
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lijkt niet zo hoofs vanwege iemand die eens schreef: ‘I ask nothing from a woman
but to make me laugh.’
Iemand die misprijzen had voor de plaatselijke bevolking was de Engelse acteur
die de in Oostende gelegerde Schotse soldaten moest amuseren. ‘The inhabitants are
all crapule’, schreef hij. Toch leek de man minder agressief dan Lord Byron. Hij
vond er smaak in zich na de toneelopvoering te mengen in het carnaval van de
inboorlingen, eerst als beer verkleed, daarna als boer. Deze Engelse nachtuil hield
zijn carnavalfestijn uit tot het ochtendgloren.
Na de Belgische revolutie vonden enkele Britse auteurs zoals Thomas Trollope
en Thomas Hood bij financiële moeilijkheden aan onze kust een veilig onderkomen.
De zieke Thomas Hood, die in 1838 op de vlucht was voor zijn Engelse schuldeisers,
voelde zich in Oostende thuis. ‘We all like it very much and are as happy as we could
be away from England’, schreef hij naar zijn vrienden in het thuisland. Enkel de
plaatselijke carnavalviering viel hem tegen. ‘Here it is the Saturnalia of the lowest
class’, was zijn commentaar. Zijn meid had twee vrije nachten gevraagd om te kunnen
meevieren. Toen ze terugkwam met gescheurd masker en gezwollen voet, werd zijn
ongenoegen nog groter.
Meesterlijk en met veel zin voor karikatuur heeft opnieuw William Thackeray in
zijn Book of Snobs zijn landgenoten gekonterfeit die het vasteland overspoelden. Hij
had hen gezien, terwijl ze in hun rode jassen en hoge laarzen door de Campagna van
Rome zwierven. Hij had hen in slang horen palaveren in de galerijen van het Vaticaan
en onder de bogen van het Colosseum. Eén ontmoette hij op een dromedaris in de
woestijn, en een andere picknickte onder de piramide van Cheops.
De zorg waarmee een Markiezin van Carabas op de boot naar Oostende bejegend
werd, was fabelachtig. Kamermeisjes waren ononderbroken met reukwater, zakdoeken
en kussentjes in de weer om haar reis zo aangenaam mogelijk te maken. ‘If she were
going to heaven instead of to Ostend, I rather think she would expect des places
réservées for her.’
Zo liepen ze het vasteland onder de voet en spraken de banvloek uit over kerken
en kloosters, over mannen en vrouwen, over alles wat hun niet vertrouwd was.
‘As if his altar was the only one that was acceptable.’
Voor velen was ons land slechts een doorgangsland, of zoals een zekere lord
Rosebery eens zei ‘de boulevard van Europa’. Het paradijs lag voor de meesten rond
Rome of Florence of in een idyllisch landschap van Zuid-Italië. Wanneer de eerste
tekenen van de lente zich lieten voelen, lokte hen echter het heimwee naar Albion,
waar zee, land en mensen meer Engels waren, waar alles toch veel vertrouwder was.
John Gheeraert

Een knipoog
Jaren geleden was ik een jong leraar. Met de nonchalance van een zachtzinnig
universitair was ik begonnen met de collegegelden aan mijn ouders terug te betalen.
Daarvoor werd ik geacht leerlingen in te leiden tot de letteren.
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Juist toen ik vervaarlijk zwaaide met de revolver en druipnat de rol van Dreverhaven
opvoerde om Bordewijk wat meer karakter te geven, knipoogde een leerling in mijn
richting. Het was geen aanmoediging, hij bleef knipogen. In mijn geest overzag ik
snel wat een goed opvoeder in een dergelijk geval te doen stond. Niets doen, kalm
blijven, gonsden twee stemmetjes.
De volgende les rukte de brandweer uit en zou meester Koperbuik op advies van
Bomans eens tonen dat hij al voor heter vuren had gestaan, maar uit een van de
belendende percelen knipoogde dezelfde leerling naar mij en hield stand. Hoe ik ook
bluste, zijn vurigheid hield aan. Door leraars wordt soms harder en sneller nagedacht
dan andere ambtenaars zouden vermoeden. Ik moest iets doen, maar gevormd als ik
was door de grootste filosofen was ik in staat in dit dilemma de onvermoeibare
knipoger opnieuw tot de letteren te brengen door hem Bomans' tekst te laten
voorlezen. Lezen en knipogen konden niet samengaan. Maar af en toe flakkerde de
brand nog eens op en meende ik zelfs dat de lippen een oe-klank vormden.
Toen lieten de colleges over experimentele opvoedkunde en zelfs de uiteenzettingen
over de geschiedenis van handige opvoeders mij in de steek en na de les riep ik de
leerling bij mij.
Ik verzekerde hem met de kalmte eigen aan het gezag dat zijn knipogen tijdens
mijn lessen verder kon gaan, maar raadde hem af dat bij mijn collegae te doen, want
die zouden dat niet op prijs stellen en hem streng straffen.
De leerling verzekerde mij dat hij het nog nooit tegen andere leraars had gedaan
en zijn knipogen alleen voor mij bestemd was. De jongeling van veertien jaar keek
mij oprecht aan en ik vroeg waarom met de nonchalance van de onschuld. Och, zei
de mooie jongen, ik heb nogal succes bij meisjes en probeer dit ook eens. Je hebt
geen succes, zei ik en wandelde weg.
Jaren later ontmoette ik zijn vader, stelde me voor als een oud-leraar van zijn zoon
en informeerde wat er met die zoon nog verder gebeurd was. Hij zit nu in de
diplomatie, antwoordde de trotse vader.
José de Poortere

De dood in de parochie: weekoverzicht
Zondagmiddag 3.30 uur. Een negerin komt zeggen dat er een stervende man bij de
kerkmuur ligt. Ik ga kijken. Een tiental mensen uit de honderden voorbijgangers (de
straat is steeds druk als een mierennest) staan onverschillig te kijken. Een bekend
beroepsbedelaar, die 24 uur per dag aan de kerkmuur ligt, komt toegestrompeld.
‘Pater, ze hebben hem met een kruiwagen gebracht en hier neergekanteld; ze zeiden:
de pater moet er maar voor zorgen.’ Het is niet meer dan een vuil mager hoopje slijk
en diarree. Een van de velen zonder naam, zonder herkomst, zonder bezit; ofwel
onbarmhartig uit een doodarme familie gestoten. Het aangezicht is duidelijk door de
dood getekend. Uit ondervinding weet ik, dat ik op niemand kan rekenen tenzij op
eigen handen. Ik haal mijn kruiwagen en vervoer hem naar een klaslokaal van de
avondschool, en sluit de nieuwsgierigen buiten. Meteen is het lokaal vervuld van
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een sterke stank, die uren later nog in mijn kleren hangt. Met veel moeite slaagt de
zieke man van tussen de dertig en veertig jaar erin wat te drinken; hij kijkt me aan
en ik begrijp dat het hem goed doet. De stadsambulance wordt gebeld, die is gratis
maar steeds belet als het voor onbemiddelde mensen is. Een uur later vind ik iemand
die zijn vrachtwagen en chauffeur ter beschikking stelt. Het valt me mee: hij bereikt
levend het hospitaal. Het hospitaal is van de regering en is gratis, en toch maar
toegankelijk voor wie eerst wat geld toeschuift. Dat weet ik en vraag dus geen plaats
voor hem, maar leg hem onder een afdak achter het hospitaal, betaal een knecht om
bij hem te blijven en hem af en toe wat te laten drinken. Ik vind een persoon die het
hospitaal kan openen met een sleutel in plaats van met geld. Ik leen een draagbaar.
Achter het hospitaal onder het afdak is de man juist gestorven. De knecht is verlegen.
We leggen het lichaam op de draagbaar en dragen hem naar het dodenhuisje van het
hospitaal. Men verplicht mij een formulier in te vullen. Zesmaal vul ik in ‘onbekend’.

Maandagmorgen 9 uur.
Een neger komt de begrafenis regelen voor zijn overleden grootmoeder, van
ongekende hoge leeftijd, geboren in de bergen in de tijd dat daar nog geen
administratie was. De begrafenis wordt geregeld voor dezelfde namiddag om 4 uur.
Onkosten 50 gourdes. Heftig verzet. 50 gourdes is het begrafenistarief voor een
gewoon mens, het moet een rijke begrafenis worden van minstens 1000 gourdes;
bloemen binnen en buiten de kerk, de Latijnse dodenmis met volledig Dies Irae en
gedurende al die tijd klokkengelui. Ze hebben zelfs een minister uitgenodigd om
toch maar grote tralala te kunnen maken, en hem daarvoor natuurlijk goed betaald;
een onderontwikkeld minister is tot alles bereid als het maar goed geld opbrengt. Ik
tracht hem bij te brengen dat een begrafenis een gemeenschappelijk gebed is voor
de zielerust van de overledene. Geen gehoor, het moet groots zijn. De grootse rijke
tralala komt er door na hoger beroep bij de pastoor, die een Haïtiaan is. Rond 3 uur
in de namiddag ligt er een briefje onder mijn deur: om 4 uur begrafenis, pastoor belet.
Met lang gezicht en weinig devotie heb ik de komedie dan maar meegespeeld; ten
slotte ben ik hier om te helpen.

Dinsdagmiddag 1 uur.
Er knallen enige schoten achter de kerk. Gebeurt wel meer. Enkele minuten later
wordt er geklopt. Pater, de politie heeft een man doodgeschoten achter de kerk. Een
uur later, toen me het geval in het klare kwam, bleek dat een dief zijn slag had willen
slaan, op heterdaad betrapt werd, de vlucht nam tussen de honderden mensen die
hier steeds op straat zijn, een politieman schoot hem na en trof een onschuldig
voorbijganger. Die voorbijganger ligt daar nu bewusteloos te midden van een menigte
nieuwsgierigen. Een kogel door het lichaam op de hoogte van het middelrif. Hij
ademt regelmatig. Hij ontvangt de sacramenten. Ik weet een dokter in de buurt. Hij
weigert eerste hulp te verlenen (toch niets aan te verdienen). Ik ga naar de bijgekomen
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politie en vraag hen de dokter te verplichten eerste hulp te verlenen. Ze doen het. De
dokter weigert nogmaals. Voorbijkomende taxichauffeurs weigeren de gewonde naar
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het hospitaal te vervoeren, totdat een politieman met getrokken revolver een chauffeur
dwingt. De gewonde man stierf enige uren later. De hele zaak ging de doofpot in.

Vrijdagmorgen 8 uur.
Men komt zeggen dat een zieke negerin aan de kerkdeur ligt. Dat wil zeggen: een
arme, alleenstaande bedelares. Volgens de mentaliteit in deze krioelende volksbuurt
moeten de blanken het zich maar aantrekken, die hebben geld. Ik ga kijken.
Erbarmelijk: een hoopje uitgemergeld weerzinwekkend vuil. Ze kijkt nog klaar uit
de ogen, maar kan geen beweging meer maken. Ze kan niet zeggen vanwaar en hoe
ze daar gekomen is. Ze wordt de wachtkamer van de pastorie binnengedragen. Een
dokter wordt geroepen en komt (de blanke kan en moet betalen). Hij ziet het geval,
raakt niets aan maar zegt: tracht haar naar het stadshospitaal te brengen. De ambulance
wordt gebeld; ze beloven te komen. Om 12 uur nog geen ambulance. De zieke neemt
wat verdunde melk in, meer is niet mogelijk. Ik ga eten en rusten. Om 1 uur komt
de schoonmaakster (die van het geval nog niets weet) in paniek stotteren, dat er een
dode vrouw in de wachtkamer ligt. Ik verbeter haar: een doodzieke vrouw, en ga
eens kijken. Ze is gestorven. Niet eerder dan 4 uur in de namiddag komt de ambulance.
De heren van het hospitaal laten verstaan dat ik verantwoordelijk ben omdat de vrouw
in de pastorie gestorven is. Goed. Komen jullie dan even mee naar de dokter en de
mensen, die kunnen getuigen dat ik vóór 9 uur de ambulance gebeld heb, en dat ik
de vrouw niet op de straatstenen heb laten sterven, wat jullie wel zouden gedaan
hebben. Ze zijn weinig fier. Ik vul een formulier in: zes maal ‘onbekend’.

Vrijdagmiddag omstreeks 5 uur (nog geen halfuur na het vorig geval).
Drie revolverschoten weerklinken op het kerkplein. Een lawaaierige samenloop van
nieuwsgierigen. De samenstelling der feiten is als volgt: een vrouw van gegoede
stand stapt uit de taxi en gaat het kerkplein over. Ze wordt gevolgd door twee jonge
mannen. Aan de kerkdeur neemt één van de twee mannen haar hoofd tussen zijn
handen, zodat hij haar blinddoekt met zijn handen. De andere ontneemt met geweld
handtas, armbanden, halsketting en polshorloge. Beiden zetten het op een lopen.
Ooggetuigen schreeuwen meteen: diefstal. Tussen het vele volk dat hier steeds
aanwezig is, was een politieman. Heeft hij iets gedaan of gezegd alsvorens hij zijn
revolver trok en schoot? Hij vuurt de ene drie kogels door het hoofd, terwijl de andere
in de menigte verdwijnt. De plaats wordt afgezet. Voor de eerste keer ben ik er getuige
van dat het parket erbij gehaald wordt. Een uur later wordt het lijk door een
politiewagen weggebracht.

Zaterdagmiddag.
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Enkele beroepsbedelaars op het kerkplein sleuren een kameraad de schaduw in van
de kerkmuur. ‘Pater, we leggen hem in de schaduw, hij is ziek en kan niet meer
lopen.’ Hij is meer dan ziek, de ogen verraden het. Hij ontvangt de sacramenten en
wat fris drinkwater. Ik waag niets en ga persoonlijk de ambulance halen. Het lukt.
We komen bij de kerk. ‘Pater, hij is al dood’. Ze hebben zijn kleren al gestolen.
Pater Peter Aarts
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O schoon aquarium
o schoon aquarium der stad:
madammekens met stille visse-ogen
zitten naar hun gebak gebogen;
happen erin als snoeken in hun bad.
mijn mollig maagdje dat zo stevig
van tred het Rubenshuis betrad;
had Pieter-Pauwel u gekend, hij had
u tot een roze wolk vereeuwigd
de beelden schuiven langzaam in elkaar;
mijn moeder zoekt een stof in de bazar,
Schelde en schepen zijn in traag bewegen
zit Elsschot weer met Tsjip op het terras?
o grootse kathedraal vol gloeiend glas,
ik kom mijzelf als kleine jongen tegen.
Frans de Clercq

7 februari 1979
wij waren bij de paus op audiëntie;
tienduizend lieve mensen zaten daar
als elke woensdag in de aula klaar;
een ritus van een weeklijkse frequentie.
maar nu had de ontvangst iets feestelijks;
er stond een circus in de oude stad;
Johannes Paulus had gezegd: kom op, want dat
is een verademing bij al dat geestelijks.
het wervelde van clowns en acrobaten
een heer liet uit een hoed een hondje komen
de paus zat in zijn stoel te schudden van het lachen
te midden van zijn schaatrende prelaten;
wij stroomden allen vol geluk en dachten:
wat is ineens de hemel vlakbij Rome!
Frans de Clercq
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Boekbesprekingen
Pas verschenen dichtbundels
(worden naar vermogen besproken)
André Sercu: Stemmen uit het huis. Eigen uitgave, Ardooie.
Johan van den Berg: Het mondeling tekort. Reeks: De Windroos, Uitg. Holland,
Haarlem.
Jozef Eyckmans: De omtrek van een woord, ibidem.
Boccarossa: Ik rijd uit met een zweep, ibidem.
Frans Kuipers: Van A tot en met Z, ibid.
Margot H. de Hertog: Oor aan het hart, ibid.
Maria de Groot: Vrijgeleide, ibid.
Id.: Album van licht, ibid.
Georges Lambrechts: Een teder ogenblik, uitg. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen.
Romain John van de Maele: Primum non nocère. Uitg. Raakpunt, Duinberg,
Heverlee.
Wim van Binsbergen: Klopsignalen, bij: In de Knipscheer, Haarlem.
Jos Stroobants: Kleefkruid op mijn lippen, uitg. Leuvense Schrijversactie.
Wouter Kotte: Schwarzwald Gedichten, uitg. De Schutting Pers.
Johan Bovijn: Tot vermaak van de toeristen. Uitg. Eigen Beheer, Roeselare.
Geert Verbeke-Lut van Huylenbrouck: Taranoth. Uitg. tmuzetje, Borgerhout.
Frederik Daelers: Daphne, uitg. Panther Paperback, Dilbeek.
Gerrit Achterland: Als de eenvoud uit je ogen straalt, ibidem.
Freddy Gryson: Labyrint, ibidem.
Gerrit Achterland: Gedichten 1973-1978, ibidem.
Lieve Thiebaut: Allene Vogels, ibidem.
Valère Dekens: Warm en stil. Uitg. Boekweit-serie, Hasselt.
Wilfried van Craen: Gedichten uit no man's land. Uitg. Wel, Bergen-op-Zoom.
Hans Vlek: De toren van Babbel. Uitg. Hans Vlek en Distel.
Johan Bovyn: Dit een tuin van verwondering. Uitg. Bovyn, Roeselare.
Johanna Kruit: De nacht, een watervogel. Uitg. Wel, Bergen-op-Zoom.
Murk A.J. Popma: De onderstroom. Uitg. Klaas Woudt, Zaandijk.
Paul M. Rigolle: Mond- en clownzeer. Uitg. Yang-Reeks, Gent.
Phil Cailliau: De leer van Etymon en Hoe meervoudig dit lieve lichaam, ibidem.
Anton van Kraaij: De bochel. Uitg. Zeeuws Kunstenaarscentrum, Middelburg.
Joannes Marijnen: Kosmisch Bewustzijn, uitg. eigen beheer, Cederlaan 4, Wilrijk.
Vernie February: O snotverdriet. Afrikaanse Gedichten. Uitg. Knipscheer,
Haarlem.

Redactie
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Nog maar eens Virginia Woolf
Virginia Woolf, haar werk, haar persoonlijkheid, haar leven en haar milieu blijven
stof leveren voor steeds maar nieuwe publikaties. Het wordt allemaal wel wat moeilijk
om bij te houden en ik noem, louter ter informatie, maar een paar recente titels.
Princeton University Press brengt een paperback-herdruk van Virginia Woolf. The
Inward Voyage, een studie die Harvena Richter in 1970 aan het verregaande
subjectivisme van haar werk wijdde. De bekende biograaf van Henry James, Leon
Edel, behandelde in Bloomsbury A House of Lions (London, The Hogarth Press,
1979, 288 blz.) het kliekje vrienden en kennissen dat onder de naam Bloomsbury
Group de intellectuele geschiedenis van Engeland ingegaan is. The Wise Virgins, de
roman van Leonard Woolf uit 1914, die nog altijd interessant is omwille van het licht
dat hij werpt op zijn relatie met zijn echtgenote, werd, met een nieuwe inleiding van
Ian Parsons, herdrukt (New York & London, Harcourt Brace Jovanovitch, 1979,
XVIII-247 blz.). In Elaine Showalter's A Literature of their Own. British Women
Novelists from Brontë to Lessing, wordt een heel hoofdstuk gewijd aan Virginia
Woolf en wat haar vlucht in de androgynie genoemd wordt (Princeton University
Press, 1979, VII-379 blz.). Michael Rosenthal probeert in Virginia Woolf aan een
overdreven biografische benadering van haar werk te ontsnappen en onderwerpt het
aan een meer formeel-gericht onderzoek (London, Routledge & Kegan Paul, 1979,
270 blz.). Penguin Books brengt een pocket-editie van de biografie die Virginia
Woolf aan haar vriend Roger Fry gewijd heeft en waarmee ze zelf niet al te hoog
opliep (Harmondsworth, Penguin Books, 1979, eerste ed. 1940). De University of
California Press ten slotte kondigt onder de titel Virginia Woolf een nieuwe collectie
originele essays aan die door Ralph Freedman bij elkaar gebracht en ingeleid werden.
Maar veruit de interessantste Virginia Woolf-literatuur van de jongste jaren is
zeker de zesdelige editie van haar brieven, waarvan het vijfde deel onlangs verschenen
is: The Sickle Side of the Moon. The Letters of Virginia Woolf, Vol. 5 (London, The
Hogarth Press, 1979, XVIII-476 blz.). Het behandelt de jaren 1932 tot 1935, die tot
de moeilijkste behoren van haar al niet erg rooskleurige leven. Het was een periode
waarin ze een aantal goede vrienden verloor: Lytton Strachey, Carrington, Lowes
Dickinson, Roger Fry; haar depressieve toestand werd hoe langer hoe erger, haar
scheppende carrière kent een dieptepunt en de spookbeelden van het opkomend
nazisme en de nakende oorlog verontrusten haar steeds meer.
Op de eerste delen van deze monumentale editie ben ik vroeger al een paar keer
uitvoerig ingegaan (Kultuurleven, aug.-sept. 1978, en Dietsche Warande en Belfort,
jan. 1980). Ik moge dus ermee volstaan dat ik er nog eens op wijs hoe voorbeeldig
Nigel Nicolson zich van zijn taak als editor gekweten heeft. Hij verschaft inleiding
en verklaring waar het moet, maar nergens staat zijn nochtans nuttige commentaar
de eigenlijke tekst, waar het tenslotte toch om gaat, in de weg. Een werk dat voor
iedere serieuze Woolf-kenner onmisbaar is.
Maurits Engelborghs
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De afrekening
Gerard Soete (1920) debuteerde in 1967 met De achterhoede en gaf daarna nog een
vijftal romans uit, die op één na aan de verwarring, corruptie en knoeierij in het
onafhankelijke Zaïre gewijd zijn. Zijn jongste werk, De afrekening (Gottmer,
Nijmegen & Orion, Brugge, 1980, 175 blz.), houdt in wat de titel zegt: het is een
voorlopige balans over leven en gedachtenwereld van de auteur. Wie niet ontsnapt
aan dat onderzoek naar het resultaat van zijn doen en denken, eindigt dikwijls op de
vaststelling van een tekort dat niet meer aan te vullen schijnt. Ook bij Soete overheerst
een bitter pessimisme, tot in het laatste hoofdstuk letterlijk en figuurlijk het licht van
een nieuwe dageraad rijst.
Begeleid door een gids, die zijn geweten symboliseert, gaat Simon Acher terug
naar de plaatsen waar hij gewerkt en de toestanden die hij doorgemaakt heeft.
Vooreerst naar Kinshasa, waar hij voor 1972 politie-inspecteur is geweest. Wat hij
er nu aantreft zou doen grinniken als het niet zo triestig was. Aan de ene kant een
vertoon van praal en glorie dat Mussolini's ijdelheid op dat gebied waardig lijkt,
gepaard met een uitbuiting van het volk door een kleine bovenlaag van profiteurs
zoals in het koloniale tijdperk nooit bestaan heeft, en daartegenover een massa
werklozen en hongerlijders die in twintig jaar verder dan een halve eeuw achteruit,
in armoede en uitzichtloosheid teruggeslagen zijn.
Tweede ontgoocheling betreft de liefde. Waar zijn ‘de verlangens van zijn twintig
jaar, de Largo van Händel, de zuiverheid’? (55). In Afrika, Europa, Amerika, overal
dezelfde schaamteloze ontaarding, niet ondergaan als een nederlaag die met wilskracht
moet overwonnen en uitgewist worden, maar geduld, verlangd, nagestreefd, als
beantwoording aan de diepste verzuchtingen en enige zingeving van het bestaan.
Geld en macht, schandelijk verdiend en afgedwongen, moeten dienen om achter een
schijn van waardigheid het laagste en gemeenste, want het dierlijke, tegen het edelste
in de mens in mogelijk te maken.
Simon Acher voelt zich evenzeer in zijn huwelijk bedrogen. Zijn vrouw had nooit
van liefde gehoord (164). Hoe kon zij weten wat man en vrouw door lief en leed aan
elkaar kan binden tot de dood hen scheidt? Hij verdiende geld, altijd maar meer geld,
opdat zij het met volle grepen zou verkwisten, en terwijl hij zich uitsloofde
vervreemdde hij van de kinderen, die ten slotte door een rechter aan hun moeder
werden toevertrouwd. Wat moet er groeien uit de zonen en dochters van een
ontredderd gezin? Soete antwoordt op die vraag met zijn beschrijving van een soort
inwijding in het gebruik van drugs en de seksuele verkenning van elkaars lichamen,
die door een geestelijke geleid worden. De kerk speelt het spel van haar doodsvijanden
in de kaart en ‘de Prins der Duisternissen wordt nu door zijn eigen uitvinders
afgeschreven.’ (169).
De Uno en de Derde Wereld? Een avondje in het gezelschap van de niet-blanke
Lemerveilleux, advocaat-generaal bij de Verenigde Naties, zal het leren. Nog nooit
van zo'n kwal gehoord, een luie en vette praalhans, die nergens ver-
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stand of kennis van heeft, maar het kan zeggen en ‘carrière maakte’, zoals de
sergeanten in zijn land generaal, de kwakzalvers dokter en de oplichters
groothandelaar werden (134). Al die mispunten samen ruien de onwetende jeugd
tegen hun ouders en grootouders op. Er mag geen eerbied en waardering opgebracht
worden voor degenen die gewerkt en geofferd hebben om hun kinderen en
kleinkinderen de welvaart en ontwikkeling te schenken die zij nu genieten. Met alle
middelen moet de oudere generaties die nog leven het bewustzijn opgedrongen
worden dat zij onderdrukkers en uitbuiters van hun medemensen geweest zijn.
Is er nog een redding uit de kwade trouw, leugen en misleiding, een wedergeboorte
van toewijding, eerlijkheid en gemeenschapszin, van de geestelijke waarden mogelijk?
Simon Acher, aan het einde van zijn aanklacht gekomen, voert een laatste gesprek
met de versleten aalmoezenier van een ziekenhuis, ergens een oud-missionaris die
niet meer meetelt, maar nog zijn priesterschap beleeft, eenzaam en miskend, zoals
hij het sinds zijn wijding gedaan heeft. Hij getuigt: God bestaat, Christus is voor ons
gestorven, brood en wijn worden om Hem te gedenken zijn lichaam en bloed, er
wacht een eeuwig geluk en een straf voor het kwaad. ‘Wat je ontbreekt’, verklaart
hij, ‘is genade. Ik zal voor je bidden.’
Inhoudelijk beschouwd kon De afrekening zonder literaire bedoelingen geschreven,
een pamflet van Nieuw-Rechts geworden zijn. Misschien ware dat beter geweest en
zou het op het meer geeigende terrein van de journalistieke polemiek een brede
gedachtenwisseling tussen voor- en tegenstanders uitgelokt hebben. Eerlang komt
die er ongetwijfeld, want bijna een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog wordt
het mogelijk om over de voorbije periode een verantwoorde balans op te maken.
Soete heeft een andere vormgeving verkozen, een letterkundige verpakking voor
een politiek, cultureel-filosofisch en godsdienstig betoog, dat in de eerste plaats een
veroordeling van allerlei misstanden, dwaasheden en misdaden wil zijn. Wij vrezen
dat zijn literaire schepping, om haar kritische beslistheid tegen de tijdgeest in,
gekraakt, en haar tijdskritiek om haar symbolische voorstelling afgewezen zal worden.
In ieder geval is De afrekening een moedig boek, dat boven de onbelangrijke
anekdotiek van veel hedendaagse verhalen uitstijgt en reeds om die reden
belangstelling en nadenken verdient.
André Demedts

Nieuwe tijdschriften voor fantastiek
Nadat vorig jaar de groep ‘Abraxas’ te Gent opgericht werd en met een gelijknamig
tijdschrift startte, merken we nu dat de interesse voor de fantastische literatuur en
aanverwante ook in ons land meer uitbreiding neemt. In Nederland bestond vroeger
het uitstekende periodiek ‘Drab’, doch dat verdween zowat anderhalf jaar geleden
wegens produktiemoeilijkheden, en eventjes zag het ernaar uit dat de fan van
fantastiek, sprookjes en griezel zich naar het buitenland zou moeten richten.
‘Abraxas’ nam die taak echter gedeeltelijk over, en nu volgt ‘Hexa’ in dezelfde
voetsporen. ‘Hexa’ echter neemt het
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veld ruimer op: het eerste nummer (december 1979) is verdeeld in vier onderwerpen:
Mythen (o.a. met Noordamerikaanse scheppingsmythen), Sagen (de Eenhoorn,
kabouters...), Sprookjes (Moeder de Gans, Grimm) en Adult Fantasy (William Morris,
J.R.R. Tolkien). Waarschijnlijk wordt deze onderverdeling aangehouden in volgende
nummers, waarvan er eentje geheel gewijd zal zijn aan Tolkien, en de andere o.m.
artikels zullen bevatten over de Inklings, Anne McCaffrey, Fritz Leiber & ‘The Lord
of the Rings’...
‘Hexa’ (Stefaniestraat 12, Antwerpen) is een professioneel en mooi gedrukt
tijdschrift, vrij klein van formaat, voorzien van aardige doch wat onduidelijke
illustraties, en kost per stuk 100 fr. ‘Abraxas’ (Postbus 346, Gent) is te verkrijgen à
200 fr. per jaar.
Guido Eekhaut

Over Wordsworth
In tegenstelling tot Blake, wiens werk op vele plaasen bijna als een lofzang op de
irrationele kanten van het menselijk bestaan kan worden beschouwd, gaat Wordsworth
meestal door als een dichter bij wie subliminale elementen een ondergeschikte rol
spelen, vooral dan in het latere gedeelte van zijn lange leven. In vele gevallen is dat
ook zo, maar dat betekent niet dat die elementen geheel ontbreken. Ze spelen
inderdaad ook bij Wordsworth mee, maar ze worden minder opzettelijk of expliciet
gebruikt, blijven meer onder de oppervlakte hun invloed uitoefenen. Men kan het zo
stellen dat bij de keuze tussen de rationele wereld en de subliminale Blake bewust
voor de tweede opteert en Wordsworth voor de eerste. Maar bij Wordsworth speelt
die tweede niettemin, hetzij onder invloed van Coleridge hetzij ongewild, mee en
haar subtiele aanwezigheid zorgt voor een welkome spanning in zijn werk.
Dit is de interessante thesis die John Beer in zijn boek Wordsworth in Time
(London, Faber, 1979, 232 blz.) verkondigt, en in zover hij eropuit is om in
Wordsworth die extra dimensie te valoriseren die tot hiertoe nogal eens werd
genegeerd, is het werk alvast toe te juichen. Daarbij komt nog dat John Beer zijn
thesis met inzicht, gezag en met de passende steun van relevante teksten verdedigt.
Want na de ietwat theoretische inleiding verliest hij in de rest van zijn boek het
scheppende werk van Wordsworth geen ogenblik meer uit het oog. Trouwens, de
meeste van zijn argumenten vindt hij in de subtiele betekenisverschuivingen die in
de dichterlijke taal van Wordsworth te vinden zijn voor wie voldoende aandacht
heeft voor ‘the word on the page’. De thesis bewijst uiteindelijk haar eminente
bruikbaarheid doordat ze leidt tot een opgefriste lectuur van vertrouwde verzen,
waarvan de bijgewerkte interpretaties telkens verrijkend en overtuigend zijn. Dit is
een voortreffelijke, nuttige en elegante studie.
Maurits Engelborghs
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Tijdschriftenrevue
Appel
5de jrg., nr. 2, mei 1980
Jef Boden schrijft over het verschijnsel van de ‘Négritude’. G. Wulms stipt een aantal
punten van overeenkomst aan tussen ‘De Metsiers’ van Claus en de roman ‘Paesi
Tuoi’ (1939) van Cesare Pavese. De dichters die in dit nummer het sterkst naar voren
komen, zijn A.B. ter Brake, E.L.J. Hebberechts en J. Kruit. ‘Mijn depressies’ is een
niet onaardig stukje proza van L. Hanssen. B. Willems schrijft een informatief tekstje
over haikoe. Verder wordt poëzie besproken van J. Denoo, J. Kinnaer en G.
Florizoone. Recensent is Jef Boven.
Als ‘Appel speciaal 5’ verscheen het bundeltje Overmacht van Ludo Frateur.

Argus
nr. 11, okt. 1979
Gedichten van E. van Ruysbeek en P. Aerts zijn niet zo opvallend als twee goede,
wat surreëel ogende verhalen van respectievelijk Hans de Waart en Pszisko Jacobs.
Jan van den Weghe laboreert verder aan zijn cultuurpessimisme in ‘Homo sapiens
anno 1979 en zijn kunst’. J. Keunen schrijft over ‘Schuberts melodieën op teksten
van de jonge Goethe’ en J. van den Weghe (alweer) schrijft over de romans van
Dostojevski. Vertaalde verhalen van Aksel Sandemose (Denemarken) en Tandeusz
Rittner (Polen). Rik Beckers publiceert een nogal tendentieus en dom (of pervers?)
stuk over Breyten Breytenbach. De roman ‘Aelita’ van A.N. Tolstoj (niet dé Tolstoj)
wordt door A. Thiry besproken als ‘Een vroeg voorbeeld van SF in sovjetproza’.
Ten slotte korte recensies, polemische prikjes en een overzicht van tijdschriften.

Dimensie
4de jrg., nr. 3, april 1980
Een nummer met heel veel verschillende bijdragen, zowel poëtische als essayistische.
Van de dichters enkel wat namen: Nic van Bruggen, A. Magerman, M. Dangin, F.L.
Bastet, H. Vlek, M. Mok, M. Kinet, J. van Toren, Dirk Kroon. G. van Hoof bespreekt
het werk van Jaap Harten, een te weinig gewaardeerd auteur. Dirk Kroon stelt de
dichter Maurits Mok voor en houdt even verder een pleidooi voor de poëzie van
Eldert Willems. ‘Poëzie: wonen in stilte’ is een essay van Marcel Messing. L.M.
Oostenbroek heeft het over haikoe. Guy van Hoof schrijft over de poëzie van Dirk
Kroon en A.P. Brink introduceert de Zuidafrikaanse dichteres Vernie February, die
al sinds 1964 als balling in Nederland woont. Verder korte besprekingen en een wat
polemische ‘Telex’ van Jan Biezen.
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Boulevard
8ste jrg., nr. 2, jan.-maart 1980
Geert Grub schrijft een in-memoriam voor Jan Vanspauwen, die zoveel filosofische
bijdragen aan het tijdschrift leverde. Postuum verschijnt dan het tweede gedeelte van
een essay van Vanspauwen: ‘Jezus, de godgeworden mens’. In zijn ‘Poëziekroniek’
heeft Dirk Desmadryl terecht niet veel goede woorden over voor enkele recente
Vlaamse dichtbundels. De titel spreekt voor zichzelf: ‘Dichters: ze hebben te veel
wind in hun broek’. De poëzie in dit nummer is overigens zelf niet zo bijzonder. G.
van Hoof schrijft over het werk van J.L. Borges en H. Brutin stelt de schilder R.
Wauters voor. Willem Elias ten slotte schrijft over ‘Kunst als anticipatie van een
nieuwe levensstijl’ naar aanleiding van het theaterstuk ‘Flowers’ door de Lindsay
Kent Company.

Heibel
14de jrg., nr. 3, maart 1980
Onder de titel ‘Manu en de kinderlokkers’ analyseert Eric Hulsens de persreacties
op de herrie rond het toneelstuk ‘Snoepjes’. H.C. ten Berge introduceert de Schotse
dichter Kenneth White, o.m. met een reeks vertaalde gedichten. In ‘Eenzaamheid,
literatuur, politiek’ onderneemt Georges Appels een intelligente poging om
verschijnselen als eenzaamheid en individualisme, vooral in en rond literatuur, vanuit
een socialistisch oogpunt te begrijpen en meteen ook te doorbreken. Een prozatekst
van Mark Insingel sluit daar wonderwel bij aan. P. Claes en H. Servotte zijn het
oneens over de interpretatie van een verhaal van Herodotos. Hun meningsverschil
betreft hoofdzakelijk de partijdigheid van de interpretant binnen een semiotische
tekstanalyse. J. Walry schrijft over het probleem van werkverdeling volgens
tayloristische en neotayloristische systemen. E. Hulsens heeft nogal wat bedenkingen
bij de psychoanalytische benadering van sprookjes, zoals die door B. Bettelheim
wordt toegepast. Ten slotte reageert M. Baeyens op Leo Nuyens, die in een vorig
nummer zo fraai het ‘intellektuaals’ ontleedde.

De Vlaamse Gids
64ste jrg., nr. 2, maart-april 1980
Een Paul Koeck-nummer, waarin Willem M. Roggeman vooreerst, samen met de
auteur, nagaat hoe het literair-journalistieke werk tot stand komt. ‘De zoete smaak
van goudlikeur’ is een nieuw, heel goed verhaal van Koeck. H. Bousset noemt Koeck
‘de laatste geengageerde schrijver van de Nederlandse letteren’. Hij heeft verder
nogal wat bedenkingen bij de soms gebrekkige harmonisering van ‘vertelkracht’ en
‘dossierkennis’. Paul Geerts belicht het theater- en filmwerk van Koeck. ‘Biesbosch’
is een mooie gedichtencyclus van Ben Cami. In ‘De ondergang der Muziek’ hangt
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Harry Cox een wel heel somber beeld op van het huidige muziekleven. R. Geraerds
schrijft over vormingstheater.

Trap
5de jrg., nrs. 1 en 2, febr. en maart 1980
Het februarinummer staat in het teken van de huldiging van Paul de Vree, die eind
1979 zijn zeventigste verjaardag vierde. Jan van der Hoeven schetst in
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een synthetisch stuk de evolutie en de betekenis van De Vree als visueel dichter.
Zoals gewoonlijk zijn ook de andere bijdragen gelegenheidsstukken. R. Ramon
huldigt Werner Spillemaeckers n.a.v. 25 jaar dichterschap, en Tony Rombouts prijst
Hendrik Carette, die de Trap-prijs kreeg. Carette sprak bij die gelegenheid een mooi
dankwoord uit. Nog eens Tony Rombouts over Lucienne Stassaert, als inleiding bij
haar nieuwe boek, ‘Parfait Amour’. Maris Bayar ten slotte schrijft over H.F. Jespers'
‘Het ritselen van vleugels’.
Het maartnummer wordt helemaal in beslag genomen door een interview van Luc
Pay met Maris Bayar. Hij zorgde ook voor een bibliografie van de dichteres.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
33ste jrg., nr. 2, maart-april 1980
Anneke Brassinga vertaalde een reeks indrukwekkende gedichten van Sylvia Plath.
Gedichten van eigen bodem (K. Jonckheere, J. van den Berg, M. de Crée-Roex en
Ph. Cailliau) krijgen daardoor meteen een zware hypotheek, al moet worden gezegd
dat de verzen van J. van den Berg, die ik als dichter niet kende, opvallend goed zijn.
Eva Vlame publiceert (al dan niet fictieve) autobiografische bekentenisbrieven ‘aan
Johannes’. In ‘Winters staccato’ schrijft Willy Roggeman weer over zijn
kunstopvatting. ‘Impotent jeugdportret’ is een soms grappig, maar toch niet helemaal
overtuigend verhaal van Johny van Tegenbos. Verder proza van Mark Insingel en
het slot van de studie van Wim Meewis over ‘Iconologie van de action painting’: nu
over Willem de Kooning. In de kronieken verdere bedenkingen van japneus Georges
Adé, H.F. Jespers over debuterende dichters, Bousset over prozadebuten van Huub
Beurskens en Pol Hoste, Wim Meewis over Zero en G. Wildemeersch met een boeiend
stuk over de tweede verzamelbundel van Claus.

Varia
- Yang (nr. 93, 16de jrg., nr. 2, april 1980) is een complete roman van Joris Denoo:
‘De stiftenridder & ondergetekende’. Apart nog twee bijdragen over de schilder Jean
Bilquin.
- De losse blaadjes van G. Achterland heten nu Vernieuwde Actietribune, met een
ondertitel die bijna het hele blad vult: ‘Nederlands-Vlaams tweemaandelijks tijdschrift
i.v.m. kunst- en literatuurinformatie’. Korte recensies, informatie over tijdschriften
en een heel kort interview met J. Hamelink.
- De V.W.S.-Cahiers (14de jrg., nr. 4, winter 1979 en 15de jrg., nr. 1, lente 1980)
brengen brochures over respectievelijk W. Vancraeynest en A. Rodenbach,
samengesteld door G. Mandelinck en M. de Bruyne.
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- In Tmuzet (3de jrg., nr. 24, april 1980) had de redactie een gesprek met G. Walschap
‘over kunst en religie’.
- De Lezerskrant (7de jrg., nr. 1, maart 1980) brengt bijdragen over de auteur Siegfried
E. van Praag (J. van Gool), de tekenares, illustratrice van kinderboeken, Mance Post,
en ‘De doktersroman’.
12/5/1980
Hugo Brems
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André Demedts / Gedichten
Tot mijn zuster
Zing nog een keer, wat vader zong,
terwijl hij molk, zo lang geleên;
wat in mijn hart toen binnendrong,
wat mij bewoog tot tranen toe,
werd oud met mij;
't blijft al gelijk wat ik nu doe,
is 't avond en ik ben alleen,
zijn stem klinkt mij nabij.
Zing nog een keer, zodat je lied,
met wat hij zong, voorgoed vereend,
mij overtuigt, al wat geschiedt,
om 't even wat het neemt of geeft,
kent geen vergaan;
wat hier gebeurt is niet gemeend,
de dood en 't leven overleefd,
zul je maar echt bestaan.
Zing nog een keer, zij het dan maar
gelijk een moeder, die haar kind
tot zwijgen wiegt. Het komt slechts daar
op aan, wat mij tot wanhoop voert
te wederstaan.
'k zal als je lied zijn einde vindt,
schijnbaar geheel en onberoerd,
mijn weg weer gaan.
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Lente
Niets dan een aarzelend begin,
een vage schemering,
wat poederstof, dat groen getint,
een zonnestraal opving,
waar, tussen zoveel grijs en grauw,
mijn eerste blik naar gaat,
is 't mogelijk, dat nu algauw
de lente weer opstaat?
Heb ik ernaar verlangd? Ik weet
en ik geloof het niet,
wat er geschiedt, ik ben gereed,
de vreugden én 't verdriet
hun plaats te gunnen bij de haard,
daar zitten wij bijeen,
in oude vriendschap, braaf bewaard,
ik bleef er nooit alleen.
Maar toen ik nog veel jonger was,
kwam ieder op zijn tijd,
het leed leek wel, als trouwste gast,
mij dieper toegewijd,
doch als 't geluk, een enkel keer,
niet elders werd verwacht,
heeft het toch ook, mij telkens weer,
een kort bezoek gebracht.
En toen dat alles, uitgeleefd,
geen hoop meer overliet,
zijn weer en wind gekeerd en heeft
er iemand, om een niet,
opdat ik verder voort zou doen,
met aarzelende hand,
het wilgeblad bespat met groen,
ginds aan de waterkant.
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Het roodborstje
Waaraan een mens zijn hart
verloren geeft,
een vogeltje, dat schaars
vier zomers leeft,
en als ik, in de tuin,
wil delven gaan,
mij stilletjes nabij,
komt gadeslaan.
Zo bruin, gelijk een blad,
in 't najaar wordt,
en, op zijn borst, een vlekje, bloed gestort,
kijkt het naar mij en 't acht
zich toch zo klein,
als wie, zijn armoe kent,
alleen kan zijn.
Verleden herfst heb ik
het niet ontwaard,
'k heb 't afgevallen loof
bijeen gegaard,
en 'k voelde mij zo moedermens alleen,
verlaten en verongelijkt als geen.
En telkens, dat ik met
de spa weer wrocht,
heeft onbewust mijn oog
en oor gezocht,
of ik 't niet zag, of
hoorde dat het riep,
tot ik vandaag, zo maar,
de tuin inliep.
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En 't kwam daar, plotseling,
mij tegemoet,
hetzelfde niet, ach 'k weet
het al te goed,
maar 't schemerde voor mij,
zo aangedaan,
ben ik, gelijk een dwaas,
daar blijven staan.

Een boever en zijn paarden
Ik heb mijn wagen aan de rand
van de weg laten staan,
en 'k ben nader, tot aan de kant
van dien akker gegaan,
om nog eens, voor het laatst misschien,
drie paarden, naasteen op het land,
aan het ploegen te zien.
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Een kerel erbij en de lucht,
bij 't nakende avonduur,
ongestoord door enig gerucht,
als een tent van azuur.
Een wereld om thuis in te zijn,
aan lamheid en dwaasheid ontvlucht,
los van leugen en schijn.
Wij groetten elkaar en ik zei:
‘'t Is zo schoon wat je doet,
je schildert, nogeens, wat voor mij
scheen verloren voorgoed,
de grootheid in eenvoud verhuld,
arbeid, natuur, trouw zijn en moed,
die geen lafheden duldt.’
Hij heeft mij, glimlachend, aanhoord
en zocht, naar het mij scheen,
naar 't simpel verstaanbare woord,
dat, veelzeggend als geen,
zijn kijk op de toekomst uitbracht.
‘'t Gaat alles voorbij, naar ik meen,
als de dag en de nacht.’
Maar schoonheid, die ooit heeft bestaan,
gelijk waar of wanneer,
zij komt, als de tijden omslaan,
op haar stappen wel weer,
drie paarden, een boever erbij,
en iemand die even blijft staan.
‘Mijn God, het is eeuwig’, sprak hij.
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De sterrenschijn
Oktoberavond, wijd en zijd,
en 't laatste zonnelicht,
dat over alle dingen glijdt
ontkleurt, en 't lijkt allicht
alsof 't in mist verbleken gaat,
vergeet nu maar wat zal
verdwijnen gauw, 't zij goed of kwaad,
't wordt duister overal.
Maar als het donker wordt, en niet
zolang de zon nog schijnt,
is 't dat mijn oog de sterren ziet,
en, onverhoopt, verdwijnt
de vrees die mij ontredderd heeft,
de angst die mij bewoog,
wat weet ik van wat eeuwig leeft,
ginds ver en hemelhoog.
Nu kwelt wat in de sterren staat
te lezen, mij niet meer,
als 't eertijds deed. Wat hier vergaat
en zonder wederkeer
wordt uitgevaagd, kan het niet zijn,
dat het verrijzen zal,
ginds waar mij wenkt de sterrenschijn,
in 't eindeloos heelal?
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De appelboom
Dezelfde appelboom
van toen wij kindren waren,
vertijdeloosd, verscheefd,
vernederd door de jaren,
hij heeft wat kwam en ging
aan werklijkheid en droom,
zo mens, als dier en ding,
weerbarstig overleefd.
Al is zijn stam genekt
van naar de grond te staren,
wat brank en takwerk is,
wat twijgen beurt en blaren,
reikt naar de hemelboog
zijn armen uitgestrekt,
naar ginder ver en hoog
zijn hopeloos gemis.
Hoe schoon was hij getooid
in lentes wedervaren,
zo lief als niemand was,
geen mond kon openbaren,
en rond zijn voet viel roos
en wit, breed uitgestrooid,
vergeefs en mateloos,
zijn hartebloei in 't gras.
Een laatste appel nog,
een schort vol gele blaren,
ik heb niet anders meer
en 't zal mij deerlijk varen,
als ik nu dood moet gaan,
al is 't geen recht. 'k Zal toch
ontzield hier blijven staan,
totdat een bijl mij neer zal slaan
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Wilde ganzen
Terwijl ik, in de tuin,
de grond in winterbedden lei,
was het ineens, alsof
er iets gebeurde, dicht bij mij,
dat om mijn aandacht vroeg;
en rustend op mijn spa, keek ik,
weg van mijn werk en dan
omhoog, met aarzelende blik.
Het was een wilde ganzenvlucht, die zonder kik of snik,
naar warmer landen vloog;
hun schaduw gleed een ogenblik
over de grond, die ik
doorstoken had en omgewoeld.
Zij riepen het niet eens,
heb je misschien nog niet gevoeld,
dat gauw de winter komt,
en is 't niet erg, voor wie vol vuur,
geen einde aan 't leven ziet,
voor een, die raaklings bij de muur,
waaraan hij vallen zal,
nog achteloos te delven staat,
is het hoog tijd, dat hij
nu voor een jonger liggen laat
het werk, dat hij niet deed,
het leed, dat onvermijdlijk scheen
en slapeloos, de angst
om wat hij vreesde en droeg alleen.
De ganzen zijn voorbij,
een laatste blad zweeft naar beneên,
vaag nu je spa gauw af
en ga dan maar, lijk iedereen.
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Frans Depeuter / De vislaak
De Vislaak is een smalle, ondiepe beek die grillig door de velden kronkelt en het
broek van het bouwland scheidt. Reeds van ver komt de geur van het hooi dat in
huikelingen op de beemden staat, hen tegemoet en naarmate ze dichterbij komen,
ruiken ze ook de vers uitgehaalde bagger en de rottende biezen van het eeuwig onder
water staande bolland. Vincent houdt van die wilde geuren, zoals hij ook houdt van
de onmetelijke populieren die de hemel ondersteunen en van de lucht die hier nog
hoger lijkt dan elders en van het nijdige gekef van een meerkoet en het mekkeren
van de watersnippen... Eigenlijk is het jammer dat zijn vader niet vaker met hem
deze wildernis in trekt; hij zou er alle geheimen van willen ontsluieren, hij zou alle
hoekjes en kantjes willen doorzoeken en van elke plant de naam, van elke vogel de
roep willen kennen. Soms denkt hij zelfs dat hij hier, te midden van deze wilde
schoonheid, zou willen leven, dat hij misschien meer waarheid zou kunnen opsteken
uit de natuur zelf dan uit de school, maar dan hoort hij er zijn vader weer op hameren
dat hij maar goed moet werken in de klas zodat hij later geen boer moet worden zoals
hij, en dat hij vooral mooi moet leren spreken want de taal is een sleutel, de taal doet
deuren open, kijk maar naar de ouders van Jozef...
Wanneer ze vlak bij de veldbrug zijn, houdt Vic de anderen eensklaps staan; hij
legt zijn vinger op zijn mond, ‘ssst’ doet hij, ‘luister’ en nu horen ze achter het
struikgewas een zacht gegiechel en daarna een geplets van water en een meisjesstem
die roept: ‘Pas op! een paling in je broek!’ en dan schatert dezelfde uitbundige stem
het uit en iemand rent plons-plons-plons door de beek... Ze zijn voorzichtig naderbij
geslopen; door het gebladerte zien ze vagelijk hoe een blond meisje met hoog
opgeschorte rokken zich aan een overhangende tak op de oever hijst...
‘Haaa!’ springt Vic plotseling te voorschijn, ‘twee libellen, jongens! Zullen we
ze vangen?’
Ook de anderen lopen nu de brug op. Met een schok herkent Vincent Digne, die
zich geschrokken omdraait en haastig haar kleren in orde brengt. Haar vriendin
daarentegen staat met wijdgespreide benen in de beek, ze kijkt
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het groepje onbeschaamd aan en schudt haar natte haren uit haar gezicht weg.
Er is een monkellach verschenen op de Dikke zijn gezicht, geamuseerd laat hij
zijn blik van de een naar de ander gaan, maar dan komt weer die ietwat vermoeide,
volwassen uitdrukking in zijn ogen, hij haalt de schouders op en bromt: ‘Ach, laat
die trutten...’. Teutje van zijn kant slaat geen oog van de baadsters af, gnuivend veegt
hij zijn bezwete handen aan zijn broek droog en af en toe zuigt hij het speeksel dat
in zijn mondhoeken zit, naar binnen of krult zijn lippen als een paard. Witje en Marcel
zijn over de afwateringssloot gesprongen en lopen langzaam door het hoge oevergras
naar Digne toe...
‘Pas op, jong, of je wordt blind’, lacht Vic, terwijl hij Teutje een stomp in de rug
geeft zodat hij bijna van het bruggetje stuikt.
‘Ik zie je billen, Roza, ik zie je blote billen’, begint Fons te roepen, en wanneer
een grote modderklonter tussen Roza's benen in het water plonst, gaan ze allen nog
harder aan 't lachen. Behalve Jozef; die staat een weinig ter zijde tegen een canada
geleund blazen te maken met zijn kauwgom; hij vindt het hele gedoe blijkbaar
belachelijk, en ook Vincent zelf ziet er niets vermakelijks in, het komt hem zelfs
gemeen voor wat Vic en Fons doen en de houding van Roza is op het randje van het
schunnige...
Hij begrijpt niet hoe het komt dat die twee bij elkaar zijn. Digne is zo heel anders,
bijna de tegenpool van Roza, die zich altijd zo plomp en brutaal gedraagt. Digne is...
nou ja, gewoon een fijne meid, die steeds net gekleed gaat en altijd even vriendelijk
en voornaam lacht wanneer hij haar ontmoet. Vorige week nog had Jozef opgemerkt
dat ze een boontje voor hem had, maar hij had het vertikt te zeggen dat ook zij voor
hem méér betekent dan die alledaagse slonsjes die in het gehucht rondlopen. Ze
hadden er geen zaken mee, vindt hij, niemand, ook zijn beste vriend niet...
‘Toe, jongens,’ waagt hij het toch, ‘laat ze met rust’, en Digne hóórt het, hoe ver
ze ook van hem afstaat, ze móet het horen want hij heeft het voor hààr gezegd, en
ze kijkt van aan de overkant strak naar hem en glimlacht en waarschijnlijk gaat hij
aan 't blozen want: ‘Is zij je liefje, jo?’ grijnst Vic, en wanneer hij niet antwoordt en
ook niet met het hoofd schudt: ‘Jemenie, kijk dat nou aan, het maagdeke heeft een
lief!’ en dat smalende ‘maagdeke’ verafschuwt hij zozeer dat hij het liefst weggerend
was, maar dan zou hij zich nog belachelijker maken, weet hij, dan zouden ze er nog
meer gein in hebben, zodat hij ook nu niet reageert en stil naar de tweelingen staat
te kijken die Digne terug in het water gaan drijven.
‘Blote billen, blote billen’, zingt Teutje weer en Roza, die nog altijd in het midden
van de beek staat, steekt haar tong naar hem uit en schort opzette-
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lijk haar rok nog hoger op zodat haar hele broekje zichtbaar wordt, en dan kijkt ze
vrank naar de Dikke, die knikt als om zijn waardering uit te drukken en eensklaps
vraagt: ‘Durf je ook mee naar de Scheël...?’
De rest van zijn woorden gaat verloren in het brutale gelach van Teutje, die naar
Roza wijst en rijmelend roept: ‘Ik zie de reet van vuile peet! Ik zie de...’ en af en toe
buigt hij gierend door de knieën en klapt zijn handen tegen elkaar, en plotseling,
voordat iemand zich realiseert wat er gebeurt, ritst hij zijn gulp open en begint in de
beek te plassen.
‘Jij vuile flikker!’ gilt Roza terwijl ze plonzend naar de brug toe rent en met haar
handen water in zijn richting hoost. Dat deert Teutje echter niet, hij gaat nog dichter
bij de rand staan en probeert haar met de straal te raken. ‘Zou je dat stuk broer van
je geen andere manieren leren?’, richt Roza zich woedend tot de Dikke die niet zonder
leedvermaak naar het schouwspel staat te kijken maar toch ‘Is 't nu gedaan met die
flauwekul?’ snauwt en als blijk van verzoening zijn hand uitsteekt om Roza op het
droge te trekken...
Dat stelt Vincent een beetje gerust. Het woord van de Dikke is immers wet. Zijn
gezag is even vanzelfsprekend als dat van meester Willems in de klas en dat van de
pastoor in de kerk. Hier is hij heer en meester, hij maakt de orde, hij breekt de orde.
Als de Dikke gezegd heeft dat het moet gedaan zijn, zàl het ook gedaan zijn, en dan
zal ook Digne niks meer te duchten hebben. Zie je wel, Witje en Marcel zakken al
terug af naar de brug en Digne, die de weide ingerend is, staat heel tenger, heel
schuchter naar hem te kijken... Alleen Vic probeert nog te jokken of hij Roza's broekje
niet moet droogwrijven, maar wanneer niemand lacht en de Dikke hem uitdagend
bekijkt, schopt hij boos een molshoop uiteen en loopt de Steenvoortstraat in...
Duivekaters! wat is het warm, beseft Vincent plotseling. Hij heeft de hele tijd in
de vlakke zon gestaan en nu de spanning van hem afgevallen is, lijkt ook het zweet
in stromen uit te breken. Zijn hemd kleeft aan zijn lijf en zijn broek spant alsof ze
maten te klein was. En dan die klamme handen, die gloeiende slapen waarover
aarzelend druppels naar onder glijden... Liefst van al had hij zijn kleren uitgetrokken,
àl zijn kleren, en was paddemoedernaakt het water ingesprongen...
... net zoals jozef die slank en gespierd naast hem stond en zei: ‘als je wil leren
zwemmen, moet je d'r gewoon induiken’ en tegelijk liet hij zijn blik, zonder
minachting maar toch ietwat medelijdend, over zijn magere lijf naar onder glijden,
naar de donkerblauwe gebreide broek die als een zak om zijn gat hing en waaruit het
water straalsgewijs tussen zijn benen piste, en
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‘kijk,’ zei hij weer, ‘nu ga ik eronderdoor’ en dan strekte hij zijn armen zodat de
blonde wolkjes haar onder zijn oksels zichtbaar werden en plonsde het water in. als
een kikker gleed hij over de zanderige bodem voort en toen hij zich heel even op
zijn rug draaide, leek het of hij glimlachte, zijn ogen stonden ietwat glazig in zijn
blonde gezicht en zijn haar waaierde om zijn hoofd als bij die griekse god die hij
eens in een van jozefs boeken gezien had, en dan verdween zijn hoofd onder de
betonnen rand, dan verdwenen zijn borst, zijn romp en ten slotte ook de benen en de
peddelende voeten... en terwijl het jongetje voorzichtig over de sintels naar de andere
kant van de weg liep, hield hij zijn adem in en telde, 1, 2, 3, 4, om te zien hoelang
jozef het zou kunnen uithouden, en zo daalde hij van de berm af en ging onder de
treurwilg zitten, op de achterwaarts gestrekte armen steunend, zodat zijn linkerhand
vlak naast jozefs kleren kwam te liggen, en zijn vingertoppen de witte t-shirt raakten,
en onder die shirt wist hij het witte slipje met de blauwe initialen j-c erop liggen, dat
misschien nog warm was van zijn lichaam en waarin een blauwe elastiek zat die fijne
ribbels naliet op zijn huid, en ondertussen keek hij naar de duiker: jozef was nu al
31 tellen onder water, 32, 33, 34 en nog altijd was er niets te zien, nog altijd klotste
de rivier zachtjes tegen het bemoste beton, en dan streelde zijn hand over het zijïge
shirt en hij dacht: misschien is hij teruggezwommen, misschien was de stroming te
sterk en is hij teruggekeerd, 42, 43, 44, en hij voelde dat hij niet langer de adem kon
inhouden want het begon pijn te doen in zijn slapen en boven zijn ogen, maar nog
even, dacht hij, nog heel even en dan is hij er en zolang ik de adem inhoud, kàn hij
niet verdrinken. en dat woord deed hem zo erg schrikken dat hij heel hard in jozefs
kleren kneep en ‘nee’ zei, en luider: ‘nee! het kàn niet!’ en plotseling opstond en
terug de berm oprende zonder op de brandnetels te letten, zonder de sintels te voelen
onder zijn blote voeten, en zo stond hij, over de reling gebogen, een hele poos in de
beek te kijken die rustig onder hem voortschoof, en daarna haastte hij zich weer naar
de stroomopwaartse kant maar ook daar bleef het water rimpelloos voortkabbelen,
en ‘god’ mompelde hij terwijl hij om zich heen keek om hij-wist-niet-wat te vinden,
‘god, zou hij dan toch...?’ de steenvoortstraat lag nog altijd even verlaten als daarnet
en ook in het broekland was geen mens te bespeuren, en dàn pas werd hij echt bang,
hij liep opnieuw de weide in en begon zacht te huilen: ‘jozef?... jozef?’ fluisterde hij
en hij schudde het hoofd, steeds hardnekkiger ging hij het hoofd schudden omdat hij
niet wóu weten wat hij wist, omdat hij niet wóu denken aan wat hij dacht... geruime
tijd - een uur misschien, of geen kwartier, slechts enkele seconden? - stond hij naar
het altijd andere, altijd eendere water te staren en naar het sterrekroos dat langzaam
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heen en weer wuifde zoals het haar van een drenkeling, en plotseling duwde iemand
hem in de rug zodat hij languit in de beek viel en ‘hé!’ wou hij nog roepen, ‘ik kan
niet zwemmen’ maar telkens als hij zijn mond opendeed, gulpte er een geut moerig
water naar binnen, paniekerig worstelde hij tegen zijn eigen gewicht, hij sloeg met
de armen en benen, hij klauwde met de handen tot hij iets hards voelde, een stok,
een wortel, waaraan hij zich vastklampte, en dan trok langzaam de wazigheid voor
zijn ogen weg en zag hij jozef staan, wijdbeens boven hem, en hij hoorde hem lachen,
hij hoorde hem ‘zie je wel?’ schateren, ‘je kunt het!’ en zijn gespierde buik schudde
als een wan en aan de binnenkant van zijn dijen bemerkte hij weer dat korte kroeshaar
waardoorheen af en toe aarzelend een druppel naar onder schoot...
... Ietwat afgezonderd, over de berm, loopt Digne. Ze draagt een blauw-katoenen
jurk en haar tengere armen steken wit af tegen d'r haar dat honigkleurig naar beneden
klatert... Af en toe schudt ze onder het lopen met haar ene, dan met haar andere voet
om de zandkorrels en het buntzaad uit haar sandalen te krijgen. Ze houdt de ogen
constant op de sloot gevestigd alsof ze niet bij hen behoorde...
Vincent weet echter dat ze weet dat hij naar haar kijkt. En ook weet hij dat Jozef
het in het ootje heeft, er speelt een ironische glimlach op zijn gezicht en soms meent
hij hem binnensmonds te horen grinniken. Misschien is het nog meer dàt dan de
vertedering zelf, wat die verdomde beklemming in hem veroorzaakt. Het vreselijkste
immers, is zich in zijn intiemste gevoelens geobserveerd te weten door een ander.
Tenzij natuurlijk wanneer die ander je gevoelens beantwoordt, zoals met Digne het
geval is... God, denkt hij, ik mag het niet tonen, ik moet doen of ze mij totaal
onverschillig laat, de anderen moeten denken dat ze niet eens bestaat voor mij... Hij
steekt zijn handen in zijn zakken en probeert tussen zijn tanden ‘Lily Marleen’ te
fluiten... Ik moet star naar de weg kijken, bezweert hij zich weer, terwijl hij aan 't
eind van de schaduw, die schuin in zijn richting valt, onophoudelijk haar witte benen
ziet bewegen...
Roza en de Dikke lopen helemaal vooraan, en dan volgen Vic en Fons en
Jek-en-Hyde - hij glimlacht wanneer hij de dikke tweeling vóór zich uit ziet sudderen,
dezelfde verkleurde bermuda gemaakt van dezelfde versleten pantalon, hetzelfde
schuin gestreepte T-shirt, dezelfde kleurloze rijglaarzen, hij kan best aannemen dat
zelfs hun eigen moeder af en toe last heeft om ze uit elkaar te kennen -. Teutje springt
zo maar wat van hier naar daar, zit achter een koolwitje aan, ritst de bladeren van
een berketwijg, gooit klissen op de tweeling zijn rug, probeert op de schaduw van
het hoofd van
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zijn broer te lopen. Soms laat hij zich naar achteren afzakken, tot bij Jozef, tegen wie
hij glimlachend zegt dat de Dikke met Roza vrijt, de zot, of dat zijn Hollander weer
gemoerd heeft, negen lampreien, en dat er zes rammelaars bij zijn, hij heeft ze zelf
gekeurd, zo, onder hun staart. Soms gaat hij ook naast Digne lopen die hij
schaamteloos van onder tot boven bekijkt en op zijn gezicht verschijnt dan zo'n
malloterige grijns dat Vincent er benauwd van wordt.
Jezus, denkt hij weer, misschien had ik toch moeten thuisblijven, ik had vlakaf
moeten zeggen dat ik geen zin had om mee te gaan, dat je ook met carbidbussen kon
schieten of voetzoekers bij Fientje Boel kon kopen. Hij begrijpt nog altijd niet wat
hem tot die opschepperij verleid had. Hij had Vics stekeligheden en de flikkerende
spot in hun ogen gewoon moeten negeren. ‘Ik durf alles wat jullie durven’, had hij
eruit geflapt en van dat ogenblik af kon hij niet meer terug. Om dezelfde reden
trouwens had ook Jozef toegezegd, vermoedt hij, ook hij beschouwde het wellicht
als een uitdaging aan zichzelf. Ook hij wou nu eens voorgoed tonen dat hij helemaal
niet die papieren poeperd was waarvoor Vic hem steeds uitschold. En misschien was
het ook wel een beetje om hem dat Jozef meedeed, om hem tegen de eventuele
plagerijen en handtastelijkheden van de anderen te beschermen. Net zoals hijzelf een
zekere verantwoordelijkheid voelde ten opzichte van Digne, die daar zo eenzaam
langs de slootkant liep, met haar mooie, blanke benen, haar speelse jurk, haar warme
schouders waarop hij de hele tijd de hand wou leggen...
Wat hem nog het meeste dwars zit, is dat er niets van tegen zijn ouders gezegd
heeft. Eigenlijk is het de eerste keer dat hij hen bewust belogen heeft, met de
opzettelijke bedoeling om iets te doen wat ze zeker zouden verbieden. Als moeder
wist dat hij op weg was naar de Scheëlberg, had ze beslist geen moment rust meer,
en vader zou terstond op de fiets springen en hem narijden, desnoods de hele middag
lang, daar kon je donder op zeggen. Nee, eigenlijk was het niet fair van hem hun niet
te vertellen wat hij van plan was, maar het is toch ook niet helemaal eerlijk dat ze
hem àlles verbieden, hem blíjven behandelen als een busselkind. Ten slotte wordt
hij toch twaalf jaar en pater Gerardus had gezegd dat met de Plechtige Communie
het Grote Leven begint, dat ze stilaan moeten leren op hun eigen poten te staan, en
daarom wil hij voortaan zélf beslissen waar en met wie hij zal spelen en welke boeken
hij zal lezen, wanneer hij naar bed zal gaan, hoeveel boterhammen hij zal eten, hoe
vaak hij zijn tanden dient te poetsen en heel die reutemeteut... Hij vraagt zich zelfs
af of het niet juist die bedilzucht van zijn ouders is die hem ertoe gedreven heeft om
mee op te trekken. Hij vraagt zich af of het niet aan hém ligt dat de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

415
anderen hem soms plagen: de kippen pikken toch ook altijd op de zwakke exemplaren,
en ook bij de konijnen is het zo, de tengerste lampreien worden door hun sterkere
rasgenoten in de hoek gedrukt omdat ze zich niet weren...
Ach... Quatsch! (zei Friedrich altijd wanneer hem iets verveelde)... Hij is erbij en
blijft erbij! Vandaag lijkt het trouwens opperbest te gaan. Het komt door de naderende
feesten. Het is het vooruitzicht op de jubilee en op de Plechtige Communie dat hen
dichter bij elkaar brengt... Dat van dat ‘maagdeke’ was wellicht niet eens zo kwaad
bedoeld, misschien was hij toch een beetje te gauw op zijn tenen getrapt zoals Jozef
onlangs zei. Misschien moest hij leren meejokken, dat was alles...
Ze zijn over het voetbal aan 't praten, hoort hij, en over Roza d'r broer die van de
hooizolder gevallen is en zijn hele dij opengereten heeft aan een roestige spijker
zodat hij nu met kaakklem in 't bed ligt. En ook over 't Kanon hebben ze het, die een
liniaal aan splinters geslagen heeft op de schedel van de Zjattekop omdat die het
uitproestte toen hij een van zijn dagelijkse veesten liet. En dat de vader van de
Zjattekop hem in het duivenlokaal aangepakt had, de meester zag zo bleek als een
scheet - deze woordspeling doet hen luidop lachen - en de ouwe Zjattekop moet hem
een tik met zijn regulateur gegeven hebben zodat hij met zijn hoofd tegen de tapkast
sloeg, de sukkel... En dan, wanneer eensklaps een patrijs uit de sloot opschiet en met
een scherp ‘gripgripgrip’ over het biezenveld wegscheert beginnen ze tegen elkaar
te pochen over hun laatste aanwinsten van eierschelpen. Fons heeft een kievit
gevonden, zegt hij, en dat is een van de moeilijkst te ontdekken nesten, nesten nou
ja, eigenlijk zijn het gewoon kuiltjes, in een aardappelveld of erwtenland of zo, met
wat spaarzame voering erin, en daarop leggen ze hun broedsel, drie olijfgroene
juwelen, maar twee ervan waren met het uitblazen kapot gegaan want het jong zat
er al in en...
Vincent luisterde niet meer, hij wil niets te maken hebben met dat afschuwelijke
gedoe. Hij begrijpt trouwens niet wat zij eraan vinden, aan die ruikers uitgeblazen
eieren die van groot naar klein op een ontvelde elzetwijg gespietst zijn. God, hoeveel
levens hebben ze zo al niet in de kiem gesmoord! Hoeveel nesten zijn al aan hun
zinloze trofeeënjacht ten prooi gevallen! In die zin heeft Jozef toch gelijk wanneer
hij zegt dat het barbaren zijn, want het heiligste wat er is, is het leven zelf, en dat zei
ook Friedrich...
... terwijl hij zijn oog een weinig toekneep tegen het zonlicht dat door de glazen
dakpan op zijn gezicht viel, ‘das leben ist heilig’ en dan nam hij
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voorzichtig de katjes uit de schrooibak en legde ze in de handen van het jongetje, en
zo week, zo weerloos voelden de diertjes aan dat hij ze amper durfde vast te houden,
en toen hij zijn hoofd naar voren boog om er wat troeteligs tegen te zeggen, rook hij
hun warmte en hun zachtheid en een van de diertjes duwde zijn melkachtig snoetje
tegen zijn neus, maar ‘juist omdat het zo heilig is, mag het niet verwilderen’ klonk
de steeds vermoeide stem van friedrich weer en hij zei ook nog dat zijn vader wel
gelijk zou hebben en zelfs àls hij geen gelijk had, moest hij toch maar, en dan zweeg
hij en keek het jongetje zo star aan dat er een rilling over diens lijf liep want hij
voelde wel dat het bij friedrich niet alleen om die katjes te doen was maar om iets
veel gewichtigers, om iets veel pijnlijkers nog, en plotseling gleed voor het grote,
blauwe oog dat hem nog altijd aankeek, een glanzend vlies, bijna zoals voor de blinde
ogen van de katjes, en ‘je bent nog te klein om het te begrijpen, bübchen’, zei hij
terwijl hij opstond en heel even zijn hand op het jongetje zijn hoofd liet rusten - zo'n
zware hand had hij nog nooit gevoeld, het leek of de hele wereld op zijn kop drukte
- en dan stond ook het jongetje op, met in zijn behoedzame handen nog altijd het
warme hoopje leven en ‘welk is het mooiste?’ vroeg hij aan de feldwebel, die zijn
emotie weer de baas was want hij glimlachte opnieuw en zei dat niet het mooiste
maar het beste moest blijven leven maar dat ze in dit geval allemaal even goed en
mooi en onschuldig waren en dat hij zelf maar moest beslissen, ‘ich bin nur der
vollstrecker’ mompelde hij terwijl hij naar de graanton liep waarop een omgekeerde
bokaal stond met een pluk watten eronder. nadat hij het witte jong met de rosse
stervormige vlek op de kop terug in het nest gelegd had, bracht hij de andere bij
friedrich die ‘ze zullen niets gewaarworden’ zei en de bokaal oplichtte - de sterke
geur van ether sloeg het jongetje in het gezicht - zodat hij er de spartelende katjes
kon onderleggen, en dan stond het jongetje met beklemde keel toe te kijken hoe de
diertjes eerst nog wat rondkropen en met hun voorste pootjes tegen het glas gingen
staan en zich daarna op de pluk watten of tegen de wand neervlijden als om te slapen
en dan, wanneer er geen beweging meer te bespeuren was onder de stolp, zei hij: ‘ik
wist niet dat sterven zo zacht kon gebeuren’ en friedrich glimlachte weer en wreef
het etterende water uit zijn kapotgeschoten oog en zei dat het leven soms harder was
dan de dood...
... De Dikke is over de sloot gesprongen en loopt het bos in. Hij kijkt niet eens om,
om te zien of de anderen wel volgen. Alleen Roza heeft zijn voorbeeld nagevolgd.
Ze gaan vrijen, denkt Vincent, ze gaan in het bos liggen vrijen in plaats van naar de
Scheëlberg te gaan, en meteen ervaart
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hij een soort van opluchting, want in dat geval zullen ook de anderen de tocht
stopzetten en kan hij naar huis zonder een bespottelijk figuur te slaan... Maar dan
springt ook Vic over de sloot, en Marcel en Witje, en ‘Zo snijden we een heel stuk
weg af’, zegt Fons die ziet dat hij aarzelt... Ook Jozef is al aan de overkant, hij kijkt
nog even naar hem om, wendt zich dan met een ruk af en verdwijnt eveneens tussen
de hoge koningsvarens. Alleen hij en Digne staan nu nog op de weg: ‘Kom’ doet hij
en pas nadat hij nogmaals met het hoofd gewenkt heeft, komt ze schoorvoetend
naderbij. Hij weet dat ook zij eraan denkt om terug te lopen maar dat ze het evenmin
als hij durft voor het oog van de anderen... ‘Langs hier is het korter’, zegt hij weer,
‘kom’, en hij glimlacht tegen haar en zij glimlacht terug, en bijna gelijktijdig springen
ze over de scherp uitgesneden sloot waarin alleen nog wat gele drek en uitgedroogd
kikkerdril ligt. ‘Au!’ Ze wankelt en slaat met de armen in het ijle, impulsief heeft hij
zijn hand uitgestoken om haar te ondersteunen... Jezus! wat voelt het warm aan onder
haar oksel, wat voelt hij zich intiem met haar verbonden wanneer zijn vingers het
klammige dons aanraken dat uit haar mouwloze jurk te voorschijn komt! Ze leunt
ruggelings tegen hem aan zodat hij ook even wankelt en ook zijn andere hand dient
te gebruiken om te beletten dat ze béiden het evenwicht verliezen. Allengs glijden
zijn handen verder onder haar armen en dan, wanneer haar lichaam nog zwaarder
gaat drukken, voelt hij heel even de lichte welving van haar jonge borsten aan zijn
vingertoppen...
Ze hinkt lichtjes wanneer ze verder het bos in lopen. Op zijn vraag of ze zich
bezeerd heeft, schudt ze het hoofd, maar ‘Laat me eens zien’ dringt hij aan, ‘misschien
je enkel omgeslagen’. Ze schudt echter opnieuw het hoofd en probeert wat sneller
vooruit te komen om de anderen in te halen en dan bromt hij: ‘Nu, dan moet je het
zelf maar weten’ en speurt tussen de bomen naar Jozef wiens stappen hij op de
sprokkels hoort kraken. ‘Jozef’ roept hij gedempt, ‘Jozef!’ en dan houdt het kraken
op en hoort hij verder weg de anderen lachen en rennen en het bos wordt dichter
naarmate ze er dieper in doordringen en donkerder ook en eensklaps herkent hij dat
beklemmende gevoel, die onzekerheid, die dreiging die ergens onder de bomen
schuilt. Ik moet me een man tonen, beseft hij nog, ik mag niet laten zien dat ik het
op mijn heupen heb, zeker nu niet, nu zij erbij is, en daarom gaat hij aan 't fluiten
‘Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt...’, wat Friedrich altijd neuriede en
speelde. Zijn keel is echter zo droog en zijn tong staat zo gespannen dat hij er niet
in slaagt één zuivere toon voort te brengen zodat hij maar opnieuw zwijgt en
voortloopt door de broeierige stilte, over de ritselende dennenaalden, terwijl hij zijn
hand
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over de ruwe, afschilferende boomschors laat glijden en af en toe ook de terpentijn
voelt die uit de nog witte ritsen druipt en...
... plotseling stond het jongetje als vastgekleefd tussen de bomen, geen spier kon hij
nog bewegen, hij was alleen nog bloed dat klopte, stilte van de zomer, hij was oog
dat zag: de ongeschoeide voeten, de kaki broek die stukgescheurd was aan de knie,
de koppelriem met de lege holster eraan, de battle-dress met de losstaande zakken,
de draagriemen kruiselings over de borst, en dan tussen de strak gespannen touwen,
het hoofd met de blauwe gezwollen lippen, en de vliegen die opvlogen en neerstreken
en in de mond en neusgaten kropen, en de helm die schuin over het linkeroog gezakt
was terwijl het rechteroog hem zo star aankeek (bijna zoals het grote god-ziet-mij-oog
boven de broodspinde) dat ook hij verplicht was om te blijven kijken - het witte nylon
van de parachute overspande de openingen tussen de bomen als een soort koepel
waardoorheen het scherpe zonlicht gefiltreerd werd tot een vaalbleek schijnsel. en
toen kreeg hij het verschrikkelijkste in 't oog: de handen met de dikke, donkere aders
erop, de gezwollen vingers en daartussen de stompen van gestremd bloed waaraan
de ringen moesten gezeten hebben... alles gruwde in hem maar hij bleef kijken en
hoe langer hij keek, hoe boller het oog uit het voorhoofd ging puilen, hoe luider het
gegons van de vliegen en darren weerklonk die nu ook in zijn neus en mond leken
te kruipen, en ook de angst bleef stijgen, aldoor hoger, tot in zijn keel waar een touw
omheen gesnoerd leek zoals om de hals van de soldaat, en dan voelde hij ook de pijn
in zijn vingers, de kootjes die kraakten onder het kervende mes, het lauwe bloed en...
heel ijl hoorde hij iemand een naam roepen, en dan was er ook het verre geblaf van
een hond, ‘vincent! vincent!’ en ‘hier’ had hij willen antwoorden, hij had willen
schreeuwen dat hij hier was, en plotseling had hij zo'n enorme behoefte aan licht en
lucht dat hij over zijn hele lijf aan 't trillen ging, en het koud kreeg en begon te zweten
tegelijk, en het werd nóg donkerder om hem heen en naarmate het licht wegkwijnde,
nam de geur van verrotting toe, en stilaan kwam ook het geblaf nader... en net toen
de hond door de struiken drong, knapte het in hem af: uit zijn mond spuwde het
braaksel naar buiten, de felle pijn die hij plotseling onder zijn aars voelde deed hem
ineenkrimpen, en zo stond hij nog een poosje te spuwen en te kaken, één brok ellende,
terwijl de hond aldoor rond de gehangene bleef springen en blafte en gromde.
‘vincent!’ hoorde hij weer roepen, duidelijker nu en ietwat paniekerig, er klonk ook
een scherp fluitsein en iemand vloekte: ‘waar mag dat jong verdomme zitten?’ en
dan, nadat een laatste golf braaksel uit zijn maag gestoten was en hij opnieuw opkeek,
naar het oog,
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naar de vertrokken mond, naar de hand met de twee geamputeerde vingers die door
hun afwezigheid een nutteloze eed leken te zweren, dan ging hij eensklaps aan 't
gillen, zo verschrikkelijk aan 't gillen dat de hele zomer van zijn ontzetting vervuld
werd... hij: niets meer dan schreeuw, niets anders dan hoorbare angst, en de hond:
die bleef blaffen zonder een geluid voort te brengen, en de man: die plotseling voor
hem stond en zijn mond open- en toedeed maar geen woord uitbracht, en dan ook
de vrouw: met de hand vóór de mond, met de wijde gillende ogen, en... hij kreeg een
klap in het gezicht, en dan nog een, dan hoorde hij ook het kletsen van de handpalm
tegen zijn wang, en bij de derde klap hield hij op met gillen en heel even herkende
hij de gezichten, heel even herkende hij de stemmen die ‘vincent’ zegden, heel
nadrukkelijk: ‘vincent?’ en ‘zwijg nu toch eens, stuka’ en ook de handen die hem
aanraakten en dooreenschudden, herkende hij, maar dadelijk daarop vervaagden de
geluiden weer in een zacht gekerm en gleed hij op de grond terwijl zijn hele lichaam
schokkend op- en neerging en ook de aarde op- en neerschokte op het ritme van zijn
pijn...
De roman ‘De Tocht’, waar dit een fragment uit is, zal in het najaar 1980 verschijnen
bij De Clauwaert.
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Claude van de Berge / Gedichten
Het licht is bleek als aangespoeld hout,
de stenen worden zand in je handen.
Als je terugkeert in een kamer,
lees je een brief.
Voor je weggaat, schrijf je een brief.
Je weet wat nog bestaat.
Alles wat er nog is,
is reeds oneindig ver.
Als we verdwijnen, zullen we niet weten
wat we droomden. We zullen niets
in onze handen vasthouden.
We zullen niet iemand zijn.
Het zand is leeg als een onbewoond huis.
Het gras heeft eindeloze schaduwen.
Je weerkaatst niets. Je bent slechts begonnen.
Alles wat begint,
is reeds oneindig ver.
Ik weet niet welke beelden nog zullen ontstaan.
Ik zou willen weggaan als iemand
die over onzichtbaar nachtelijk gras gaat.
Ik zou willen denken aan waar je wilt zijn,
aan de door water overspoelde keien,
tot zichzelf sprekend, naar zichzelf luisterend,
niet wetend dat ze begonnen,
niet vragend of ze zullen eindigen,
aan de dennen bij het water,
reeds lang niet meer bewegend,
reeds lang donkerder dan de nacht,
scherper dan de punten van grashalmen.
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Als ik in een kamer ga,
is de stoel bij de tafel leeg,
leeg als water, als woorden, als een verlangen.
Als ik in een kamer ga,
is de stoel leeg alsof ik er nooit ben geweest,
niet kijkend naar de schaduw van de nacht op de tafel,
niet horend hoe in een ruimte een boot aanlegt,
niet horend hoe de roeiriemen in de boot worden gelegd,
hoe in de ruimte de boot over het zand wordt getrokken.
Als ik in een kamer ga,
weet ik niet wie er zal bestaan,
jij, of het achterblijvende landschap.
Ik weet niet welke beelden nog zullen ontstaan.
Ik weet niet wat zal terugkeren
in steeds andere samenhangen
in steeds andere werelden.
Ik weet niet wat ik zal verlangen te zijn,
maar ik zal verlangen dat je er bent,
zodat ikzelf er niet meer hoef te zijn.
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Identiteit
Je zegt niet tegen jezelf dat jij het bent
Je zegt het niet tegen het water
Je zegt het niet tegen het geluid
van voetstappen in een huis
Er is nog steeds niets dat jij bent
Er is nog steeds niets waartegen je zegt
dat jij het bent
Je zegt het niet tegen de stilte van het gras
Je zegt het niet tegen het onbeweeglijke gras
Je zegt het niet tegen het verlaten gras
Je zegt het niet tegen het huis waarin je binnengaat
Je zegt het niet tegen het huis waaruit je weggaat
Je zegt het niet tegen het donkere gras
Er is nog steeds niets dat jij bent
Er is nog steeds niets
dat ver genoeg van je is om te zeggen dat jij het bent
Er is nog steeds niets
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Max Wildiers / De muziek der sferen
1.
‘Het is een onbetwistbaar feit, dat de wentelingen van de hemelsferen harmonieuze
geluiden voortbrengen. Immers geluid wordt steeds voortgebracht door beweging
en de in de godheid aanwezige rede draagt er zorg voor dat deze geluiden ook
melodieus klinken.’ Deze woorden worden aangetroffen in de beroemde commentaar
die Macrobius schreef op ‘de droom van Scipio’, een verhaal dat voorkomt aan het
einde van het zesde boek in Cicero's werk De Re Publica.1. Macrobius leefde in de
tweede helft van de vierde en het begin van de vijfde eeuw van onze jaartelling.
In navolging van Cicero vertelt Macrobius ons dus, dat de hemelse sferen, d.w.z.
de zeven kristallijnen koepels die onze aarde omringen en die de zeven planeten
dragen die op verschillende afstanden rondom de aarde cirkelen, - dat deze sferen
een hemelse muziek voortbrengen. Als bewijsvoering voor deze bevreemdende
theorie, waaraan hij geen ogenblik twijfelde, laat hij vooreerst gelden dat alle geluid
steeds met beweging verbonden is en vervolgens dat, rekening houdend met de
rationaliteit die in de wereld aanwezig is, het geluid dat door de beweging der
hemelsferen wordt voortgebracht redelijkerwijs een harmonieus akkoord moet vormen.
Cicero en zijn commentator Macrobius zijn niet de enige auteurs geweest die het
bestaan van een musica mundana, van een kosmische muziek als een onbetwistbaar
feit, als een vaststaande zekerheid verkondigd hebben. Wel integendeel. Het gaat
hier om een idee die gedurende meer dan tweeduizend jaar tot het Europees
gedachtengoed behoorde en een diepgaande invloed op kunst en literatuur heeft
uitgeoefend. Ontelbare schrijvers, zowel wijsgeren als dichters, hebben haar herhaald
en verder ontwikkeld of met lyrische verrukking bezongen. Voor velen gold zij als
een der hoogste en mooiste veroveringen van de menselijke geest.
Natuurlijk hing deze voorstelling van musicerende hemelsferen samen met de
kosmologische en kosmografische opvattingen van die tijd. Sommige Griekse
wijsgeren hadden weliswaar een heliocentrische beschrijving van de wereld gegeven
maar deze opvatting genoot weinig bijval en moest
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spoedig de plaats ruimen voor de wijdverspreide opvatting dat de aarde het centrum
vormde van het heelal en dat deze aarde omgeven was door zeven sferen, dragers
van de zeven planeten. De zeven sferen waren onzichtbaar voor het menselijk oog,
daar zij bestonden uit een uiterst subtiele en vergeestelijkte stof, de quinta essentia,
het vijfde element na de vier die op aarde werden aangetroffen. Dat alles werd dan
omsloten door de sterrenhemel, het coelum stellatum, waaraan in de middeleeuwen
nog twee hemelen werden toegevoegd: het coelum christalinum en het coelum
empyreum.
Wat in deze voorstelling vooral de aandacht trok en verwondering wekte waren
de zeven planeten en hun zwerftochten aan het uitspansel. Terwijl de overgrote
meerderheid der sterren onbeweeglijk hun vaste plaats aan de hemelkoepel behielden,
waren de planeten (waartoe ook de zon en de maan gerekend werden) in voortdurende
beweging en naar men dacht beschreven zij volmaakte cirkels rondom de aarde.
Waarom die zeven planeten? Waarom die nooit ophoudende cirkelgang in
tegenstelling tot de majestatische onbeweeglijkheid der vaste sterren? Welke bedoeling
had de Schepper gehad toen hij de planeten schiep en welke functie hadden zij in
het geheel van zijn wonderbare wereld?
Over deze vragen werd eindeloos nagedacht. In alle richtingen werd naar een
antwoord gezocht. Zouden die planeten geen bezielde wezens zijn of minstens door
bezielde wezens bestuurd worden? Oefenden zij geen invloed uit op de aardse
gebeurtenissen en hoever reikte die invloed wel? Werden ook onze zogenaamde vrije
daden niet uiteindelijk door de virtus fluens van de planeten bepaald? Aan het vragen
stellen kwam geen eind en voor elke vraag werd een bevredigend antwoord gezocht.
Op de vraag naar de reden van de beweging der planeten had Macrobius dus een
bevredigend antwoord ter beschikking. Welke andere betekenis men ook aan deze
bewegingen kon toekennen, in ieder geval hadden zij tot doel de ruimte met hemelse
muziek te vervullen. Dat wij deze muziek niet konden horen was geen echt bezwaar.
Cicero dacht dat dit kwam omdat ons gehoor door de drukte en het gedruis
hierbeneden werd afgestompt. Mensen die in de nabijheid van de watervallen van
de Nijl woonden, zo schreef hij, worden op de duur ook wel door doofheid geplaagd.
Later, in de middeleeuwen, werd er nog een theologische verklaring aan toegevoegd.
Als gevolg van de erfzonde waren onze zintuigen van hun oorspronkelijke gaafheid
beroofd. Alleen aan de heiligen werd het soms in begenadigde ogenblikken gegund
iets van deze hemelse muziek te beluisteren en de schoonheid ervan te ervaren.
Deze muzikale wereldinterpretatie paste volledig in het antieke en middel-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

425
eeuwse verlangen naar orde en schoonheid. Wij geven er ons vandaag wellicht niet
voldoende rekenschap van hoezeer de mens in de oudheid en in de middeleeuwen
door het thema van de schoonheid van de natuur geboeid werd. Uit een innerlijke
aandrang hadden de Griekse wijsgeren de wereld met het woord ‘kosmos’ bedacht,
een woord dat oorspronkelijk in het archaïsche Grieks alleen maar ‘orde’ betekende
en vooral gebruikt werd in verband met de orde die in het leger of in de polis
noodzakelijk was. Pas ten tijde van Xenophon en Plato ontstond het gebruik om met
dit woord het heelal aan te duiden. De middeleeuwse theologen hielden zich graag
bezig met de vraag Utrum mundus sit pulcher?, een vraag die reeds door Petrus
Lombardus (1160) in zijn beroemde Liber Sententiarum werd opgenomen en ontelbare
keren door latere schrijvers gecommentarieerd. Hoe is het uitzicht van de wereld?
Qualis est species mundi?, zo vroeg Hugo van St.-Victor (1141) zich af en het
antwoord luidde: Pulchra valde! Buitengewoon mooi! Bonaventura († 1274) vergeleek
de wereld met een heerlijk lied dat in volmaakte harmonie verloopt en waarin de
verschillende delen elkaar ordelijk opvolgen en perfect zijn afgestemd op het einddoel:
Universum est tamquam pulcherrimum carmen. Willem van Auvergne († 1249)
schreef in dezelfde zin: Indien ge de aantrekkelijkheid en pracht van de wereld bekijkt,
dan zult ge spoedig ontdekken dat het heelal het voorkomen heeft van een heerlijk
lied en dat de schepselen ondanks hun grote verscheidenheid in wonderlijke
samenklank een koorzang vol aantrekkelijkheid uitmaken (Cum intuearis decorem
et magnificentiam universi... invenies ipsum universum esse velut canticum
pulcherrimum... et creaturas pro varietate mira concordia consonantes concentrum
nimiae jucunditatis efficere). En Thomas van York († 1260) citeerde graag de woorden
uit een oud geschrift, bewaard bij Hermes Trismegista: Wie muziek begrijpt, die
begrijpt de orde van de wereld (Musicam nosse nihil aliud nisi cunctarum rerum
ordinem scire).
In een cultureel klimaat dat doordrongen was van de idee dat de wereld een heerlijk
kunstwerk vormde, viel het niet moeilijk te geloven dat ook de beweging der
hemelsferen een esthetische bedoeling had en de aarde omringd was door hemelse
muziek.

2.
Voor zover wij weten is de Griek Pythagoras (6de-5de eeuw v.Chr.) de eerste geweest
om aan de beweging der hemelsferen een muzikale betekenis toe te schrijven. Over
Pythagoras is ons zeer weinig met zekerheid bekend.2. Wellicht heeft hij nooit iets
geschreven: er is ons in ieder geval
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niets van hem bewaard gebleven. Maar op zijn tijdgenoten en vooral op de leerlingen
die hij te Krotona (Z.-Italië) rondom zich verzameld had, moet hij een zeer diepe
indruk hebben nagelaten. Kenmerkend voor zijn denken was het grote belang dat hij
aan de wis- en meetkunde hechtte. Naar zijn mening kon het diepste wezen der dingen
alleen maar in getallen worden uitgedrukt. Ieder verschijnsel diende dus tot getallen
te worden herleid, en elk getal bezat een verborgen betekenis. Vanaf de oudheid tot
ver in de renaissance stond hij hoog in aanzien en werd door velen onmiddellijk na
Plato maar vóór Aristoteles geplaatst als een der belangrijkste denkers uit de Griekse
oudheid. De vorming van het woord ‘philosophia’ wordt aan hem toegeschreven.
Tot zijn geliefde bezigheden behoorde de muziek en gaarne bespeelde hij een
snaarinstrument. Nu was het hem opgevallen dat de afstand tussen de verschillende
tonen in wiskundige verhoudingen kon worden uitgedrukt. Muziek was dus essentieel
een mathematische aangelegenheid. Later zou onder zijn volgelingen een groot debat
uitbreken over de vraag of de muziek door de wiskunde of door het gehoor diende
beheerst te worden, maar voor Pythagoras had de wiskunde ongetwijfeld de voorrang.
Hij berekende dus de afstanden tussen de verschillende tonen op zijn snaarinstrument
en toen viel het hem op dat de afstanden tussen de planeten een zekere analogie
vertoonden met de intervallen op zijn instrument. Ook de planeten bevonden zich
immers op verschillende afstanden van elkaar. Wat kon hiervan de bedoeling zijn,
zo niet het voortbrengen van verschillende tonen? Moest aan zulke treffende analogie
niet een diepere betekenis worden toegeschreven? Zouden de planeten niet ieder een
verschillende toon voortbrengen en samen een prachtig akkoord vormen?
Dit verband tussen wiskunde en geluid bleef hem boeien. ‘Pythagoras’, zo schreef
Macrobius in het bovengenoemde geschrift, ‘gaf er zich rekenschap van dat de
geluiden, voortgebracht door de sferen, geordend werden door de goddelijke Rede,
die altijd aanwezig is in de hemelse ruimte, maar hij had er moeite mee de dieper
liggende oorzaak aan te duiden en een weg te vinden om deze te ontdekken. Moe
van het lange dubben over een zo fundamenteel en toch zo ondoorzichtig probleem,
werd hij door een toevallige omstandigheid op het spoor gebracht van wat hij ondanks
het diepe nadenken had voorbijgezien. Eens kwam hij bij toeval in de buurt van een
werkplaats waar smeden bezig waren met hun hamers het gloeiende ijzer te smeden.
Het geluid van de hamers, dat beurtelings en in regelmatige opeenvolging zijn oor
trof, leerde hem dat de hogere toon zo goed was afgestemd op de lagere dat telkens
hetzelfde muzikaal interval terugkeerde en aldus een zelfde akkoord tot stand kwam.
Pythagoras gaf er zich reken-
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schap van dat hem hier een kans geboden werd om als het ware met zijn ogen en
handen vast te stellen wat hij tevergeefs door nadenken had gezocht. Hij kwam zo
dicht mogelijk bij de smeden en luisterde aandachtig naar het geluid dat door de
hamerslagen van iedere smid werd voortgebracht. Zich afvragend of het verschil in
geluid wellicht zijn oorsprong niet had in de ongelijke kracht der mannen, vroeg hij
hen van hamer te verwisselen. Toen bleek dat het verschil in toon niet aan de smeden
maar aan de hamers lag. Daarop richtte hij zijn hele aandacht op de hamers,
bestudeerde hun gewicht, en na hun zwaarteverschil te hebben vastgesteld, deed hij
andere, zowel zwaardere als lichtere hamers vervaardigen. De geluiden die hiermee
werden voortgebracht geleken helemaal niet op de geluiden van de oorspronkelijke
hamers en bovendien harmonieerden zij niet. Hieruit concludeerde hij dat de harmonie
der tonen in verband stond met het respectieve gewicht der hamers en noteerde hij
zorgvuldig de getallenrelaties van de verschillende gewichten waarvan de geluiden
een akkoord vormden.’
Dit verhaal is wel heel merkwaardig. Sommige historici van de
natuurwetenschappen hebben beweerd dat de Grieken wel goede waarnemers van
de natuur waren, maar dat de experimentele methode hen totaal vreemd was. Uit
bovenstaande tekst blijkt wel dat waarneming en experiment bij hen samengingen
en dat proefnemingen werden uitgedacht om tot een exacte waarneming van bepaalde
verschijnselen te geraken. Trouwens, het verhaal is nog niet afgelopen: ‘Na het
experiment met de hamers’, zo lezen we verder, ‘richtte Pythagoras zijn aandacht
op snaarinstrumenten en spande ingewanden van schapen of pezen van ossen met
behulp van gewichten even zwaar als de gewichten die hij bij de hamers had
vastgesteld. Opnieuw verkreeg hij aldus dezelfde akkoorden die hij tevoren met zijn
goed geconcipieerd experiment had verkregen, maar met een zachtere klank, zoals
te verwachten was gezien de natuur van het instrument. Na dit grote geheim te hebben
ontsluierd, bepaalde Pythagoras de getallen waarmee rekening moest worden
gehouden bij het spannen van de snaren, wilde men bij het tokkelen van een
snaarinstrument een bepaalde toon of een bepaald akkoord bereiken, in zuiver
mathematische harmonie.’3.
Dit verhaal wordt bij vele auteurs uit de oudheid aangetroffen en heeft aanleiding
gegeven tot een uitgebreide iconografie, waarin door een stel hamers duidelijk wordt
gemaakt dat de voorgestelde figuur wel degelijk Pythagoras was. Eeuwenlang heeft
dit verhaal de ronde gedaan als een bewijs van de scherpzinnigheid van de leermeester
en als model van wetenschappelijk navorsen. Ter bevestiging van zijn leer werd er
later o.m. door Porphyrius (c.232-c.304) aan toegevoegd dat Pythagoras de enige
sterve-
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ling was aan wie het gegund werd met eigen oren de muziek der sferen te mogen
beluisteren.
Hebben anderen dat geluk niet gekend, toch hebben zij met geestdrift zijn leer
aanvaard. Dit geldt in de eerste plaats voor Plato, die door zijn leerling Aristoteles
soms als een ‘Pythagoriër’ werd beschouwd. Plato was overtuigd dat de hemelsferen
een wonderbare muziek voortbrachten en had hiervoor nog een originele verklaring
gevonden: ‘Boven op elk der kringen’, zo schreef hij, ‘zit een Sireen, die mee
ronddraait en die ieder één enkel geluid op éénzelfde toon laten horen; alle acht
samen vormen deze tonen één enkele harmonie’ (De Staat, X 617 B - vert. De Win
II, blz. 414). De sirenen van Plato zullen mettertijd door engelen vervangen worden,
maar het bestaan van een kosmische muziek zal geleidelijk als vanzelfsprekend
aanvaard worden. Vanaf Boethius (c.475-525) wordt de Pythagorische leer opgenomen
in een sluitend systeem, het quadrivium, dat toegang moest verschaffen tot de kennis
van de kwantitatieve aspecten van de werkelijkheid: de rekenkunde, de meetkunde,
de muziek en de astronomie.4. Over elk van deze gebieden schreef Boethius een
traktaat (het laatste is verloren gegaan). Uit het traktaat De Musica stamt de weldra
klassiek geworden indeling van de muziek in musica mundana, musica humana en
musica instrumentalis.
Een eeuw vóór Boethius had St.-Augustinus (354-430) in zijn werk over de muziek
(haast iedereen schreef in die periode een traktaat over dat onderwerp) de eigenaardige
vraag gesteld: ‘Hoe kan je verklaren dat een onwetende menigte een fluitspeler
uitjouwt die onsamenhangende geluiden ten gehore brengt en anderzijds iemand
toejuicht die goed weet te spelen?’ Het antwoord op die vraag luidt: ‘Dit komt doordat
de natuur aan iedereen een gehoorzin heeft gegeven waardoor hij over deze dingen
kan oordelen.’ M.a.w. het onderscheid tussen goede en slechte muziek is ons
ingeschapen in die zin dat de maatstaf, het archetype, waaraan iedere muziek getoetst
moet worden, onafhankelijk is van iedere opvoeding en ons van bij de geboorte werd
meegegeven. Als vanzelf rees dan de vraag waar deze maatstaf, dit archetype, moest
worden gezocht in het heersende culturele klimaat; het antwoord lag voor de hand:
de muziek der sferen was de maatstaf voor alle aardse muziek, die slechts een echo
kon zijn van wat in de hemelsferen aanwezig was. Onze muzikale zin was als het
ware afgestemd op de wetten die de hemelse muziek regeerden.
Bij Augustinus lezen we nog een andere redenering die ons wel vreemd moet
voorkomen. In zijn strijd met de manicheeërs, die er een radicaal dualisme op na
hielden en de hele werkelijkheid splitsten in licht en duisternis, stof en geest, goed
en kwaad, hemel en aarde enz., maar die de muziek,
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de dulcedo musica tot de geestelijke en hemelse dingen rekenden, tegen deze
manicheeërs liet Augustinus het volgende argument gelden: Gij beweert dat de muziek
van hemelse afkomst is (musica quam de divinis regnis venisse condentitis), maar
hoe kunt gij dan verklaren dat deze muziek aan materiële dingen en aan de vieze
ingewanden van dieren ontlokt kan worden? (De moribus Ecclesiae catholicae et de
moribus Manichaeorum II, XVI, 46). Was dit niet een evidente contradictie?5.
Dit samentreffen van de musica mundana met de musica humana sluit harmonisch
aan bij de zeer bewonderde en geliefde leer omtrent de macrokosmos en de
microkosmos. De mens en de wereld waren ontworpen op hetzelfde grondplan maar
op een verschillende schaal: zij werden geregeerd door dezelfde wetten, kenden
dezelfde eigenschppen en waren volkomen op elkaar afgestemd. Het was dan ook
begrijpelijk dat de muziek die in de sferen aanwezig werd geacht ook in de ziel van
de mens een tegenhanger moest vinden. Een zelfde muziek weerklonk dus in de
hemel en op aarde, ginds in haar volmaakte harmonie, hier als een verre echo. Wie
ongevoelig was voor muziek (als dit al mogelijk was), leefde niet in harmonie met
het universum.
Over de betekenis van de Pythagorische ideeënstroming heeft de uitstekende
kenner S.K. Heninger Jr. dit oordeel geveld: ‘De Pythagorische theorie van de getallen,
ofschoon oorspronkelijk bedoeld om ordening te scheppen in de intellectuele wereld
der zuivere vormen, leidde in praktische aangelegenheden tot een traditie van
toegepaste wiskunde, rekenkunde en meetkunde in kunsten en ambachten. Vertaald
in muzikale termen baande zij een weg naar de opbouw van theorieën op het gebied
van de harmonieënleer. Geprojecteerd in de hemelen ontwierp zij een prachtig
geproportioneerde kosmos. Toegepast op de menselijke gedragingen gaf zij het
bestaan aan ethische normen die matiging en onderwerping voorschreven aan een
natuurlijke orde.’6

3.
Niet alleen in de oudheid en in de middeleeuwen, maar tot ver in de renaissance heeft
de theorie van de muziek der sferen de verbeelding van ontelbare schrijvers en dichters
in vervoering gebracht, vooral dan natuurlijk in periodes die door de
Pythagorisch-Platonische traditie overheerst werden. Aristoteles kende, behoudens
in de dertiende en veertiende eeuw, minder aanhang en had trouwens de leer van de
muziek der sferen afgewezen. Nadat Massilio Ficino de werken van Plato in het
Latijn had vertaald en
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in 1546 te Bazel had gepubliceerd, kenden diens ideeën een sterke heropleving.
Vooral de dialoog Timaeus, waarin de Pythagorische inspiratie niet te ontkennen
valt en die reeds vroeger gedeeltelijk bekend was geraakt (12de eeuw), genoot de
grootste bewondering en navolging.
Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat de renaissance slechts een enkele
kosmologie huldigde. In zijn schitterend werk: The Cosmographical Glass,
Renaissance Diagrams of the Universe (1977) heeft S.K. Heninger Jr.7. overtuigend
aangetoond hoe allerlei voorstellingen van het heelal toen de ronde deden, binnen
het raam natuurlijk van de toenmalige geocentrische kosmologie. Het heeft er de
schijn van alsof men op de vooravond van het ineenstorten van dit wereldbeeld nog
eens alle krachten wilde samenballen om de schoonheid van de oude visie te bezingen
en te verheerlijken.
Merkwaardig is wel dat het geloof in de muziek der sferen zelfs de revolutionaire
theorie van Kopernik wist te overleven. Zoals we dadelijk zullen zien bleef de leer
van Pythagoras tot ver in de 17de eeuw verdedigers vinden en niet onder de minsten.
Een verklaring voor dit bevreemdende feit is niet moeilijk te vinden indien men voor
ogen houdt dat de overgang van de oude naar de nieuwe leer geenszins als een
plotselinge en radicale breuk met het verleden mag worden gezien. Een
mentaliteitsverschuiving heeft zich ook op dit gebied slechts zeer langzaam
voorgedaan. Ook in het systeem van Kopernik waren nog heel wat middeleeuwse
elementen bewaard gebleven en aan het geloof in de cirkelbaan der planeten werd
aanvankelijk helemaal niet geraakt. Zolang men aan de hemelsferen vasthield kon
men ook aan de hemelse muziek blijven vasthouden. Dit was o.m. het geval met de
grote mathematicus en sterrenkundige Johannes Kepler (1571-1630).
Op het eerste gezicht is het wel bevreemdend de volkomen denkbeeldige opvatting
van de kosmische harmonie aan te treffen bij een zo voortreffelijk geleerde als Kepler.
Toch heeft hij deze gedachte hartstochtelijk verdedigd en ook gepoogd ze
wetenschappelijk aanvaardbaar te maken. Hij heeft er trouwens een uitgebreid werk
aan gewijd: Harmonice Mundi libri V (1619), dat hij als de bekroning beschouwde
van zijn wetenschappelijk denken.
Om zijn houding in deze aangelegenheid te begrijpen moet men rekening houden
met verschillende factoren. En vooreerst met zijn algemene opvatting omtrent het
doel van de wetenschap. Naar zijn mening had de navorsing niet zozeer tot doel de
werkelijkheid te begrijpen, als wel de bedoelingen te ontdekken die God gehad had
bij het scheppen van de wereld. De hele wereld was, zoals de Platonische denkrichting
voorhield, de verwezenlijking van een goddelijke idee, een goddelijk archetype. De
weten-
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schap had dus slechts zin in zover zij tot dit goddelijk oerbeeld wist door te dringen.
Vervolgens had zich in het leven van Kepler een heel bijzondere gebeurtenis
voorgedaan. Op verzoek van zijn vriend en collega Tycho Brahe had hij zich op een
bepaald moment speciaal toegelegd op de studie van de planeet Mars. En hier deed
hij een ontdekking die hem met verbazing en tevens met angst vervulde.
Tot op de vooravond van zijn ontdekking heerste in de kringen van wijsgeren en
sterrenkundigen de onwrikbare overtuiging dat de planeten een cirkelbaan beschreven
rondom hun middelpunt. De cirkel was, zoals Aristoteles en vele anderen hadden
aangetoond, de volmaakte beweging en bezat aldus een hogere waardigheid. Waarom
zou een volmaakte Schepper aan zijn wereld een onvolmaakte vorm of beweging
hebben opgelegd? Maar na lange en zorgvuldige waarneming en berekening kwam
Kepler tot de bevinding dat de planeet Mars zich in een elliptische baan rond de zon
bewoog. Later zou dan nog blijken dat niet alleen Mars maar ook de andere planeten
een elliptische baan volgden.
Wat kon God wel bedoeld hebben toen hij de planeten schiep en ze een dergelijke
baan voorschreef? Dat moest toch een betekenis hebben, want een verstandig wezen
handelt niet zonder bedoeling. Toen kwam voor Kepler de grote verlichting. Het viel
hem te binnen dat Pythagoras en Plato en vele grote denkers uit de oudheid aan de
beweging der planeten een muzikale interpretatie hadden gegeven. Juist het feit dat
de planeten een elliptische baan beschreven gaf aan deze theorie een nog grotere
geloofwaardigheid. Immers, nu kon iedere planeet verschillende tonen voortbrengen,
daar de snelheid waarmee zij zich bewoog een verandering onderging naarmate ze
zich van het aphelium verwijderde of het dichter benaderde. Het besluit lag voor de
hand: ‘De hemelwentelingen’, zo schreef Kepler, ‘zijn niets anders dan een
ononderbroken meerstemmig lied (waargenomen met het verstand, niet met het oor);
een muziek die ondánks dissonanten, syncopen en cadansen, als het ware doorloopt
naar een van te voren bepaald zesstemmig akkoord en die meteen mijlpalen plaatst
in de grenzeloze stroom van de tijd. Het is dan ook niet te verwonderen dat de mens,
in navolging van zijn Schepper, eindelijk de kunst van de meerstemmige zang heeft
ontdekt, wat nog onbekend was in de verre oudheid. De mens heeft getracht de
continuïteit van de kosmische tijd uit te drukken in de beperkingen van een kort uur
met behulp van een kunstvolle symfonie met verschillende stemmen, om aldus een
voorproef te smaken van de geneugten die de Schepper aan zijn werken ondervond
en door muziek te maken ook deel te hebben aan Diens vreugde.’
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Kepler beschouwde deze ontdekking als de bekroning van zijn wetenschappelijk
werk en als de grootste vreugde van zijn leven, een ontdekking die hem met trots en
eindeloze dankbaarheid vervulde. Naar zijn mening was hij erin geslaagd de muzikale
wereldinterpretatie, reeds bekend van in de verre oudheid, tot haar hoogste
volmaaktheid te brengen.
Tal van auteurs hebben in deze eerste helft van de 17de eeuw, die een zo sterke
herleving van de Pythagorisch-Platonische traditie kende, gelijkaardige denkbeelden
verdedigd. Juist op de vooravond van haar definitieve ondergang werden zij het
meest bezongen en verheerlijkt, tot in het fantastische toe. Men denke slechts even
terug aan het werk van Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris
metaphysica, physica atque technica historia (vier boekdelen, Oppenheim 1617-19),
of aan het niet minder monumentale werk van de Duitse jezuïet Athanasius Kircher,
een der geleerdste mannen van zijn tijd, die in 1650 te Rome zijn Musurgia universalis
publiceerde, waarin de wereld als een groot orgel en God als de grote organist werd
beschreven. De volledige titel van het boek is waard geciteerd te worden: ‘Het
universele werk der Muzen, of, de grote kunst van de consonante en de dissonante,
in tien boeken uiteengezet, waarin zeer volledig de universele leer en filosofie der
geluiden en de wetenschap van de muziek, theoretisch zowel als praktisch, worden
behandeld en waarin verder de wonderbare krachten en uitwerkingen van de
consonante en de dissonante in de wereld - d.w.z. in de universele natuur - ontsluierd
en bewezen worden door de aanbreng van nieuwe en bevreemdende gegevens voor
het particuliere gebruik in bijna iedere faculteit, maar vooral in de filosofie, de
wiskunde, de fysica, de mechanica, de geneeskunde, de politiek, de metafysica en de
theologie. De hele wereld in al haar aspecten moest aldus in muzikale termen
geïnterpreteerd worden; zij was het resultaat van een harmonieus samenspel van
tegenstrijdige krachten: een concordia discors. In al deze geschriften horen wij een
verre echo van wat de Griekse oudheid gedroomd had toen zij de wereld zag als een
rijk ‘waar alle hemellichamen gehoorzamen aan de wetten van een volmaakte muziek.’
(Hermes Trismegista, op. 53-54; zie: J. Festugière, La Révélation d'Hermes
Trismégiste, II, 555)

4.
De theorie van de muziek der sferen vormde het sluitstuk van een wereldvisie die
gekenmerkt werd door orde en schoonheid. Terecht heeft de historicus C.S. Lewis
mogen schrijven dat de menselijke geest zelden een zo subliem geordend object heeft
mogen aanschouwen als de middeleeuwse
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kosmos. De voorstelling van een volmaakt geordende wereld, die bovendien nog
bekroond werd met een hemelse muziek, leende zich vanzelf tot poëtische
bespiegelingen en bezat een eminente esthetische waarde. Het hoeft ons dan ook niet
te verwonderen dat zij in de literatuur vele sporen heeft nagelaten, en dit zowel in
de religieuze als in de profane geschriften. Hoezeer het geloof in een hemelse muziek
op de verbeelding van de middeleeuwer heeft ingewerkt moge blijken uit de Legenda
aurea van Jacobus de Voragine (1230-1298), waar hij het leven vertelt van Maria
Magdalena: ‘Uit verlangen om zich toe te leggen op de beschouwing van de hemelse
dingen had zij zich teruggetrokken in een berggrot, die voor haar door engelenhanden
was klaargemaakt en gedurende dertig jaar verbleef zij daar zonder dat iemand het
wist. Er was daar geen water, geen gewas, geen boom, daar Jezus haar alleen wilde
voeden met hemelse spijzen en haar geen aardse genoegens gunde. Iedere dag echter
werd zij door engelen opgetild in de lucht en gedurende een uur hoorde zij hun
muziek. Verzadigd door deze heerlijke maaltijd, keerde zij terug naar de grot zonder
ooit de minste behoefte te hebben aan lichamelijk voedsel.’ Aan een priester die daar
toevallig langskwam en getuige was van dit wondere gebeuren, verklaarde zij: ‘Sedert
dertig jaar leef ik hier zonder dat iemand het weet en iedere dag voeren de engelen
mij naar de hemel en daar heb ik het geluk met eigen oren het gezang van de hemelse
scharen te horen.’8. Merkwaardig is wel hoe het bijbelse thema van de zingende
hemelscharen hier samengesmolten werd met de heidense leer van de muziek der
sferen.
Ditzelfde verschijnsel doet zich veelvuldig voor zowel in de middeleeuwen als in
de klassieke literatuur van de zeventiende eeuw. Onder de middeleeuwse dichters is
er geen die meer onze aandacht verdient dan Dante, die op zijn tocht door de
hemelsferen als vanzelf de muziek moest opmerken die daar te beluisteren viel. Twee
dingen zullen hem reeds in de eerste zang van het Paradiso onmiddellijk treffen: la
novità del suono e il grande lume.
Het nieuw geluid en 't wijde lichtgefonkel
ontstak naar beider oorsprong mijn begeerte
met zulk een felheid als ik nooit gevoelde.
(Par. I. 79-81, vert. Kops)

Dit nieuw geluid is natuurlijk de muziek der sferen. Het waren
... de sferen, die door U (de liefde) steeds went'len,
o mijn verlangen, mij de ziel doorstroomden
met hun muziek, die Gij schakeert en regelt.
(Par. I. 76-78)
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Wat verder, in de zesde zang, keert hetzelfde beeld nog even terug:
Gelijk verschil van stem de zang veredelt,
zo vormt het rangverschil in onze glorie
de zoete harmonie van deze sferen.
(Par. VI. 124-126)

Armonia tra queste mote. Over deze wonderbare harmonie heeft ook Shakespeare
geschreven waar hij het heeft over touches of sweet harmony, waardoor onze ziel
getroffen wordt wanneer wij luisteren naar de hemelse muziek. Het loont de moeite
deze mooie passus uit de Merchant of Venice te herlezen. Hij komt voor in het vijfde
bedrijf, wanneer het stuk naar zijn einde gaat en de vele moeilijkheden en
misverstanden, die de liefde van Lorenzo en Jessica in de weg stonden, eindelijk hun
oplossing kregen. De twee geliefden treffen elkaar 's avonds in een bloeiende tuin.
Lorenzo spreekt:
Hoe zacht het maanlicht op de heuvel slaapt!
Hier vlijen we ons, en laten de muziek
ons oor besluipen, - 't zwijgen van de nacht
stemt met de klank van zoete harmonie.
Kom, Jessica, zie hoe het hemelwelfsel
is ingelegd met schijfjes blinkend goud.
De kleinste stip zelfs die ge daar aanschouwt
zingt in zijn eeuw'ge kringloop als een engel
in 't koor der immer jonge Cherubijnen.
Diezelfde harmonie klinkt in de ziel,
doch daar dit grove, stoffelijke omhulsel
haar nog omkleedt, is zij voor ons niet hoorbaar.
(vert. W. Courteaux)

Het thema van een grote en volmaakte wereldorde komt in het werk van Shakespeare
herhaaldelijk voor. Het menselijk drama wordt steeds door hem behandeld tegen de
achtergrond van een kosmische harmonie; de oorzaak van al onze ellende is te vinden
in onze weigering om deze grote wereldorde te eerbiedigen en na te volgen. Ook in
de aangehaalde passus is de tegenstelling tussen de macrokosmos en de microkosmos
duidelijk aanwezig, maar met dit verschil dat ditmaal de harmonie overheerst.
Dezelfde harmonie die in de hemelsferen aanwezig is, heeft een echo opgeroepen in
de ziel van de twee geliefden. Het universum is een werk van schoon-
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heid, maar de mens geeft er zich geen rekenschap van, kan deze hemelse muziek
niet waarnemen, omdat ons lichaam, ‘dit grove, stoffelijk omhulsel’ onze geest
benevelt. Het aangegeven motief is dus niet langer dat van Cicero (de watervallen
van de Nijl), maar wel dat van de middeleeuwse scholastiek.
We moeten nog even verder lezen en luisteren naar Lorenzo om ten volle te
begrijpen welke diepere betekenis Shakespeare aan de muziek toeschrijft:
De mens, die geen muziek draagt in zijn hart,
Zich niet door zoete klanken laat beroeren,
Is tot verraad, boosheid en roof in staat,
Zijn geest is even donker als de nacht
En zijn gemoed zo zwart als de onderwereld.
Vertrouw zo'n man niet. Hoor toch eens hoe mooi!

Wie in de Nederlandse literatuur van de zeventiende eeuw wil grasduinen zal ook
zonder moeite hetzelfde thema aantreffen. Dat het bij Hooft aanwezig is werd destijds
door F. Veenstra duidelijk aangetoond.9. Algemeen bekend is ook de beroemde passus
uit Vondels Adam in Ballingschap (1664), waar hij in het derde bedrijf Adam en Eva
laat dansen op de muziek van de hemelsferen:
Laat ons dan den feestdans leeren
En den trant
Van den grooten Heer der Heeren;
En den hemel naboetseren
Met verstand.
Volgt de vaste en wufte lichten
op hun spoor
Dat 's op de aarde een hemel stichten.
Elke star bewaart haar plichten
in Gods koor.
Zeven losse dansen binnen
't Vaste vier,
Dat rondom, om prijs te winnen
Zeven telt aan 's hemels tinnen,
In hun zwier.

Het vormt een mooi commentaar op de leer van St.-Augustinus, die in zijn De Musica
had geschreven: ‘De aardse dingen zijn onderworpen aan de
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hemelse en in verloop van tijd smelten beide samen, door een harmonieuze
opeenvolging, in een universeel gedicht - carmen universitatis.’
Het thema van de kosmische dans, dat wij bij Vondel aantreffen, was in die jaren
uitgegroeid tot een overgeleverde gemeenplaats. Reeds in zijn Orchestra (1596)
beschreef Sir John Davies een gelijkaardig toneel waar hij Penelope een dans laat
uitvoeren op uitnodiging van een van haar vleiers, die haar de volgende aanbeveling
geeft:
Imitate Heaven, whose beauties excellent
Are in continual motion day and night.

Ieder gebaar moet zich richten naar de muziek der hemelse sferen:
Forward and backward rapt and whiled are
According to the music of the spheres.10.

5.
De leer van de muziek der sferen vertegenwoordigt ongetwijfeld een der meest
typische aspecten van de oude kosmologie, die met de namen van Pythagoras, Plato
en Ptolomaeus verbonden is. Euwenlang heeft zij tot het Europese gedachtengoed
behoord en de westerse cultuur diepgaande beïnvloed. Niet alleen heeft zij haar
stempel gedrukt op het wijsgerige denken, op de staatsvorm en op de ethiek; ook aan
de esthetiek heeft zij een zeer bijzonder karakter geschonken.
Uit deze lange geschiedenis die meer dan tweeduizend jaar omvat hebben wij
slechts enkele belangrijke aspecten naar voren gehaald. In de loop der jaren werden
er nog andere versierselen en varianten aan toegevoegd. Zo vroeg b.v. een Cornelius
Agrippa van Nettesheim (16de eeuw) zich in zijn boek De occulta philosophia zeer
ernstig af of men aan iedere planeet en aan het coelum stellatum niet een specifieke
muzikale stijl moest toeschrijven. Het kwam hem voor dat de zon de Dorische stijl
beoefende, daar deze voor bijzonder mannelijk werd aangezien. Mercurius
daarentegen musiceerde volgens de hypofrygische stijl, die door Aristoteles als zeer
levendig werd geprezen, terwijl Venus natuurlijk de hypolydische stijl verkoos, die
voor meer erotisch werd gehouden.
Maar het is niet onze bedoeling hier verder in te gaan op dergelijke detailpunten.
Wat ons hier bezighoudt en ook van bij het begin van dit opstel onze bedoeling was,
ligt op het vlak van de esthetiek. Moet een dergelijke kosmologie niet onafwendbaar
een bepaalde opvatting omtrent de kunst
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in het leven roepen en aan de kunstenaar een bijzondere functie toeschrijven? Tussen
kunst en kosmologie bestaat nu eenmaal een onverbreekbare band. Kunst is steeds
in de een of andere zin de uitdrukking van een bepaalde visie op de werkelijkheid,
of deze nu als mooi en bewonderenswaardig, of wanordelijk en tragisch voorkomt.
Kunst is in laatste instantie toegepaste kosmologie en dit was in hoge mate het geval
tijdens de periode die we hier op het oog hebben.
Al leert de oude kosmologie ons weinig of niets over de natuur van de
werkelijkheid, des te meer leert zij ons over de natuur van de mens die een dergelijke
kosmologie heeft uitgedacht. Hoe diep moet in deze mensen het verlangen naar orde
en harmonie, naar schoonheid en evenwicht geleefd hebben, om, alle tegenstrijdige
ervaringen ten spijt, een dergelijke voorstelling van de kosmos te ontwerpen? In zulk
een wereld kon de mens zich tenslotte thuisvoelen en in zichzelf een echo voelen
weerklinken van de schoonheid die daarbuiten aanwezig was. De harmonie tussen
de macrokosmos en de microkosmos vormde aldus een voortdurend thema van
verwondering en vreugde.
Niets vervult de mens zozeer met afkeer en angst als geconfronteerd te worden
met wanorde en chaos. Met alle kracht die in hem is, verzet hij zich tegen de sombere
dreiging van de chaos. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de Griekse en
de middeleeuwse mens gedroomd heeft van orde en harmonie. Zonder deze droom
zou het leven wel ondraaglijk geweest zijn; hij beantwoordde aan een diepe
levensbehoefte. Ondanks alle gevaren en rampen waarmee men in het dagelijkse
leven bedreigd werd, kon men kracht en sterkte putten in de droom van een
uiteindelijke orde en harmonie, die grenzen stelde aan de machten van het noodlot.
Maar begrippen als orde, evenwicht, harmonie behoren tot het gebied van de
schoonheid. Het antieke wereldbeeld bezat dan ook een bij uitstek esthetisch karakter.
Men heeft de indruk dat het verlangen naar schoonheid er minstens even sterk
aanwezig was als het verlangen naar waarheid, ja dit laatste wellicht overtrof.
In deze Pythagorisch-Platonische traditie werd de schoonheid aldus geobjectiveerd,
zij was niet een louter abstract denkbeeld, ook niet een louter subjectieve ervaring.
De Schoonheid was concreet aanwezig in de wereld. Zij diende slechts ontdekt te
worden. Ens et pulchrum convertuntur. Zij behoorde tot het gebied van de
werkelijkheid, ook al werd ze door velen voorbijgezien en vergeten, ook al waren
wij om de een of andere reden blind en doof geworden voor de schoonheid die zij
bevatte.
Kunst is dus in de eerste plaats het ontdekken van de schoonheid die in de wereld
aanwezig is. Zij moet niet door ons uitgedacht of geschapen worden,
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alleen maar gevonden en beluisterd worden, hetzij door onszelf, hetzij door te kijken
en te luisteren naar het werk van onze voorgangers. Een dichter was in de eerste
plaats een ‘vinder’, iemand die meer dan anderen gevoelig was voor de schoonheid
die in de dingen aanwezig was.
De doorsnee mens was onbekwaam de muziek der sferen te horen of de verborgen
schoonheid der dingen te ontdekken. De functie van de kunstenaar in de samenleving
bestond er dus in een bemiddelaar te zijn, die gehoorde muziek zo volmaakt mogelijk
na te zingen, het aanschouwde oorbeeld zo trouw mogelijk na te volgen. De kunstenaar
is dus een tolk, een bruggenbouwer, hij beoefent een soort priesterschap, hij is een
werktuig der goden, een bezetene van de muzen. De ware kunstwerken, zo leert ons
Plato, hebben hun oorsprong niet in de mens: ‘De goede dichters zijn voor ons de
tolken van wat de goden ingeven.’ Daaruit volgt ‘dat de heerlijkste gedichten niets
menselijks bevatten, en niet van mensen afkomstig zijn, maar dat ze goddelijk zijn
van aard en oorsprong, en dat de dichters niets anders zijn dan de tolken van de
goden, bezeten door de god die zich van hen in dat bepaalde geval meester maakt.’
(Io, 334 e, 335 a; vert. De Win I, 330)
De kunstenaar als mens dient dus geheel in de schaduw te treden, zijn persoonlijke
emoties hebben op zichzelf niets te betekenen en interesseren ons niet. Wat hij ons
moet meedelen heeft hij door ‘inspiratie’ gekregen, het werd hem bij genade
geopenbaard. Niet zonder reden werd hij dan ook een ‘begenadigde’ genoemd en
spreekt men over ‘dichters bij Gods genade’. Ieder kunstwerk heeft dan ook als het
ware een sacrale waarde, en niet zonder reden werden godsdienst en kunst vaak tot
een geheel versmolten of in ieder geval met elkaar verbonden.
De oude leer over de muziek der sferen suggereerde aldus een specifieke opvatting
over het kunstenaarschap en over het kunstwerk, een esthetiek die men zich moet
eigen maken wil men de cultuur uit deze langvervlogen periode in waarheid begrijpen.
Met de doorbraak van een nieuwe kosmologie door het werk van Kopernik, Galileï
en Newton verdwijnt natuurlijk geleidelijk het oude wereldbeeld. Maar de vraag
blijft onverminderd bestaan: Wat is de functie van de kunstenaar? Wat is de zin van
de kunst?

Eindnoten:
1. Macrobius, Commentary on the Dream of Scipio, ed. William Harris Stahl (New York, London:
Columbia University Press 1966), blz. 186.
2. Cornelia J. de Vogel, Pythagoras and Early Pythagoreanism (Assen 1966); J.A. Philip,
Pythagoras and Early Pythagoreanism (London 1966); B. Munxelhaus, Pythagoras Musicus.
Zur Rezeption der pythagorischen Musiktheorie als quadrivialer Wissenschaft im lateinischen
Mittelalter (Bonn, Bad Godesberg: Verlag f. Systematische Musikwissenschaft 1976).
3. Macrobius, a.w. blz. 186-187.
4. G. Pietzsch, Die Klassifikation der Musik von Boëtius bis Ugolino von Orvieto (Halle, Saale
1929); H. Potiron, Boèce, théoricien de la musique grecque (Parijs 1961); L. Schrade, Music
in the Philosophy of Boëthius, The Musical Quaterly 1949, blz. 188-200.
5. Th. Gérold, Les Pères de l'Eglise et la musique (Parijs 1931); K. Svoboda, L'Esthétique de Saint
Augustin (Parijs 1933).
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10. E.M.W. Tillyard, The Elizabethan World Picture (New York: The Vintage Books 1943), blz.
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Francine Rijkegras / Telefonisch grensverkeer of het zinloze wachten
1.
de storingsdienst de
geinlijn het weerbericht
er zijn nog steeds
wachtenden voor u.
de stem die haar
pijn bezweert zwijgt.

2.
geruisloos
vergaan haar dagen
naast de grijsgeworden
telefoon.
de bel gaat over.
eens per week.
zijn stem bedwelmt
haar buik. zij houdt
haar oren dicht en
met gesloten ogen
ziet zij in de zijne
een oud verkreukeld
meisje willoos
wachtend.

3.
zij wacht
verwordend tot een
omhulsel van tropische
vochtige dromen.
oplossend tot iets
doorzichtig vloeibaars
- vruchtwater of zaad
in een steriele kolf dat wegdrupt in de tijd.
langzaam verwelkend
en wachtend
niet meer wetend
waarop en waarom.

4.
de tijd verslijt.
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er vallen overal
gaten. iets wordt
steeds meer niets.
leeg. onherstelbaar.
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5.
de telefoon blijft
zwijgen. haar adem
bevriest en weer
verliest zij meer
dan een kind een
vader een naam.
ijsbloemen smelten
in tranen.

6.
wachtkamers
doen aan doodgaan
denken.
ademloos de tijd
uitrekken tot je
een deur doormoet
de pijn tegemoet
tot waar je hart
niet meer klopt
in je keel en nergens.

7.
de telefoon.
- ik kom - zegt hij.
zij kijkt in de spiegel
trekt een grijs haar uit
bedenkt vrolijke woorden
legt haar plastic glimlach klaar en doodt de
tijd met nagelbijten.
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Jan van Vleteren / Het huis dat naar lavendel ruikt
in het huis dat naar lavendel ruikt
ken ik de tijd zoals ik mijzelf ken
het is even helemaal stil op aarde
de traagste kogel komt uit het geweer
ik ken mijzelf zoals ik exotische bloemen
bij hun vreemde namen leren kennen heb
als de nagedachtenis aan een geliefde dode
oude foto's van een dode geliefde
de zon had mij eenzaam gemaakt
de waarheid was 'n leugen om bestwil
het leven had 'n klokhuis van binnen
daar kon je rustig wachten op de dood
iemand had het heelal geschilderd
het hing aan een wand van de aarde
de bladeren dwarrelden uit de kerktoren
de slinger slingerde in de wind
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Kroniek
Albert Westerlinck / Bespiegelend proza
I. Karel van de Woestijne
Het was sinds vele jaren bekend dat de schilder Gustave van de Woestijne memoires
had geschreven over zijn ietwat oudere broer Karel, over hun gemeenschappelijke
jeugd in het vaderhuis, later te Latem, tot aan hun huwelijk. Ze mochten trouwens
door enkele schrijvers over de grote dichter geraadpleegd worden. Thans, meer dan
dertig jaar na de dood van de schilder, worden zij uitgegeven: Karel en ik.
Herinneringen (Elsevier-Manteau, Brussel). Het grondgevoel van het boek is een
zeer diepe broederlijke liefde. De stijl is weliswaar banaal, de verteltrant is
gemoedelijk, anekdotisch, soms sentimenteel, maar ook wel eens humoristisch. Als
document over Karel van de Woestijnes psyche, zijn jeugdbelevingen, zijn verblijf
te Latem enzovoort, is dit boek zeer belangrijk. De gegevens die men vindt in de
studies van P. Minderaa, M. Rutten en uw dienaar worden hier bevestigd en verrijkt.
Gustave vertelt over het vroege afsterven van vader, de zorg van moeder en haar
vroeg sterven, over het karakter van Karel, zijn eerste artistieke proeven, zijn
ziekelijkheid, melancholie, dandyisme, religiositeit enz. De memorialist evoceert
zeer stemmig het verblijf van beide broers in het kunstenaarsdorp St.-Martens-Latem
met hun vergiliaanse natuurliefde, de landelijke sfeer, kostelijke typeringen van Jules
de Praetere, Georges Minne, De Saedeleer, Albijn van den Abeele. Veel van de
achtergronden van Het Vaderhuis en de Laethemse Brieven over de Lente worden
min of meer onthuld. Verder vertelt Gustave over Karels huwelijk in 1904 en, in snel
tempo, over zijn leven tot 1919. Hij voegt er enkele brieven aan toe die zijn broer
en hij hebben gewisseld.
Het verhaal bevat heel wat Gentse dialectwoorden, die door de anonieme uitgever
niet werden verklaard.

II. Over Verschaeve
Het Jaarboek Verschaeviana 1979 (uitg. Ruddervoordestraat, Zedelgem) is dit jaar
gewijd aan een colloquium over Verschaeve en de Barok, dat in-
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geleid werd door de Brugse benedictijnerabt Dom Eligius Dekkers en geleid door
Prof. Piet Thomas. Het beste referaat dat hier wordt afgedrukt is dat van Prof. Lieven
Rens over Verschaeve en Vondel, die terecht het subjectieve karakter van Verschaeves
beschouwingen belicht, zijn gemis aan literairhistorische achtergrond en de
verwaandheid waarmee deze autodidact zijn artistieke intuïtie tegenover de feiten
stelt. De term ‘barok’ is zo veel- en dubbelzinnig, dat het verkeerd is hem met
betrekking tot Verschaeve te gebruiken. Rens onderstreept zeer juist het romantische
karakter van de Alveringemse man. Paul Chr. De Baere handelt over Verschaeve en
Rubens. Hij wil aantonen dat Verschaeve een artistiek-intuïtieve,
descriptief-evocatieve beschouwing over Rubens geeft, die men dan ook empathisch
en niet rationeel moet beoordelen. Dit is met klank een open deur instampen. Over
de specificiteit van Verschaeves intuïtieve visie wordt weinig of niets (analytisch)
gezegd. De spreker ontsteekt een bulderend onweer tegen het positivisme, de
wetenschappelijke methode in de kunstgeschiedenis en speciaal tegen de eminente
Rubenskenner Frans Baudouin. Het is een lang, verbeus exposé vol herhalingen, dat
niets nieuws brengt. Een derde referaat komt van Dr. J.P. Couttenier en handelt over
de Sociologische context van Verschaeve en zijn ‘barokke’ drang naar het heroïsche.
Deze spreekbeurt handelt o.m. over de problematiek van de barok, de vele
betekenissen van de term. Dus zou het beter zijn, dunkt ons, zulke verwarrende term,
die bovendien historisch is, hier niet te gebruiken! De schets van het Europees
cultuurmilieu om Verschaeves ‘heroïsme’ te verklaren, blijft zeer vaag. Wat is,
bijvoorbeeld, ‘de verbrokkeling van de Westerse cultuur’ (99)? Ook worden in deze
zogenaamd-sociologische schets zeer weinig concrete sociale feiten uit Verschaeves
leven, milieu en tijd aangehaald. Het wetenschappelijk resultaat van al deze vage en
conjecturale beschouwingen lijkt ons pover. In dit Jaarboek zijn alleen het referaat
van Rens en enkele kritische beschouwingen van de aanwezigen van belang.

III. Essays van H. Lampo
Dialogen met mijn Olivetti (Elsevier-Manteau, Brussel) is een verzameling essays
van H. Lampo, die werd gekozen uit zijn vroegere twee delen De ring van Möbius.
De specifieke literaire essays werden hier samengebracht. De schrijver heeft er nog
een ongebundeld opstel aan toegevoegd over Henry Rider Haggard en vooral over
zijn esoterisch boek She. Haggard wordt als een voorloper van de roman in
science-fictiontrant beschouwd. Bij hem, zoals zo vaak wanneer hij het over de
Angelsaksische wereld heeft, heeft Lampo voorliefde voor het occulte en esoterische.
Hij ziet dit
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element graag als een gevolg van de ‘Keltische onderlaag’. De voorkeur van Lampo
voor het fantastische, ‘magische’, occulte vindt men hier in vele opstellen terug, b.v.
over Alain Fournier, C.G. Jung, Jean Ray, Jules Verne. Men mag evenwel de schrijver
niet eenzijdig als magisch-realist beschouwen, want ook in dit boek toont hij ruime
belangstelling voor realistische romanschrijvers, bijvoorbeeld voor Buysse en
Elsschot. Het beste opstel in deze bundel is wellicht dat over Georges Simenon, een
uitstekende inleiding tot het werk van deze zeer grote en misschien nog steeds
onderschatte schrijver. Dit opstel is uitmuntend gedocumenteerd. Het is trouwens
een eigenschap van de meeste essays van Lampo dat ze op grondige documentatie
steunen. Zijn stijl is die van een aangename, rustige causeur, met breed uitgebouwde
zinnen die harmonisch golven en vallen.
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Kroniek
Edmond Ottevaere / Duitse literatuur in 1979
De boekenoogst van het laatste seizoen was wel overvloedig, maar leverde eigenlijk
geen grote uitschieters op. De algemene kenmerken en tendensen die zich reeds
enkele jaren geleden aankondigden, komen ook nu, nauwelijks gewijzigd, nog aan
bod. De belangrijke neorealistische en neoromantische trend zet zich door. Er is
enerzijds de terugkeer naar en reflexieve terugblik op het nog steeds onverteerde (en
onverteerbare?) verleden, waarbinnen zich anderzijds een privatiserend
verinnerlijkingsproces voltrekt. Met andere woorden, men gaat niet meer zomaar op
zoek naar een vroegere tijd die men evoceert of reconstrueert vanuit de optiek van
de kindertijd van toen - voorbeelden waren Hubert Fichte en Peter Faecke met Das
Waisenhaus en Der rote Milan, beide van 1965 -, men poogt vanuit de actualiteit
van nu en met de gewonnen afstand niet alleen die tijd, maar ook zichzelf als
psychologisch-sociologisch individu-in-de-tijd te doorgronden. Dit geldt o.a. voor
Christa Wolfs Kindheidsmuster, Ingeborg Drewitz' Gestern war heute en Peter
Härtlings Hubert oder die Rückkehr nach Casablanca, drie werken besproken in nr.
8, oktober 1979, van dit tijdschrift. Verleden en heden ontmoeten hier elkaar opnieuw
en worden geduid via de ertussen geschoven filter der jaren. Dit integreren van de
individuele situatie, van een privé-problematiek en visie van de enkeling in een
ruimer tijdskader, en de kritische confrontatie van dit ik met wat voorbij en toch niet
helemaal voorbij is, beperkt zich niet tot het recente oorlogsverleden of tot een
heimweevolle ‘recherche du temps perdu’ van het, ondanks alles, ‘paradijselijke’
land van de jeugd (Leonie Ossowski: Weichselkirschen en Horst Bienek: Die erste
Polka en Septemberlicht, respectievelijk van 1976, 1975 en 1977). In het kader van
de een of andere vorm van terugkeer, een ontmoeting of een reis b.v., wordt een nog
recentere periode zoals de tijd van de APO en de contestatie herkauwd, kritisch
doorgelicht en getoetst aan de wereld van de oudere generatie. Dit o.a. in Elisabeth
Plessens Mitteilung an den Adel van 1976. Andere auteurs daarentegen gaan
belangstelling vertonen voor heel wat verder terugliggende, historische periodes,
waar ze situaties, geestesstromingen of figuren gaan ontdekken en die ze, om reden
van hun analogie met de huidige tijd, in dit licht gaan (her)-duiden.
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Een werk waarin de auteur op psychologiserende wijze de innerlijke curve van de
evolutie van een hoofdfiguur natekent zowel binnen het milieu van zijn familie en
zijn onmiddellijke omgeving als de politiek-sociale tijdsruimte waarin hij leeft, is
Goldkind van Eva Demski. Het is eigenlijk een ontwikkelings- en louteringsroman
maar ook een tijds- en generatieroman die, zoals Thomas Manns Buddenbrooks, de
ondergang van een familie natekent. Hoofdfiguur van deze hoofdzakelijk auctorieel
vertelde roman is een jongen die door zijn omgeving als ‘der kleine Chef’ wordt
beschouwd. Hij is immers voorbestemd om een gevestigde familiezaak, een
ijzerhandel, over te nemen en te leiden. Hij groeit op binnen het beschermde kader
van een burgerlijk milieu, waar een conservatieve grootvader nog de onbeperkte
heerser is en twee vrouwen, zijn narcistische moeder en een bemoederende
grootmoeder die hem steeds ‘mein Gold’ noemt, hem weliswaar met de meeste zorgen
omringen maar weinig op het leven voorbereiden. Het rijpingsproces van de
hoofdfiguur voltrekt zich via uitgewerkte situaties en gebeurtenissen uit diens
chronologisch geschetste levensloop, gelegen tussen de kinder- en jongelingsjaren
en de volwassenheid van de studententijd. Aan de hand van vergeelde foto's en
boeken die hij op zolder ontdekt, en uit flarden van opgevangen gesprekken over
wat de ouderen ‘der Spuk’ noemen, projecteert de knaap zich vanuit zijn optiek een
beeld van de voorbije oorlog. In het grote huis met zijn vier verdiepingen, dat hier
min of meer staat voor de standen- of klassenmaatschappij - onderaan in de winkel
werken de arbeiders, op de tweede verdieping de bedienden terwijl de derde en de
vierde etage bestemd zijn voor het kantoor van grootvader en de woonvertrekken
van de familie - voelt de jongen zich minder en minder thuis. Dromerig, introvert,
passief en twijfelend aan zichzelf wordt hij zich ervan bewust dat hij de toekomst
niet zal aankunnen. Machteloos moet hij trouwens toezien hoe zich over het huis,
zijn bewoners en hemzelf het noodlot voltrekt. Grootvader wordt ziek en sterft. Zijn
dood betekent echter ook de dood van de firma. Hij heeft immers door zijn patriarchale
geest en verouderde koopmansvisie zijn zaak aan de rand van het failliet gebracht.
Het huis valt als een rijpe vrucht in de schoot van gehaaide, minder onkreukbare
zakenlui. De familie verliest bezit en status. De hoofdfiguur, steeds met N aangeduid,
belandt in een internaat met bekrompen opvoeders. Tersluiks gelezen boeken, o.a.
Die vollkommene Ehe van Vandevelde en Josefine Mutzenbachers Leben einer
wienerischen Dirne, hebben hem niet rijp gemaakt. Hij wordt verliefd op een
keukenmeisje en keert ontgoocheld en gekneusd, maar ook meer vervreemd van
thuis, in zijn geboortestad terug. Zijn reis naar Italië, waar hij o.a. met een kunstenaar
en diens linkse ideeën in aanraking komt, verwijdt zijn horizon, maar brengt
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hem geen houvast. Zonder overtuiging gaat hij germanistiek studeren. Op de
universiteit ontmoet hij de dochter van een van grootvaders bedienden en is,
wereldvreemd en zonder engagement, getuige van de opkomende studentenbeweging.
Even banaal als toevallig krijgt zijn leven een fataal beloop. In het geharrewar van
een aanvankelijk onschuldige betoging komt hij, gegrepen door angst en paniek,
onder een wagen terecht en sterft. Deze in parlando-stijl en opvallend eenvoudige
schriftuur gestelde roman die, zonder enige pathos, de afgang vervolgt van een
onbekend iemand van de ‘soft generation’ die het leven niet aankan maar evenzeer
het anonieme slachtoffer is van omstandigheden waar hij geen greep op heeft, is
vooralsnog geen meesterwerk. De structuur van de roman mist spankracht en zowel
de figuren als het tijdsbeeld komen niet steeds duidelijk uit de verf, al weet Eva
Demski soms vrouwelijk-fijngevoelig te suggereren en aan de hand van kleine details
of situaties op indringende wijze een sfeer te evoceren.
Een gelijkaardige roman is Kinderlitzchen van Horst Ulbricht. Ook hier beleeft een
kind-jongen het einde van de oorlog en de naoorlogse werkelijkheid. Door de
confrontatie van zijn droomwereld met de op hem afstormende realiteit van
ontnuchterende gebeurtenissen en situaties die zich afspelen in een landelijk dorp,
voltrekt zich een rijpingsproces, hier echter zonder fatale wending. De hoofdfiguur,
die duidelijk picareske trekken vertoont, is hier niet slachtoffer, wel een
afstandelijk-vervreemdende en fantasierijke observator die zich bewust een weg naar
de volwassenheid baant. De auteur ontwerpt een plastische, soms grotesk
gedeformeerde werkelijkheid, die in anekdotische schetsen op caleidoscopische wijze
reliëf krijgt. Ondanks reminiscenties aan o.a. H. Fichte en P. Faecke biedt deze roman
toch een raak portret uit de kommervolle oorlogsjaren en de tijd na de ineenstorting.
Met af en toe geslaagde karaktertekening van de gewone man die zich tevergeefs
afvraagt hoe het allemaal mogelijk is geweest.
Die Eisheiligen van Helga M. Novak ligt naar inhoud en vorm ongeveer in dezelfde
lijn. Door een accuraat geregistreerde, realistische weergave van een nauwkeurig
geobserveerde werkelijkheid, door momentopnamen van alledaagse gebeurtenissen
en situatieschetsen, mijmeringen, bedenkingen, fantasieën en dromen die daarenboven
doorspekt zijn met documentaire prozagedichten, scenische schetsen in dialoogvorm,
tijdskarakteriserende slogans en idiomen, wordt mozaïekgewijs een beeld opgebouwd
van het milieu van een familie en de tijdsruimte waarin het wordt geïntegreerd.
Thematiek en centrale problematiek van de roman is eigenlijk de gespan-
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nen relatie tussen conservatief-repressieve pleegouders en hun aangenomen kind,
dat ze veeleer met straf, intimidatie en dreigementen dan wel met liefde en openheid
benaderen en opvoeden. In dit enge en bekrompen milieu evolueert het kind dan ook
naar een teruggetrokken, van zijn onmiddellijke omgeving vervreemde, aanvankelijk
berustende maar uiteindelijk agressief-revolterende volwassene, die koel, onverschillig
en wantrouwig mens en wereld bekijkt en zich nog nauwelijks tot liefde in staat voelt.
Haar pleegmoeder en zichzelf karakteriseert ze als volgt: ‘Da sie in Belgien
aufgewachsen ist, überlege ich, ob ich sie nicht statt Kaltesophie einfach Herzog
Alba nenne. Nein, ich bleibe lieber bei den Eisheiligen, den gestrengen Herren der
schrecklichen Fröste im Mai, weil ich mich selber dazurechne.’ Het meisje zal ten
slotte het huis van zijn pleegouders, waar het zich nooit thuis voelde, verlaten om
zonder enthousiasme zijn geluk en toekomst te beproeven in de FDJ: ‘Ich muss weg
von zu Hause, sonst gehe ich ein. (...) Hier ist Hoffnung, hier lerne ich für den
Sozialismus.’ Weldra stelt ze zich echter andermaal kritische vragen m.b.t. haar
omgeving: ‘Aber warum verhaften sie Leute von uns und bringen sie wochen-,
manchmal jahrelang nicht zurück?’ Het boek eindigt met de opening van de
wereldspelen van de communistische jeugd in Berlijn in 1951 en haar toelating tot
kosteloze studies in een internaat. Tussen haakjes vermeld: Helga M. Novak werd
geselecteerd voor de faculteit van perswetenschappen in Leipzig, waar ze zich weldra
tegen systeemdwang en indoctrinatie zou verzetten om uiteindelijk naar het Westen
te vluchten. In haar werk Das rote Kloster (zie bespreking DW & B nr. 8/1979)
verwijst Brigitte Klump herhaaldelijk naar de verzetsrol die Helga M. Novak daar
heeft gespeeld.
Die Eisheiligen, eigenlijk het privé-verhaal van een naar de volwassenheid groeiend
en naar onafhankelijkheid strevend kind dat in conflict komt met de verstarde
opvattingen van de oudere generatie - haar pleegvader is autoritair, antinazi en
anticommunist maar ‘für den Kaiser’ -, wordt geschilderd tegen de achtergrond van
de oorlog en de naoorlogse periode die loopt van de nazi-tijd tot de komst van de
Russen en de geruisloze vestiging van de socialistische staat, periode die op levendige
wijze gestalte krijgt in talrijke, uit de werkelijkheid gegrepen schetsen. Weliswaar
geen hecht gestructureerde roman waarin karakters psychologisch worden uitgediept,
maar toch een boeiend en raak getekend geheel van miniaturen waarin op tastbare
wijze een conflictsituatie en een tijdsklimaat worden ontvouwd.
Waar in beide vorige romans het verleden opgerakeld en bekeken wordt vanuit de
optiek van een hoofdfiguur met een wellicht min of meer auto-
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biografisch substraat, treffen een drietal werken door een gemeenschappelijke aanpak
die hierin bestaat dat een diepere benadering en uitdieping van een figuur of periode
uit het verder afliggende verleden het middel wordt om het heden te belichten. Dit
geldt voor Elisabeth Plessens Kohlhaas, die meer is dan een historische reconstructie.
De auteur wil blijkbaar de figuur van Kohlhaas niet alleen binnen zijn strikt
tijdsgebonden kader naar de lezer toeschuiven, maar vooral door de bezwering van
die tijd en een ontwerp tot analyse van zijn proto- en archetypische persoonlijkheid
die hem in zijn tijd maakte tot wat hij fataal moest worden, verwijzen naar
gelijkaardige, analoge situaties en constellaties hic et nunc. De Kohlhaas die Plessen
herschept verschilt nauwelijks van zijn literaire voorganger die in Kleists meesterlijke
novelle gestalte kreeg. In beide gevallen is het overigens historische gebeuren plot
en vertelstof van het werk. Enkele noodzakelijke gegevens. In 1532 trekt Michael
Kohlhasen - want dat is zijn overgeleverde naam - vanuit Cölln aan de Spree naar
de Leipziger Messe. Onderweg worden hem op bevel van de jonker van Zaschnitz
zijn twee paarden ontstolen. De eerlijke en rechtschapen man dient een klacht in,
maar moet algauw vaststellen dat hij van het kastje naar de muur gezonden wordt.
Wanneer de maat vol is schrijft hij een vetebrief en neemt het recht in eigen handen.
Hij weet de godsdienstige tegenstellingen van de vorsten van Saksen en Pruisen uit
te buiten, schaart een hoop malcontenten en vrijbuiters rond zich en wordt een soort
Robin Hood- of Baekelandt-figuur, die weerwraak neemt. Hij steekt o.a. Wittenberg
in brand en laat zich zelfs niet door Luther tot betere gevoelens brengen. Uiteindelijk
wordt hij naar Berlijn gelokt, gevangen genomen en in 1540 ter dood gebracht.
Elisabeth Plessen hertekent hier deze historische figuur vooral vanuit een sterk
psychologische ontleding van zijn ‘Innenwelt’ als het voorbeeld van de man die,
gekwetst in zijn eer en eerlijkheidszin, pas na lang dralen tot de actie overgaat wanneer
hij vaststelt dat intriges en kuiperijen van het machtsapparaat tegen hem worden
opgezet en alle (rechts)middelen gefaald hebpen. De paradoxale en tragische
ontwikkeling van deze man die, precies door zijn ingewortelde rechtschapenheid
(‘Ihm ging es um die Verletzung seiner Menschenwürde, sein Menschenrecht; was
er von der Justiz forderte, war Unparteilichkeit, nicht Begünstigung, sondern gleiches
Recht für alle’) naar wederrechtelijke middelen grijpt, wordt de eigenlijke thematiek
van dit werk. Naast de epische kracht en verve waarmee de auteur de historische stof
plastisch-vertellend weet te verlevendigen en in het kader van een tijdsgeest plaatst,
is er vooral de karaktertekening van de piekerende, ja besluiteloze en onzekere
hoofdfiguur. Zijn worsteling met eigen geweten en zijn gaandeweg groeiende
verbittering en vereenzaming, die ten slotte
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de relatie met zijn vrouw vertroebelt, is een belangrijk facet van het boek. Dat de
auteur echter niet een traditionele historische roman wilde schrijven, illustreren de
vele distantiërende inlassingen, persoonlijke beschouwingen, vraagtekens en
vermoedens omtrent de tekening van ‘haar’ Kohlhaas (‘Ich weiss ja mehr als Kohlhaas
selber über sich. Ich habe Gleichzeitiges in meinem Kopf’). Wie weet dat Plessens
‘Mitteilung an den Adel’ een politieke en sociale confrontatie was met haar vader,
alias de oudere generatie, begrijpt allicht dat zij hier de Kohlhaas-figuur enigszins
actualiseert. Ondanks de historische afstand wordt hij een exemplarische en
uitwisselbare figuur die verwijst naar onze tijd. Deze terrorist-avant-la-lettre wordt
een reflector en afspiegeling van gelijkaardige personen en situaties. Zo gaat de
auteur aan het nadenken over Astrid Proll, wier uitlating ‘Es sind zu viele Gräber
auf meinem Lebensweg’ ze commentarieert: ‘Ich frage mich, ob eine meiner
Romanfiguren diese Sätze sagen könnte. Möglich scheint mir einzig der Satz mit
den Gräbern. Alles andere passt nicht in die Zeitumstände, es sei denn, ich hätte auf
die Historie einfach als einen Spiegel für gegenwärtige Probleme vertraut.’ Via het
portret van de hier kritisch hertekende, historische Kohlhaas wordt toch ook ergens
gepeild naar de vraag hoe en waarom een rechtgeaard mens in de ondergrond kan
verzeild geraken. Dit boek zal niet iedereen bevredigen, omdat het nogal een disparate
indruk nalaat. Maar was het wel mogelijk een historische Kohlhaas te confronteren
met die van de auteur en hem daarenboven te omhangen met reflexies omtrent zijn
en deze tijd? Elisabeth Plessen zal wel beseft hebben dat op die wijze een constant
vlot leesbare roman een utopie moest blijven.
In de roman van Christa Wolf Kein Ort. Nirgends worden twee figuren uit de
romantiek met elkaar geconfronteerd, nl. Heinrich von Kleist (1777-1811) en de
minder bekende dichteres Karoline von Günderode (1780-1806). Kleist kan worden
gezien als een prototype van de tragische auteur, die niet alleen als kunstenaar maar
ook als mens miskenning en tegenspoed kende en om deze en andere ontgoochelingen,
o.a. zijn vergeefse strijd voor rechtvaardigheid en vrijheid (cf. zijn Kohlhaas),
resigneerde en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Hij was een geniaal, maar ook een
psychisch labiel, zoniet gestoord iemand, een gespleten natuur, die zich in zijn
verlangen naar het absolute op eigen menselijke beperktheid, contactarmoede en
vereenzaming teruggeworpen zag en aan zichzelf en de wereld ten onder ging. Een
even tragische figuur was Karoline von Günderode. Tussen de muren van een tehuis
voor adellijke dames schreef zij enkele romantisch geïnspireerde bundels. Na twee
liefdesontgoochelingen
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bracht zij zich met een dolk om het leven.
Christa Wolf, die enige bekendheid met leven, werk en personaliteit van deze twee
figuren veronderstelt, brengt beiden gedurende één namiddag samen in een literair
salon van destijds waar ook Clemens en Bettina Brentano en de rechtsgeleerde
Savigny, belangrijke figuren van de ontluikende romantische beweging, aanwezig
zijn. Niet om een zoeterige romance te laten opbloeien, wel om de complexiteit van
deze twee onrustige, gekwelde en piekerende geesten psychologisch te portretteren
en aan het woord te laten over toenmalige verhoudingen en tijdsproblemen, maar
ook over tal van algemeen-menselijke waarden. Overigens niet zonder enige
verwijzende bedoelingen. Het gesprek van deze twee getormenteerden - Kleist,
lichamelijk en geestelijk geknakt, komt samen met zijn arts terug uit Parijs, waar
zijn ‘Robert Guiscard’ geen weerklank vond en waar hij de ‘bevrijdende’ revolutie
met lede ogen heeft aangezien, terwijl Günderode haar gedichten door de kritiek
miskend weet - gaat over de republikeinse idealen, over Rousseau en Goethes
‘Werther’, over wetenschap en literatuur, over vaderlandsliefde en vrijheid, over
kunst en leven en de vlucht in het schrijven (‘Wahres Leben nur fühlen indem man
schreibt’). Hun wederzijdse reflexies en gedachtenmonologen m.b.t. de andere,
anticiperende droombeelden of gebeurtenissen, reminiscenties van vroegere gedachten
of feiten, de tekening van het narcistische, bijna masochistisch gecultiveerde lijden
aan zichzelf en het herhaaldelijke afdalen in eigen pijnlijke verscheurdheid (‘Wollustig
schaudert es ihn vor dem Blick in die innere Maschinerie der Seele’) samen met de
commentaren of lyrische beschrijvingen groeien uit tot een geestessteekspel tussen
deze twee figuren. Er worden niet alleen zinnige dingen gezegd over de
man-vrouwrelatie en de liefde, ook over bipolaire spanning, de aantrekkings- en
afstotingskracht tussen deze in wezen met elkaar verwante, begrijpende en toch voor
elkaar ontoegankelijke wezens. Geleidelijk wordt op beklemmende wijze duidelijk
dat deze twee wezens hun eigen menselijke situatie en de tijd en omgeving waarin
ze leven als uitzichtloos ervaren. Kleist klaagt ‘immer an Orten zu sein, wo ich nicht
lebe, oder in einer Zeit, die vergangen oder noch nicht gekommen ist.’ Hij is een
door de leegte en de onvoldaanheid getekende dichter, die niet buiten zichzelf kan
treden (‘unsägliche Verlassenheit, entsetzliche Öde’) en toch tevergeefs wil strijden
‘gegen das Übel der Welt’. Hij weet, evenals Günderode, dat die ontmoeting ten
dode is opgeschreven vooraleer ze in wezen begon. Zij maakt volgende bedenking:
‘Sein Werk ist der einzige Punkt mit sich einig zu werden; er darf es um eines
Menschen willen nicht aufgeben. So ist er doppelt einsam, doppelt unfrei.’ Voor
beide figuren blijkt zowel het leven als de liefde maar ook het maatschap-
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pelijk bestel te worden ervaren als een beperking van het eigen ik en zijn vrijheid.
Rest enkel de geest en de evenmin ten volle bevrijdende kunst. Treffend is dan ook
deze zin: ‘Der Dichter lebt in der Wüste.’
Wanneer men het boek dichtklapt en laat nawerken en tevens nadenkt over het
geestesklimaat in de DDR waar intellectuelen verbannen worden of monddood
gemaakt, dan kan men er zich niet van ontdoen dat de in het werk terugkerende en
door de woorden ‘unlebbares Leben’ voorafgegane titel niet alleen toepasselijk is
op beide figuren, maar ook op de auteur van dit werk, die zich enigszins schuil houdt
achter of identificeert met de situatie van beide, even machteloos als heimatloos
geworden figuren. Dit is eigenlijk een tragisch boek, dat handelt over de positie van
de kunstenaar als exponent van de vrije geest, het open denken en de individuele
zelfverwerkelijking, die met zichzelf maar ook met ideologische denkpatronen en
sociopolitieke structuren van de maatschappij waarin hij leeft in een constante
spanningsrelatie staat. Ook hier zoekt Christa Wolf naar de, blijkbaar utopische,
harmonische relatie tussen de kunstenaar en het maatschappelijke wezen dat hij is
en de maatschappelijke omgeving waarin hij moet leven.
Terwijl Christa Wolf haar eigen situatie als schrijfster in de maatschappij lijkt te
spiegelen en te toetsen aan twee figuren, verplaatst Günter Grass in Das Treffen in
Telgte een recente periode in een verder terugliggend, analoog verleden. De auteur,
die weliswaar al altijd belangstelling vertoonde voor de relatie kunst, kunstenaar en
maatschappij, gaat hier, echter niet op zwaartillende wijze, aan het filosoferen. Bij
Grass, die niet gespeend is van fantasie en originaliteit, zat ditmaal blijkbaar de
bedoeling voor op luchtige en amusante wijze een gebeurtenis te herscheppen en een
figuur te herdenken door wat ik een literaire transpositie of zelfs travestie zou durven
noemen. In 1647, precies een jaar voor de ondertekening van het verdrag van Münster,
brengt de vindingrijke auteur een hoop schrijvers samen in het bedevaartsoord Telgte.
Ze hebben gevolg gegeven aan de oproep van Simon Dach en alle gevaren getrotseerd
om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen ‘bis alles, die Not und das
Glück der Poeterei wie das Elend des Vaterlandes besprochen sei.’ Een dergelijke
historische ontmoeting van o.a. Gryphius, Grimmelshausen, Logau, Rist, Moscherosch
en andere barokke auteurs heeft evenmin plaatsgehad als de ontmoeting van Kleist
en Günderode. Maar ook hier stelt deze historische salto de auteur in staat te verwijzen
naar een andere dichterontmoeting, die van de Gruppe 47. Dat die eerste ontmoeting
in Bannwaldsee bij Füssen ten huize van Ilse Schneider-Lengyel het begin van een
lange reeks zou worden
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en dat deze los samengestelde groep jarenlang het Duitse literaire forum zou
beheersen, kon toen nog niet worden vermoed. 1647 en 1947: parallellisme qua tijd
en personen maar evenzeer wat de algemene maatschappelijke en politieke situatie
betreft. Want na de capitulatie was de toestand waarin Duitsland verkeerde zeker
niet minder catastrofaal dan die van de in 1647 door godsdiensttwisten verscheurde,
door legerbenden gebrandschatte en verwoeste Duitse landen die toen, meer dan ooit,
gedeeld en verdeeld waren. Wie nu denkt te doen te hebben met een sleutelverhaal
met min of meer verhulde onthullingen over illustere en minder-illustere deelnemers
aan de vergaderingen van de Gruppe 47, wordt echter ontgoocheld. Grass tekent
geen literaire puzzel. De zover als mogelijk waarheidsgetrouw geschetste maar ook
met fantasie omhangen historische auteurs staan hier zonder direct concrete
verwijzingen (al heeft men gepoogd die aan te tonen) voor de auteur zonder meer,
die, 300 jaren later, geconfronteerd wordt met de steeds terugkerende problemen die
de kunstenaar bezighouden, nl. de relatie tot het medium taal en tot de maatschappij
waarin hij leeft. De talrijke oudere en jongere, bekende en minder bekende, katholieke
en protestantse schrijvers (er is ook een uitgever ‘Elsevihr’), al naar aard en aanleg
in zich gekeerd of extrovert, exuberant ‘lebensbejahend’ of tot
pessimistisch-nihilistisch en eschatologisch-mystieke bespiegeling neigend, die een
onderkomen hebben gevonden in een afspanning waar Libuschka, bijgenaamd
Courage (Grimmelshausen zal haar vereeuwigen), de scepter of beter de pollepel
zwaait, zijn inderdaad, elk vanuit hun overtuiging en persoonlijke vrijheid die ze
hartstochtelijk verdedigen, bezorgd om de toekomst van hun land. Ze willen nagaan
‘was die Sprache zerstört hat, und woran sie gesunden könne.’ Ze luisteren niet alleen
naar elkaars voorgedragen pennevruchten, ze bekvechten ook over de vernietiging,
de onmacht, maar ook de mogelijke invloed en macht van het woord over de relatie
cultuur/materiële welstand (‘Wo das Vaterland daniederliege, könne die Poeterei
kaum in Blüte stehen’), over het ‘Gezank zweier Sprachreiniger’, over de taal die
‘vollgestopft ist mit Wortmüll’ en zelfs over ‘die wirtschaftliche Lage der
Druckereien’. Sommigen hebben het over de nakende ondergang van de wereld en
Gryphius voorspelt op duister-visionaire wijze de dood van de literatuur. En er is
ook kleinmenselijkheid: zelfgenoegzaamheid, ijdelheid en rivaliteit. Het boek zou
niet die typische Grass-stempel dragen indien niet een sterk vitalistisch-erotische
toon doorklonk, die dan weer getemperd wordt door het luciede besef van
onbelangrijkheid, vergankelijkheid en dood (‘O Nichts, o Wahn, o Traum, worauf
wir Menschen bauen’); het bij uitstek barokke vanitas-motief dat een der dichters
als volgt formuleert: ‘Seht, wie, was lebt, zum Ende leufft,/
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Wisst, das des Todes Rüssel / Mit uns aus einem Glase säufft / Und frisst aus einer
Schüssel.’ Want onze dichters stellen zich niet tevreden met verheven discussies, er
wordt aardig wat geschranst en gedronken en ook Libuschka's meiden vormen een
welgevallige verpozing. Uiteindelijk wordt een vredesmanifest opgesteld waarin de
rol van de taal wordt beklemtoond als basis en bindmiddel tot het bereiken van een
betere toekomst. Maar in de afspanning breekt brand uit. Het manifest gaat letterlijk
en figuurlijk in rook op en de deelnemers worden weer naar alle winden verstrooid.
De auctoriële ik-figuur besluit: ‘Ich weiss wie sehr uns weitere Treffen gefehlt haben.
Ich weiss wer ich damals gewesen bin. Ich weiss noch mehr. Nur wer den Brückhof
hat in Flammen aufgehen lassen, weiss ich nicht, weiss ich nicht.’
Ten slotte dit. Deze korte, in een gespierd-barokke, plastisch-directe schriftuur
gestelde vertelling werd neergepend ‘weil ein Freund seinen 70. Geburtstag feiern
will’. Het is dus duidelijk een rechtstreekse hulde aan H.W. Richter, de man die de
Gruppe 47 in het leven riep en - de t.v. toonde het op onbarmhartige wijze - ze onlangs
met tranen in de ogen ophief. Wie als tegenwicht van dit literaire Grass-cadeau op
meer exacte gegevens uit is over deze thans reeds geschiedenis geworden groep, kan
niet buiten de door Hans A. Neunzig gepubliceerde verzamelband Hans Werner
Richter und die Gruppe 47, waarin samen met Grass, die hier vertegenwoordigd is
met de eerste bladzijden uit ‘Das Treffen in Telgte’, ruim 25 leden hun kijk ter zake
ten beste geven in een aan H.W. Richter gerichte korte tekst, een mijmering, glosse,
gedicht of brief. In vlotte, boeiende verteltrant en met talrijke aardige anekdoten
doorspekt - wie weet b.v. dat de voorgeschiedenis reeds begon in 1945 in het
krijgsgevangenenkamp Fort Kearny of dat Böll, in 1951 bekroond met één stem meer
dan Milo Dor, onmiddellijk na de toekenning zei: ‘Meine Kinder schlafen im
Kohlenkasten und haben Hunger. Ich muss sofort zur Post und das Geld einzahlen.’
- tekent Richter himself de groei en het wel en wee van de jaarlijkse ontmoetingen.
Deze ruim 100 bladzijden zijn niet alleen belangrijk om de vele informatieve
gegevens, ze registreren ook op kritisch-afstandelijke wijze hoe deze groep eigenlijk
het literaire leven in Duitsland grotendeels heeft bepaald. Drie stevige schetsen van
de hand van W. Jens, P. Wapnewski en M. Reich-Ranicki vormen de inleiding tot
dit werk dat niet zomaar een bewierokende huldebundel is geworden.
Die Begegnung, een recente, korte roman van Herman Lenz, ligt qua thematiek en
stijl volledig in de lijn van zijn vroeger werk. Zijn figuren, vaak een alter ego van
de auteur of duidelijk autobiografisch, zijn dromerige
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outsiders die zich terugtrekken binnen hun beschermd domein dat hun innerlijke rust
tegen een opdringerige en onrustige wereld moet beveiligen. Deze behoedzame en
behoudende stille estheten staan niet dadendorstig of met een toekomstgericht
engagement in de actuele werkelijkheid, maar zoeken en vinden gemoedsrust en
geestelijk evenwicht in eigen innerlijk en in de verworteling met het houvast biedende
verleden en zijn traditionele waarden. Bij deze introverte figuren, die het cultiveren
en consolideren van een angstvallig gehoede, een in zich rustende en rustgevende
stille kracht centraal stellen, primeert op het heden steeds een heimweevol gekoesterd,
van ‘Spätzeitlichkeit’ doordrongen verleden, bij voorkeur dat van het biedermeierliche
K.u.K. Oostenrijk en de Belle Epoque, het ware geestelijke leefmilieu en klimaat
waarin de auteur zich thuisvoelt. Niet alleen het feit dat Lenz zijn figuren verplaatst
in een welbepaalde tijd en omgeving, ook hun ingesteldheid en levensvisie, hun leefen denkwereld illustreren eigenlijk de moeilijk te omschrijven wereld waarin Lenz
leeft. Zijn figuren vluchten de werkelijkheid niet. Hoezeer ze ook vanuit hun diepste
zelf leven, ze zijn nooit contactarme ingekapselden of getormenteerde eenlingen. Ze
beleven, vrij ambivalent-sceptisch weliswaar, de wereldwerkelijkheid en de
maatschappij waarmee ze zich geconfronteerd zien en waarover ze zich constant
buigen in het licht van eigen geaardheid en binding met de complexiteit van het
verleden. Eigenlijk is de problematiek en thematiek die Lenz via zijn figuren naar
de lezer toeschuift precies de reflexie over de correlatie en wisselwerking van heden
en verleden, het speuren naar en vastleggen van 's mensen zijn-in-de-tijd. Anders
geformuleerd: Lenz poogt de rijkdom van eigen innerlijk, geest en gevoel, en de
vorm- en inhoudgevende kracht van tijd en geschiedenis te accentueren tegenover
de huidige tijd, die hij als kil en ontmenselijkt ervaart. Dit conservatief-conserverend
engagement lijkt tevens een therapeutische componente te vertonen. In zijn onlangs
verschenen ‘Tagebuch vom Überleben und Leben’ omschrijft hij het schrijven
overigens als ‘zu dir kommen und erfahren wer du bist’.
De hoofdfiguur uit ‘Die Begegnung’, een vertellende ik-figuur die zijn leven
hertekent en zichzelf omschrijft als ‘einer der in sich hineinschaut’, voelt zich vooral
thuis in de wereld van literatuur en muziek en trekt zich graag terug in de ronde toren
(symboliek!) van het slot waar hij als privéleraar waakt over de opvoeding van de
zoon van zijn brodheer. De graaf wenst echter dat deze voorbeeldige, op ‘Einsamkeit
und Ordnung’ gestelde man zich vrijelijk zou kunnen ontplooien. Hij verzoekt hem
zich ook te ontfermen over een jonge, vitale, libertijns-revolutionaire domineesvrouw
die voor hem in liefde ontvlamt. Dit plaatst hem voor het dilemma: innerlijke
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rust, plicht en carrière tegenover de drang dit te doorbreken om te worden zoals zijn
antipode Luise, die hij na zijn huwelijk weer ontmoet in Wenen. Het boek eindigt
met een uitbraakpoging. Met de aan lager wal geraakte Luise trekt hij op dienstreis,
een vermomde vlucht uit zichzelf en naar het verleden, die ten slotte eindigt op het
slot, waar hij en ook Luise rust en geestelijk evenwicht zullen vinden. In deze
fragmentaire ontwikkelingsroman is niet zozeer het ingewikkelde in elkaar haken
van de gebeurtenissen van belang, als wel de vele gesprekken en monologen die licht
werpen op de schuchtere, zichzelf zoekende, tussen plicht en onderdrukte gevoelens,
tussen levenswil en levensangst geslingerde hoofdfiguur, die in wezen niets anders
wenst dan ‘abseits zu leben, von niemandem gekannt zu werden, die mit Gewalt
etwas ändern wollte’. Deze man, voor wie ‘jede Begegnung schmerzhaft ist’, en de
onstuimige Luise zijn elkaars correctief, elkaars wens- en droombeeld. Naast die
individuele problematiek is er het maatschappelijke portret en tijdsbeeld van het
Wenen rond het revolutiejaar 1848 met een kring van radicale journalisten en
geëmancipeerde dames. Lenz laat zijn figuren mijmeren over de mens, over diens
verlangen naar geluk, alleen en met de anderen. In deze roman weerklinkt het geratel
van voorbijtrekkende koetsen, het tikken van oude klokken in de ijle stilte en het
suizende geluid van aangestoken gaslantarens. En naast al dit vetuste is er de
eeuwig-onveranderlijke, genezende natuur. Alles ietwat
melancholisch-impressionistisch en gemaniëreerd wellicht, maar zeker geen banale
evocatie van stemmingen of gevoelens. Evenmin een goedkoop meedobberen op een
retrogerichte modegolf. Lenz houdt van het verleden maar duidt op zijn manier mens
en tijd, ook die van nu. Ter overweging dit veelzeggende citaat: ‘Das Licht und die
Vergangenheit, sie werden nicht mehr sein, obwohl die beiden nicht verschwinden
werden. Weil wir es nicht mehr wahrhaben wollen, wird dies alles nicht mehr sein.
Es wird ein Glauben kommen an die Rohheit.’
Van Walter Kempowski, bekend om zijn voorlopig vier delen tellend werk, dat hij
wil uitbouwen tot een opus magnum dat aan de hand van de beschrijving van zijn
familie moet uitgroeien tot een groots portrettenalbum van de Duitse geschiedenis
van deze eeuw, weet de lezer wellicht dat hij nog steeds half-time onderwijzer is.
Dat hij zich als auteur ook nog voor zijn job interesseert, bewijst o.a. zijn documentair
werkje Immer so durchgemogelt, waarin hij een reeks mensen laat vertellen wat hun
schooltijd voor hen betekende. De auteur wil overigens het contact met de school
niet verbreken omdat hij, die toch een scherpzinnig observator en registrator is van
mensen en dingen rondom hem, van de spontaan reagerende en met
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een ander oog dan dat van de volwassenen observerende kinderen nog heel wat meent
te kunnen opsteken. In Unser Herr Böckelmann heeft hij op zijn eigen onvervalste
wijze een onderwijzer (een fictieve figuur, een oudere collega?) getekend in enkele
pregnante schetsen die, gezet in een groot en sierlijk lettertype en geïllustreerd met
fijne, tekstbegeleidende en verduidelijkende tekeningen van Roswitha Quadflieg,
door de uitgeverij terecht als een ‘literarische und graphische Delikatesse’ worden
gepresenteerd.
Zoals in ‘Tadellöser & Wolff’ benadert en bekijkt hij ook hier de wereld vanuit
de optiek van het kind. Met los aaneengeregen, korte maar rake snapshots stelt hij
een mozaïek samen van het doen en laten van een onderwijzer in zijn dagelijks
leefmilieu: de klas. Dit fotografisch realisme blijft echter niet bij de oppervlakte der
dingen hangen. Zowel de wereld van het kind als die van zijn hoofdfiguur krijgt hier
een diepmenselijke dimensie. Kempowski bezit a.h.w. de geheime kracht om via de
zuivere observatie en sobere vastspijkering van de onbenullige, banaal-alledaagse
werkelijkheid of situatie door te dringen tot de psyche van zijn figuren. Deze
miniaturen, gelegen op de snijlijn van een intimistisch en distantiërend-neutraal
realisme, tekenen niet alleen, ze onthullen een mens met - kan het anders bij deze
auteur? - zijn beperkte, kleinburgerlijke visie, zijn zorgen, beslommeringen, zijn
verzuchtingen en dagdromen.
Böckelmann is een ietwat oubollige, traditioneel-conservatieve schoolmeester en
pedagoog van de oude stempel. Hij is streng maar spant de teugels niet altijd even
strak. Soms is hij wat humeurig, zet af en toe even zijn ‘Dienstmiene’ op en wordt
dan even boos. Hij is echter niet gespeend van droge humor en de auteur kan evenmin
nalaten hem een paar grotesk-cynische trekjes (die ook collega Böckelmann uit
Wilhelm Busch' werk kenmerken) mee te geven: ‘Dies ist das Kindergefängnis. Da
hab ich neulich mal ein Kind drin vergessen, das war schon völlig vertrocknet, als
sie es dann gefunden haben.’ Eigenlijk houden de kinderen van hem. Hij kan immers
prachtig vertellen en heeft fantasie. Maar hij kan ook nuchter-ironisch reageren, o.a.
wanneer er te veel lawaai is: ‘Nun, meine Herren, soll ich Ihnen ein Skatblatt bringen,
oder vielleicht ein Bier?’ Deze stille, ietwat eigengereide man die, zoals vader
Kempowski, niet met lapidaire uitlatingen of zegswijzen verlegen zit (‘Die Ruhe ist
dem Menschen heilig, nur die Verrückten haben's eilig’) en die, na al die jaren een
beetje moe geworden, reeds uitkijkt naar zijn pensioenleeftijd - dan zal hij tijd hebben
voor zijn postzegels en zijn aquarium - schrijft ook type-opstelletjes op het bord.
Deze hier tussen de tekst verstrooide, in de bekende kalligrafie gedrukte stukjes, die
in kinderlijk-eenvoudige taal levenswijsheid verpakken en levensraadsels ontsluieren,
weerspiegelen sterker nog dan de anek-
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dotische situatieschetsen en tafereeltjes de mens Böckelmann. Een ervan staat centraal
in het boek en wordt, lichtjes gewijzigd, aan het slot herhaald. Daaraan is een zin
voorafgegaan die andermaal bewijst op welke nuchter-onderkoelde wijze Kempowski
ook de levenstragiek weet te verwoorden. Juffrouw Peters is in de klas gekomen:
‘Ich muss euch etwas Trauriges sagen, Kinder, Herr Böckelmann ist tot. Nehmt eure
Sachen und geht ganz leise nach Hause.’
Dit laatste opstelletje zonder commentaar. Titel: ‘Die Seele’.
‘Was ist die Seele? Ist das die Luft, die aus dem Mund herauskommt? Oder sind
das die Gedanken im Kopf? Ist es die Seele, die im Traum zu uns spricht? Ist die
Seele ein kleiner Mensch in unserem Kopf? Oder sitzt sie in der Brust wo das Herz
schlägt? Die Menschen sagen dass die Seele aus unserem Körper herausschlüpft,
wenn wir sterben. Aber keiner hat sie je gesehen.’
Ik geloof dat dit korte werkje om zijn soberheid en trefzekerheid opweegt tegen
menige hoogdravende roman.

Besproken werken
E. Demski: Goldkind, 342 blz., 32 DM., Luchterhand, Neuwied.
H. Ulbricht: Kinderlitzchen, 185 blz., 10 DM., Rowohlt, Reinbek.
H.M. Novak: Die Eisheiligen, 362 blz. 32 DM., Luchterhand, Neuwied.
E. Plessen: Kohlhaas, 348 blz., 32 DM., Benziger, Zürich.
Ch. Wolf: Kein Ort. Nirgends, 152 blz., 18 DM., Luchterhand, Neuwied.
G. Grass: Das Treffen in Telgte, 182 blz., 18 DM., Luchterhand, Neuwied.
H.A. Neunzig (Hrsg.): Hans Werner Richter und die Gruppe 47, 242 blz., 24
DM., Nymphenburger, München.
H. Lenz: Die Begegnung, 203 blz., 22 DM., Insel, Frankfurt.
W. Kempowski: Unser Herr Böckelmann, 96 blz., 24 DM., Knaus, Hamburg.
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De laatste ronde
Jeetjes! altijd met zijn tweetjes!
(Lied te zingen op het metrum van de moeheid)
Bij de geboorte was men bezorgd,
men schrok van dat paarse velletje
en de aanvankelijke weigering van Hanneke
om de adem gods in de longkruinen toe te laten.
Sarah kraaide reeds waterpas achter
het kiemvrije glas en de zucht van verlichting
bij Hannes allereerste schreeuw evenaarde
onze allereerste praatballon van weleer.
Daar zijn onvoldoende woorden voor,
voor de geworfenheit van bronzen Sarah
en nikkelen Hanneke. Nu hand in hand
huppend over het gazon, vroege klantjes
bij de maffia der doctoren. Want tweelingen,
mevrouw, mijnheer, daar moet per se en
hoe dan ook iets verkeerds aan wezen.
Het is gewoon onmogelijk dat zij heden,
‘veranderend naar de maat der maanden’,
zorgeloos en hoegenaamd kerngezond,
de adem over struikelende woordjes verdelen,
de voedende bestanddelen over typoscripten uitsmeren.
Hun lied te horen op het metrum van mijn moeheid:
Jeetjes! Altijd met zijn tweetjes!
Jeetjes! Altijd met zijn tweetjes!
Joris Denoo
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Verzoek
Aan Dr. Joz. Peeters
Mijn vriend, zo gij mocht sterven
vóór ikzelf moet gaan,
geef mij dan, als ge kunt
vanwaar gij zijt, een sein
zodat ik weten zou
dat er voor mij
na 't ultiem afscheidsuur
ook iets, heel ver
boven de sterren
van dit weids heelal,
beklijven zal
van wat ik eenmaal
op deze aarde was.
Het zal dan louter zijn
alsof een man
een lang-gedragen, oude mantel
terzij legt voor een nieuwe
van veel edeler stof,
hem rustig omslaat,
zonder angst of pijn,
zo zal dan alles goed en eeuwig zijn.
Frans de Wilde

Louise Gezelle aan haar broer Guido
Heule, 22 oktober 1871: ‘Ons klein franske groeit zeere en is een dul vifvig spook
die slaet en smyt met zijn vuisten, en ik moet houden dat mijn handen kraken om
hem op myne knyen te houden dat het zoo geweldig is, mag hy aldus opgroeyen, wij
zullen hem geen meester zyn.’
Ons klein franske werd later bekend onder de naam Stijn Streuvels.
Christine D'haen

De heilige Jan van Beverley
Dat de meeste heiligenlevens stichtende lectuur zijn, zonder historische basis (vooral
die van de middeleeuwen) is nu wel een aanvaarde thesis (zie Delarue en L. van der
Essen). Het vreemdste heiligenleven is stellig dat van de Heilige Jan van Beverley,
dat ons in de vorm van een Antwerps 16de-eeuws volksboekje bewaard is gebleven.
In Yorkshire schijnt nooit iemand van deze zonderlinge heilige gehoord te hebben
en toch is hij een ongewone figuur. Het volksboekje vertelt zijn leven half in proza,
half in verzen. Het is duidelijk dat er een oorspronkelijke toneelversie moet hebben
bestaan. Het werd in 1903
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door Dr. G.J. Boekenoogen herdrukt te Leiden.
De heilige Jan van Beverley was zo vroom dat hij besloot heremiet te worden; hij
trok zich terug in een bos. Daar werd hij bekoord door een duivel in engelengedaante
die hem zei dat hij nooit heilig zou worden indien hij niet zondigde door 1) droncken
drincken 2) ‘vrouwenkracht’ ofte 3) moord. De zuster van Jan van Beverley, Colette,
bracht hem de beste wijn van haar vader, hij werd dronken, verkrachtte en vermoordde
zijn zuster en begroef haar lijk. Jaren nadien kreeg hij berouw en wilde van de paus
vergiffenis krijgen. De paus zat met het geval verlegen en stuurde Jan terug naar zijn
bos in Yorkshire. Daar leefde hij dan zeven jaar als een dier, zich voedend met wat
gras. Ondertussen was er een andere graaf van Beverley aangesteld, die op jacht ging
en daar de heremiet ontmoette. Men bracht hem naar het grafelijk slot. De gravin
had een jongetje ter wereld gebracht dat aan Jan meedeelde dat zijn zonden vergeven
waren. Daarop werd de bisschop van Canterbury gehaald, die de biecht van Jan
hoorde. Jan keerde terug naar het graf van Colette, die dadelijk opstond, levend. Jan
van Beverley heeft het laatste woord:
God si ghelooft der weerdicheden
Die hi ons beyde heeft ghedaan
Nu coemt suster ende laet ons gaen
Daer wy den Bisschop moghen vinden
Dat hi dit mach weten ende verstaen
Ende hem vertellen onser beyden leven
Hem biddende dat hi ons wil gheven
Dat weerde heylighe sacrament verheven
Op dat wi na dit leven vol allinden
Moghen comen by Jesum den gheminden
Daer ons wil brenghen God die vader
Nu segt Amen alle gader
Amen.

De delen van dit sombere drama die in verzen geschreven zijn, doen ons alleen
betreuren dat achter dit volksboek wellicht een 16de-eeuws meesterstuk van ons
rederijkerstoneel verscholen gaat. Deze poëzie is haast geheel vrij van stoplappen
en leest heel vlot. De handeling verplaatst zich aanhoudend: eerst het bos, dan de
reis naar Rome, de merkwaardige dialoog met de paus, het dierlijk leven van Jan in
zijn bos, zijn gevangenneming, de heropstanding van Colette...
De oudste druk is die van Thomas van der Noot ‘in die princelycke stadt van
Bruessel’, de jongste die van Godtgaf Verhulst, 1689 te Antwerpen. In alle drukken
zijn de houtsneden opvallend knap. In 1689 herdrukte H. Verdussen het boekje te
Antwerpen. Er zijn ook nog sporen van Gentse edities tussen 1767 en 1800.
Een verhaal vol extremen van zonde dat het drie eeuwen volhoudt, is m.i. wel de
moeite waard om erbij te blijven stilstaan.
Marnix Gijsen

De Vlaamse jeugdliteratuur een stiefkind? (2)
Een tweede aspect van de problematiek van het Vlaamse jeugdboek betreft de
verhouding Vlaanderen-Nederland. Het is een onloochenbaar feit, dat het Neder-
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landse auteurs voor de wind gaat. Hun boeken verkopen in Vlaanderen doorgaans
bijzonder goed. Thea Beckmann, Paul Biegel, Miep Diekmann, Ann Rutgers van
der Loeff, Jan Terlouw (om slechts enkelen te noemen) zijn voorwaar geen onbekende
namen in Vlaanderen! Maar hoe zit het met de belangstelling voor Vlaamse
jeugdboeken in Nederland? In zijn lijvig werk Over Jeugdliteratuur noteerde Fred
de Swert over de naoorlogse periode: ‘Weliswaar werd reeds een opvallend goed
Nederlands geschreven, maar in Nederland waren weinig mensen bereid dit onder
ogen te zien. Het Vlaamse juegdboek - zwaar erfelijk belast - kreeg er, de
uitzonderingen niet te na gesproken, geen poot aan de grond.’ (p. 47) En volgens
heel recente inlichtingen is die situatie weinig of niets veranderd. Ik maak mij sterk,
dat nog steeds geen enkel Vlaams jeugdboekenauteur echt bekend - laat staan populair
- is in Nederland. Een tweede bron van ergernis voor de Vlamingen! Geen of althans
weinig erkenning in eigen land en geen erkenning bij de noorderburen. Een toestand
die al heel wat kwaad bloed heeft gezet.
Bij dit alles mag evenwel het kwantitatieve aspect niet uit het oog worden verloren.
Volgens betrouwbare informatie bedraagt het aantal titels van Vlaamse origine in
het jaarlijkse Nederlandstalige jeugdboeken-pakket ongeveer tien procent. Als ik
dergelijk cijfermateriaal onder ogen krijg, vraag ik mij al meteen af of zo'n klein
percentage niet onvermijdelijk impliceert, dat het makkelijk over het hoofd wordt
gezien. Met 90 Nederlandse en nauwelijks 10 Vlaamse jeugdboeken op de
boekenplank, trekt de eerste groep als vanzelfsprekend alle aandacht en dreigt de
rest in de verdrukking te raken. Je zou de zaak ook nog zó kunnen bekijken: Nederland
heeft al zoveel jeugdboeken, dat het zeker geen tekort vanuit Vlaanderen hoeft aan
te vullen. Maar zodra je het kwalitatieve aspect erbij betrekt, komen er andere
problemen in het spel! Waarom krijgt het kwalitatief goeie Vlaamse jeugdboek, om
met De Swert te spreken, geen poot aan de grond in Nederland?
Als je Nederlandse recensies van Vlaamse jeugdboeken in handen krijgt, steek je
daar heel wat van op. Uiterst zelden wordt er niet op de Vlaamse oorsprong van het
werk gewezen. Wordt er gewoon terloops opgemerkt, dat het boek Vlaams is, dan
houdt zulks niet rechtstreeks een afwijzing in. Maar als de bespreker dit of dat werk
‘zo Vlaams’ of ‘te Vlaams’ vindt, liggen de zaken duidelijk anders. Een conclusie
in de aard van ‘te Vlaams en daarom niet voor onze kinderen geschikt’, die heus niet
zo zelden voorkomt, doet natuurlijk een aantal mensen steigeren. De bewering van
sommigen, dat Nederlanders een Vlaams jeugdboek met vooroordelen lezen, is
misschien niet ongegrond. Dat een jeugdboek wordt afgekeurd, louter ter wille van
het feit dat er typisch Vlaamse woorden en uitdrukkingen in voorkomen, lijkt mij op
zijn zachtst geformuleerd een ongezonde mentaliteit. Romans van auteurs als
Walschap en L.P. Boon, die toch zeker geen algemeen Nederlands hanteerden, werden
toch zelden of nooit in Nederland op grond van de gebezigde taal afgewezen? Worden
er dan andere normen aangelegd bij het beoordelen van Vlaamse romans? Waarom?...
Naar mijn weten is het nog nooit ge-
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beurd dat een Vlaams criticus een Nederlands jeugdboek als ‘te Hollands en daarom
niet voor onze kinderen geschikt’ heeft afgekeurd. Ondànks het feit dat in tal van
Nederlandse teksten typisch Hollandse woorden voorkomen, die ook niet tot het
Algemeen Nederlands behoren! Als Paul Biegel b.v. iemand laat smiespelen of
gniffelen of glissen, klinkt dat vreemd in Vlaamse oren. En wees gerust dat een
Vlaming raar opkijkt als een Nederlander een verkeerd genus gebruikt, zoals b.v.:
‘De maan, hij stond aan de hemel.’ Woorden als duvelstoejager, stoethaspel en
soepjurk vragen ook om verklaring, maar worden graag geaccepteerd, omdat ze als
taalverrijkend kunnen worden ervaren. Waarom kan hetzelfde dan niet in omgekeerde
richting gebeuren? Nu weet ik wel dat het verzet in Nederland niet unaniem is. Het
verhaal gaat, dat Paul Biegel het Vlaamse woord vierklauwens zo goed vond, dat hij
zich voornam het in een van zijn volgende werken te gebruiken. Voor enkele jaren
is er trouwens vrij intensief contact geweest tussen een groepje Nederlandse
jeugdboekenauteurs en een aantal Vlaamse collega's. De eerste stap tot toenadering
was gezet, maar veel meer blijkt er sindsdien niet gebeurd te zijn.
Intussen reageren vele Vlaamse auteurs voor de jeugd met verontwaardiging op
wat zij de tegenwerking van de noorderburen noemen. Iemand als Julien van
Remoortere, die nochtans in de jaren zestig enkele werken in Nederland publiceerde,
tilt vrij zwaar aan de zaak: ‘In Nederland verzorgt men ook heel sekuur de eigen
negotie, (...). Men weert het Vlaamse boek ook omdat het Vlaams is. In de ogen van
sommige Nederlanders betekent dat een boek in een minderwaardige taal, iets wat
van heel ver op Nederlands gelijkt. Zij vergissen zich gruwelijk, als zij menen dat
het Noordnederlandse kind alleen maar boeken in handen moet krijgen die op en top
“Hollands” zijn wat taalgebruik, taalkleur en dies meer betreft. Dit getuigt ofwel van
kwade trouw, ofwel van onwetendheid.’ (Het Belang van Limburg, 17/7/78, p. 4)
Gaston van Camp, die we hierboven reeds citeerden, is van mening: ‘Tien procent
van wat er in Nederland en Vlaanderen voor de jeugd verschijnt is waardevol. De
rest is pulp, goed bedoelde huisvlijt, pifpafpoefboekjes. (...) Nederland staat op
velerlei gebied een flink eind verder. Maar we halen in, met rasse schreden! Wél
erger ik mij vaak aan het dédain waarmee Nederlandse kritici óf op het Vlaamse
jeugdboek neerkijken, óf het gewoon negeren, óf het als “quantité négligable” van
de tafel vegen.’ (Het Belang van Limburg, 18/4/77, p. 4)
Gie Laenen, die tot de jongste generatie Vlaamse jeugdboekenauteurs behoort,
bekijkt de zaak min of meer humoristisch: ‘Dat die Nederlanders onze boeken niet
willen hebben, is een spijtige zaak. We kunnen ons daar dik om maken, we kunnen
een kaas- en jenever-boycot voorstellen, maar dat zal allemaal niet veel zoden aan
hun en onze dijken brengen.’ (Het Belang van Limburg, 4/9/78, p. 4)
De vraag blijft: waarom komt het Vlaamse jeugdboek nog steeds niet van de grond
in Nederland? Zijn de Nederlanders echt te chauvinistisch? Blijven de Vlaamse
uitgeverijen in gebreke, in die zin dat ze weinig of geen moeite doen om hun koopwaar
bij de noorderburen aan te bieden en te verdedigen? Valt
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er zoiets als sabotage te noteren vanwege Nederlandse uitgeverijen, die om louter
financiële redenen onbeperkt willen exporteren, maar van uitwisselen niet willen
weten? En spelen Nederlandse boekhandelaren dat sabotagespelletje mee?
Eénrichtingsverkeer in de meest volstrekte zin van het woord dus? Een knappe jongen
die het antwoord op al deze vragen kan geven!
Zijn er dan geen lichtpunten te signaleren? Toch wel, meen ik. In de allereerste
plaats kan de doorbraak van een aantal Vlamingen in Nederland niet lang meer
uitblijven. Enerzijds omdat ze steeds beter werk produceren, anderzijds omdat er
toch enkele gaten in de grens verschijnen. Bovendien staan Nederlandse uitgeverijen
niet a priori weigerachtig tegenover Vlaamse manuscripten. In 1977 gaf de uitgeverij
Van Holkema & Warendorf Fluiten in het straatje van niks van de Vlaamse Gil(berte)
vander Heyden uit. Een jeugdboek dat door de Nederlandse pers vrij gunstig werd
onthaald, vlot werd verkocht en bovendien door een kinderjury van Schagen als
vierde beste jeugdboek werd gerangschikt.
Een andere Vlaming boekte ook een niet onbelangrijk succes. Toen Bruna vorig
jaar een wedstrijd voor het beste nog niet gepubliceerde jeugdboek uitschreef, werd
een werk van Henri van Daele door de jury (waarvan o.a. Marijke van Raephorst en
Jan Terlouw deel uitmaakten) unaniem als het beste uitgekozen. Aan het Nederlandse
lezerspubliek om nu een oordeel te vellen over het bekroonde boek Pitjemoer!
Graag wou ik met deze boekdelen sprekende woorden van Gie Laenen besluiten:
‘Ik lees boeken van Nederlandse auteurs zoals ik boeken lees van Vlaamse kollega's
of van buitenlandse schrijvers. Met de ogen van iemand die op zoek is naar kwaliteit,
zonder enige vorm van nationalisme.’ (Het Belang van Limburg, 4/9/78, p. 4)
Erik Ryckaerts
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Boekbesprekingen
Tekens van taal en tijd
Er zullen in ons taalgebied wel niet zó veel critici te vinden zijn die een even
omvangrijke en gevarieerde bundel ‘verkenningen in de Duitse letterkunde van nu’
kunnen voorleggen als Edmond Ottevaere met zijn Tekens van taal en tijd (Hasselt,
Heideland-Orbis, 1979. 360 blz. Geb. 450 fr.). Lezers van de Standaard der Letteren
zullen onmiddellijk begrijpen waarom: sinds nagenoeg twintig jaar recenseert
Ottevaere Duitse boeken voor dit wekelijks literatuurmagazine. Mettertijd komt op
die wijze een aardige stapel bij elkaar, waardevol en minder waardevol werk, in
tijdsperspectief gezien een wat onoverzichtelijke lectuurparade, begeleid door
overredende of opdringerige flapteksten en reikhalzend naar publieke bijval. De
recensent wordt er met zijn neus tegenaan gedrukt, hij moet wat kriskras
dooreenschuift, juist zien en vatten, en snel genoeg, want de klok schrijft met hem
mee. Groeit met de jaren uit de wanordelijke veelheid het samenhangend beeld van
een periode?
Zeker niet vanzelf. Ottevaere heeft met dit boek de stap naar de synthese willen
zetten en heeft gepoogd uit de verspreide legsteentjes het verborgen mozaïek te
vormen, een werk waartoe de criticus de recensent vroeg of laat moet nopen, wil hij
niet bijziend worden. Schrijver koos daartoe uit het omvangrijke materiaal een
honderdtal bijdragen, die representatief werk voorstellen van een zestigtal auteurs
uit de periode na de Tweede Wereldoorlog en die alle te zijner tijd in de Standaard
der Letteren zijn verschenen. Maar het boek wil duidelijk meer zijn dan een losse
verzameling recensies. Aldus zijn uiteenliggende stukken over één auteur telkens
samengebracht, zodat af en toe een heel stuk van het oeuvre van een auteur zichtbaar
wordt. Dit is o.a. het geval voor Heinrich Böll, Max Frisch, Peter Handke, Wolfgang
Hildesheimer, Walter Kempowski, Franz Kafka (deze laatste overigens als enige uit
de vooroorlogse tijd). Alle auteurs werden daarenboven alfabetisch gerangschikt en
in overzichtelijke rubrieken (roman, lyriek, tijdsgebeuren) ondergebracht.
Schrijver heeft het informatief opzet van zijn boek echter nog duidelijker willen
beklemtonen en wel door twee belangrijke aanvullingen. Niet alleen worden bij elke
afzonderlijke auteur verdere referenties verstrekt, vooraan vindt de lezer tevens een
uitvoerige bibliografie van naslagwerken, historische overzichten en kritische essays,
die hem een uitgebreid instrument aanbiedt bij persoonlijke studie. Het geheel wordt
ten slotte voorafgegaan door een synthetisch opstel over ‘werkelijkheid en
werkelijkheidservaring in de naoorlogse Duitse
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literatuur’, waardoor aan de gebundelde rencensies de noodzakelijke achtergrond
wordt verleend en onvermijdelijke leemten kunnen worden weggewerkt. Die
achtergrond heeft breed genomen betrekking op de Duitse literaire produktie in het
Westen; naar de DDR wordt slechts af en toe summier verwezen.
Zeker, en schrijver verheelt dit in zijn woord vooraf zelf allerminst, deze stukken
blijven eerstelijnskritiek, zij zijn uiteraard kort, twee tot drie bladzijden, en bezitten
noch beogen de diepgang van een strenger peilend en afwegend essay. Toch zijn wij
van mening dat zij, opgespannen in het hierboven beschreven stramien, hun
informatief-kritische waarde affirmeren zonder hun tijdsgebonden en relatief karakter
te verloochenen. Precies daardoor vormen zij uiteindelijk samen een waardevol boek
waar de lezer - gedacht wordt in de eerste plaats aan de germanist, leraar of student
-, op zoek naar betrouwbare inzichten en verder wijzende informatie, meer dan eens
naar zal grijpen. De stevige kaft en de (naar mijn gevoelen) ietwat stijve uitvoering
zijn blijkbaar op dit veelvuldig hand-gebruik berekend. (Tot slot zij gewezen op een
storende zetfout: de zeventigjarige Thomas Mann sprak zijn beruchte rede voor de
Library of Congress in Washington uit in 1945 en niet in 1965, zoals op blz. 11 te
lezen staat.)
Ludo Verbeeck

Literatuur en wetenschap
De algemene literatuurwetenschap is een sector van het departement letteren aan
haast elke hedendaagse universiteit. Wij zijn evenwel niet bij machte in ons tijdschrift,
dat voor een ruim en letterlievend publiek is bestemd, de zeer gespecialiseerde werken
uit die sector uitvoerig te bespreken. Wij kunnen ze ten hoogste aankondigen.
Receptie-Esthetika, ingeleid en samengesteld door R.T. Segers (Huis aan drie grachten,
O.Z. Voorburgwal 249, Amsterdam), bevat opstellen van tien speurders over theorie
en toepassing van de receptie-esthetiek, d.i. onderzoek over de inwerking van het
kunstwerk op enkeling of maatschappij. Dit onderzoek ligt op verscheidene gebieden:
experimentele psychologie, sociologie, geschiedenis, enquête, statistiek, enzovoort.
Ondanks terreinverkenningen blijft het, dunkt ons, moeilijk de precieze inwerking
van een literair feit op een enkeling of een groep te meten of te wegen. Wie meer
wil weten over dit nieuw vorsingsgebied, dat wetenschap poogt te worden, leze dit
boek.
Helmut Gaus liet een studie verschijnen over de rol van de verbeeldingsliteratuur in
de maatschappij: The function of fiction (Story-Scientia, Gent). Het gaat hier om een
sociologische studie waarin principes en methode van een sociale benadering van
het literaire fenomeen worden geformuleerd. In feite grijpt de auteur veel verder dan
deze sociologische onderzoeking: hij handelt ook over het fictionele boek als
linguïstisch fenomeen (IIIe hfst.) en ten slotte zelfs wil hij de benaderingswijze van
de literatuur als psychisch fenomeen overschouwen. Hier worden na elkaar
verschillende methoden bekeken: de fenomenologisch-psychologische,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

468
de Freudiaanse, die van C.G. Jung en de experimenteel-psychologische. Het gaat
hier dus weer niet over de literatuur als zodanig maar over de lezers in hun sociale
situatie. Een heldere inleiding met veel bibliografie.
De heren Raymond van den Broeck en André Lefevere publiceerden Uitnodiging
tot de vertaalwetenschap (uitg. Coutinho, Muiderberg). Ook hier gaat het om een
nieuw gebied van wetenschappelijk onderzoek: wat is in feite vertalen? Theoretisch
en beschrijvend ontleedt men alle verschijnselen, die zich mogelijk bij die taalact
voordoen. Dit is natuurlijk een linguïstische problematiek, doch zij raakt ook even
de letterkunde in de sector van de vertaalde literatuur (hfst. VII, p. 143-161). Wie
zich theoretisch voor dit vraagstuk interesseert, leze dit hoofdstuk. Er is een rijke
bibliografische lijst.
Wat dichter bij de literatuur zélf staat de publikatie Roman en Onderwijs (uitg. Acco,
Leuven), een verzameling opstellen over literatuurtheorie, roman-onderzoek in theorie
en praktijk, die uitgaat van docenten aan de katholieke St. Aloysius-faculteit te
Brussel. Er zijn ook didactisch-theoretische opstellen over literatuur in het middelbaar
onderwijs. Dus: voor elk wat wils! De schrijvers zijn: B.F. van Vlierden, H. van
Gorp, H. de Jonghe, J.D. Janssens, H. Bousset, M. de Clercq. In dit zeer gevarieerde
boek kunnen literatuurleraars en kritische lezers wel hier en daar wat ophalen.
Ook Tekst en Lezer van Prof. J.J.A. Mooij (Polak en Van Gennep, Amsterdam) is
een losse verzameling opstellen, die meestal vroeger waren verschenen. Mooij is een
filosoof, oorspronkelijk nog wel een wetenschapsfilosoof, die zich later naar de
esthetica, de literatuur- en taalfilosofie en de literaire theorie heeft georiënteerd,
ongetwijfeld een breed gecultiveerde en bibliografisch sterk gewapende intelligentie.
De schrijver behandelt concrete onderwerpen zoals roman en werkelijkheid (64-90),
klank en betekenis in de poëzie (154-178), metafoor en vergelijking in de literatuur
(179-221), motivering van literaire waardeoordelen (253-279); daarnaast meer
theoretische thema's als: interpretatie (10-34), wat is een kunstwerk? (279-308), wat
is literatuur? (309-338). Het boek is een wat losjes opgebouwd conglomeraat van
studies, de literaire voorbeelden zijn wat te uitsluitend in de Hollandse letterkunde
gekozen; maar wie zich voor reflexie over literaire theorie en kritiek interesseert, zal
hier enkele substantiële essays vinden.
Wij vermelden hier ook de eerste aflevering van de ‘Antwerp Studies in Literature’,
een gestencilde uitgave van het Departement letterkunde van de Antwerpse universiteit
(U.I.A.). Het is een studie van Karl Caluwé: ‘Het klokwerk van de
gedaanteverandering. Of hoe de lezer horlogemaker wordt’, waarschijnlijk een
licentiaatsverhandeling, over hedendaagse experimentele romantechniek. Voor
liefhebbers van deze problematische materie, die weinig of geen literaire genieting
biedt. Te bestellen bij de hierboven vermelde universiteit.
Ten slotte verschenen twee vulgarise-
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rende studies over de theorie van de roman in een nieuwe reeks Puntkomma (Van
Gorcum, Assen - Orion, Brugge). Het eerste boekje, Realisme door Mineke Schipper,
handelt over de gronden, modaliteiten en aspecten van de werkelijkheidsillusie in
de letterkunde. Een onderwerp waarover men vanaf Aristoteles tot Mao Tse-toeng
heeft gespeculeerd. Een andere studie ontstond onder redactie van Mieke Bal: Mensen
van papier. Het gaat over personages in de literatuur: wat zijn ze? hoe verschijnen
ze? Ook een eeuwenoud probleem, waarover vooral vandaag vaak diepzinnig wordt
geleuterd.
Albert Westerlinck

Internationale literaire terminologie
De nieuwe Dictionnaire International des Termes Littéraires, die door de Editions
A. Francke in Bern wordt uitgegeven, is, naar de eerste aflevering te oordelen, een
veelbelovend project. Deze eerste aflevering telt 96 bladzijden en ze brengt ons van
Academie tot Autobiographie. Het is evident dat nog geen honderd bladzijden van
een werk dat, eenmaal volledig, in de duizenden bladzijden zal lopen, ver van
voldoende is om een definitief oordeel te vellen, maar vanaf de eerste stap ziet het
er toch naar uit dat dit ‘Internationaal Woordenboek van Literaire Termen’ flink op
weg is om monumentaal te worden. Het geheel staat onder de wetenschappelijke
leiding van Robert Escarpit.
Het woordje ‘international’ van zijn titel slaat alvast op twee aspecten van het
werk: de inhoud en de medewerkers. Bij ontstentenis van iedere vorm van
verantwoording of intentieverklaring in een voorwoord, bij gebrek aan een lijst van
medewerkers ook, is het natuurlijk wel moeilijk de principes te achterhalen die aan
de verdere uitwerking van dit woordenboek ten grondslag zullen liggen. Ze kunnen
enkel worden afgeleid uit de twintig artikels die hier voorhanden zijn. Het allereerste
wat hierin opvalt is een gezond kosmopolitisme. Elk artikel is ondertekend en ik tref
daar de namen aan van gereputeerde Franse, Italiaanse, Amerikaanse, Engelse en
Duitse geleerden van diverse strekking. Elk artikel is in vijf paragrafen ingedeeld:
Etymologie, Etude sémantique, Equivalents linguistiques, Commentaire historique
en Bibliographie. De algemene voertaal is in de eerste plaats het Frans, maar in de
Commentaire historique, die veruit de langste paragraaf van elk artikel uitmaakt,
zijn ook heel wat teksten in het Engels opgenomen. In de paragraaf met de Equivalents
linguistiques worden de Duitse, Engelse, Arabische, Chinese, Spaanse, Franse,
Italiaanse, Japanse en Russische (!) versies en/of nuances van iedere term besproken
en het is wel niet nodig te beklemtonen hoe ongewoon rijk en nuttig deze discussies
zijn. De bibliografische gegevens zijn natuurlijk ver van exhaustief, maar brengen
toch een ruime selectie uit de relevante Franse, Engelse, Amerikaanse, Italiaanse en
Duitse literatuur. Bij de termen zelf komen niet alleen de meest-voor-de-hand-liggende
als Acte, Academie, Adaptation, Anciens et modernes of Art voor, maar ook meer
esoterische, zoals de Arabische Adab en Ahbar, of de Sanskritische Alamkara. De
actualiteit van het materiaal moge o.a. blijken uit de bijdrage van Bruce
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Morrissette over Alitterature, een term die door Claude Mauriac voor het eerst in
1958 werd gebruikt. Een andere belangrijke kwaliteit is ook dat elke auteur kennelijk
voldoende plaats tot zijn beschikking krijgt om, waar nodig, een ernstige discussie
op te zetten van de term in kwestie. Zo zijn b.v. meer dan 8 blz. voorzien voor de
bespreking van Art (door Phillip H. Rhein), 13 voor L'art pour l'art (door J. Theodore
Johnson, Jr.), 8 voor Auteur (door Oscar Büdel) en 11 voor Authenticité (door A.
Marino). Dit maar om te zeggen hoe ernstig het hele project opgevat is. En ik moet
erbij voegen dat de inhoud van elke bijdrage verantwoord en verrijkend is. De nadruk
ligt over 't algemeen wellicht meer op de historische en filologische facetten van elk
woord dan op zijn literairtheoretische aspecten, maar de belangrijke bijdragen zijn
voldoende lang en gevarieerd om de auteur een grondig en evenwichtig beeld van
‘zijn’ term te laten geven. Daardoor wordt dit ongetwijfeld een werk waarin de
ernstige literatuurliefhebber niet enkel de definities zal vinden die hij zoekt, maar
waarin hij zich ook graag al grasduinend zal verliezen.
Het heeft weinig zin elk van de grote artikels in detail te willen bespreken. Daarom
pik ik er één uit dat m.i. representatief is. In zijn acht bladzijden over Art toont Phillip
H. Rhein zich voorstander van een semantische conceptie van de literaire kunst. In
een ondubbelzinnige paragraaf affirmeert hij dat de literatuur noch een visuele noch
een auditieve kunst is: ‘woorden zonder betekenis verschaffen weinig esthetisch
genot’, zegt hij, ‘literatuur, of de verbale kunsten, zijn afhankelijk van de betekenis,
de letterlijke zowel als de symbolische, van woorden, en het is aan de betekenis der
woorden dat de literatuur haar eigen karakter ontleent.’ Misschien wel niet de, maar
toch het allergrootste gedeelte van bestaande literatuur, zou ik zeggen. Wie een ruime
kijk heeft op het literair gebeuren en zich niet blind staart op het modieuze experiment
zal niet betwisten dat een substantieel gedeelte van de wereldliteratuur gewoon
ondenkbaar is zonder een vast geloof in de semantische waarde van het woord. Het
is alleen spijtig dat Rhein in zijn bewijsvoering een argument gebruikt dat enigszins
indruist tegen wat hij wil aantonen. Hij beweert namelijk: ‘Hoewel de doeltreffendheid
van een gedicht kan worden vergroot als het hardop gelezen wordt, is het even waar
dat het hele effect van een gedicht kan verloren gaan door een verkeerde mondelinge
vertolking.’ Deze laatste zinsnede wijst er m.i. eerder op dat de auditorische aspecten
van het gedicht een veel essentiëler rol spelen dan een overdreven semantische
conceptie van de dichtkunst suggereert. Wat er ook van zij, stimulerend is deze
discussie in elk geval en ze is typisch voor deze hele eerste aflevering van het
woordenboek. Ik heb eigenlijk maar een paar aanmerkingen op kleinere
tekortkomingen. Op blz. 67 wordt Eliots Prufrock verkeerdelijk als Profrock gespeld
- een zetfout wellicht. In het artikel over Art mis ik een bibliografie. En het is werkelijk
spijtig dat in de bibliografie over Authenticité de naam van Lionel Trilling niet
voorkomt. Deze bekende Amerikaanse criticus heeft in zijn Sincerity and Authenticity,
dat in 1972 bij Oxford University Press verscheen, immers een volledig, en
meesterlijk, boek aan dit probleem gewijd.
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Alles samen is het evident dat deze Dictionnaire International des Termes Littéraires
een werk wordt dat in geen enkele universiteitsbibliotheek zal mogen ontbreken.
Niet dat het in een privébibliotheek zou misstaan, maar welke particulier zal zich bij een prijs van 25 Zwitserse frank voor de letters Academie-Autobiographie - het
hele alfabet kunnen aanschaffen.
Maurits Engelborghs

Duitse literatuur in de 20ste eeuw
Van Hermann Glaser, cultuurhistoricus en -socioloog die o.a. een analyse gaf van
het nazisme in ‘Das Dritte Reich - Anspruch und Wirklichkeit’ (19634) en in het
verlengde hiervan het fenomeen van de Duitse kleinburgerlijkheid
sociologisch-psychologisch doorlichtte in ‘Spieszer-Ideologie - Von der Zerstörung
der deutschen Geistes im 19. und 20. Jahrhundert’ (19642), verscheen thans een
merkwaardig boek in twee werken. Terwijl de eerste band ‘die Welt von gestern’ als
‘goldenes Zeitalter der Sicherheit’ schetst, maar ook reeds wijst op de aanwezige
ziektesymptomen, omschrijft het tweede deel vooral het geestesklimaat van de
Weimar-republiek, de verbrokkeling van maatschappij en literatuur, het failliet van
de vroegere waarden en de teloorgang van de individualiteit die zou uitmonden in
een massamaatschappij die, getekend door onrust en onzekerheid, zich plots
geconfronteerd voelde met wat W.H. Auden ‘the age of anxiety’ heeft genoemd. De
grote waarde van Glasers werkt ligt hierin dat hij, niet op geleerd-wetenschappelijke
wijze maar welhaast vlot-aanschouwelijk vertellend ernstig reflecteert over allerlei
tijdsverschijnselen en hun neerslag in belangrijke werken en aldus een tijdspanorama
weet te borstelen en te duiden. Beide delen, die ook door de niet-specialist zonder
veel moeilijkheden kunnen worden gelezen, zijn overigens een uitgebreide bewerking
van zijn reeds in 1956 verschenen ‘Weltliteratur der Gegenwart’, dat verschillende
herdrukken kende en reeds lang niet meer voorradig was.
Hierbij aansluitend vermeld ik, vooral voor de bewonderaars van een der grootste
exponenten van deze tijd, het werk van Wolfgang Rothe, Kafka in der Kunst (Belser,
Stuttgart), waarin (af)beeld(ing) en woord harmonisch samengaan, elkaar aanvullen
en derhalve via het werk van plastische kunstenaars het oeuvre van Kafka belichten.
Uiteraard vormen de uitsluitend zwart-wit reprodukties van litho's, pentekeningen,
etsen en houtsneden die, chronologisch geordend, een selectie van een halve eeuw
Kafka-illustratie omspannen, de hoofdbrok. Ze worden echter omraamd door een
reeks teksten waarvan een inleidend opstel de tekenaar Kafka benadert en evalueert.
Voor Kafka, die over zichzelf sprak als ‘ein Augenmensch’ en die als student het
keuzevak Nederlandse schilderkunst koos, waren zijn hier afgedrukte tekeningen
niet zomaar een tijdverdrijf of weergave van uiterlijke werkelijkheid, maar wel zoals zijn geschriften overigens - een voorstelling van zijn ‘traumhaftes inneres
Schauen’. Voor Kafka die de werkelijkheid als ‘immer unrealistisch’ ervoer en
gestalte gaf, waren schrijven en tekenen be-tekenen. Zien was schouwen
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en be-schouwen, poging tot veruiterlijking van eigen gekweldheid, onrust en
existentiële angst. Bepaalde van teksten voorziene, aan Milena verstuurde tekeningen
zijn trouwens overduidelijk zelf-interpretaties. Sommige ervan worden hier
psychoanalytisch benaderd op basis van het werk van J.S. White: ‘Psyche and
Tuberculosis. The Libido Organisation of F. Kafka’. Naast de tekenaar wordt vooral
de getekende - hier letterlijk te begrijpen - onder de loep genomen. Naast de geschetste
evolutie in de illustratie - ze loopt van onderdelen, Literatur des 20. Jahrhunderts
in Motiven (Band I. 1870-1918 en Band II. 1918-1933, C.H. Beck, München). Hier
speurt de auteur naar de bewegende krachten en stromingen in het Duitse maar ook
Europese geestesleven. Deze topografie van het culturele landschap getekend tegen
de achtergrond van sociopolitieke en economische veranderingen krijgt reliëf in de
bespreking van thematisch-motivisch gelijkaardige geschiktheid aan en
afhankelijkheid naar een meer afstandelijke en persoonlijke transpositie van het werk
- wordt ingegaan op de moeilijkheid van de plastische kunstenaar, die met eigen
uitdrukkingsmiddelen op een geschreven werk wil reageren. Het is inderdaad delicaat
zijn poly-interpretabele, symbolisch-allegorische parabels plastisch te vertalen. M.a.w.
het visueel fixeren dat nauwelijks meer dan een statisch moment of een aspect van
werkelijkheid kan uitbeelden, loopt gevaar bij het oppervlakkig-illustratieve of het
anekdotische te blijven hangen. Bepaalde tekeningen zijn dan ook meer parafraserende
illustratie dan wel onthullende allusie. Van de ongeveer 20 van de 50 kunstenaars
die hun confrontatie met Kafka met woorden trachten toe te lichten, treft dan ook de
bekentenis van José Luis Cueva: ‘Kafka illustreren is precies even moeilijk als het
zich voorstellen en reconstrueren van dromen na het ontwaken.’
De beste tekeningen? Eigenlijk een overbodige en niet te beantwoorden vraag.
Naar mijn gevoel de vier gouaches van W. Kramms Kafkacyclus (‘Der Prozess’, 21
prenten) die in hun strakke soberheid van vorm, vlak en lijn op pregnante wijze angst
en vereenzaming, macht en machteloosheid en de niet te ontlopen noodlottige,
anonieme en schuldloze schuld weten te suggereren. Maar dit geldt ook voor de
expressief trillende litho's van Fronius, een der eerste Kafka-tekenaars. Talrijk zijn
vanzelfsprekend de illustraties bij ‘Die Verwandlung’. Van de vele kevervariaties Kafka verzette zich destijds tegen elke vorm van insektvoorstelling toen Q. Starke
de eerste uitgave van zijn bundel wilde verluchten - hebben de etsen van R. Escher
en A. Hoffmeisters neorealistische tekening me het sterkst aangesproken. Aan deze
illustraties gaan drie reeksen documenten vooraf die zelf een illustratieve functie
hebben, aangezien ze de ogenmens, tekenaar en kunstkenner Kafka belichten. De
teksten zijn ontleend aan de dagboeken van de auteur zelf, maar ook aan Max Brods
‘F. Kafka. Glaube und Lehre’, aan Janouchs ‘Gespräche mit Kafka’ en ‘Da geht
Kafka’ van J. Urzidil. Er is ten slotte een uittreksel uit Heinz Ladendorfs werk ‘Kafka
und die Kunstgeschichte’, en een nogal door gratuite beweringen opvallende,
psychologisch-grafologische beoordeling van L. Blank die zonder enige voorafgaande
informatie Kafka's tekeningen toegeschoven
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kreeg. Al bij al een boek dat zeker zijn prijs waard is en dat samen met het in 1971
bij dezelfde uitgeverij verschenen fotoboek ‘Kafka und Prag’ (122 blz., 38 foto's,
DM 38. Tekst van J. Bauer, foto's van I. Pollak en vertaald uit het Tsjechisch van V.
Cerny) elke Kafka-bewonderaar zal boeien.
Edmond Ottevaere

Varia
Verschenen is het twaalfde en laatste deel van de Universele Wereldgeschiedenis
(Scheltens en Giltay, Den Haag, Heideland-Orbis, Hasselt). Het monumentale werk
is de Nederlandstalige bewerking van het bekende Duitse model: de Propyläen
Weltgeschichte. Dit deel bevat nog drie aanvullende overzichten van
geesteswetenschappen in de hedendaagse wereld: literatuurwetenschap,
taalwetenschap en sociologie. Het overzicht over literatuurstudie van E. Kunne-Ibsch
en D.W. Fokkema is zeer summier en onvolledig, dat over de taalwetenschap van
Simon C. Dik is vollediger en ook betrouwbaarder, ten slotte is het overzichtelijk
beeld van de sociologie, dat B.C. van Houten geeft, zeker degelijk en leerrijk. De
drie overzichten, die samen 85 bladzijden behelzen, voltooien deze
wereldgeschiedenis, die hoogstaande en ook minder belangrijke bijdragen bevatte
(de beste waren doorgaans de vertaalde). Dit laatste deel bevat een nuttige
‘wereldgeschiedenis in trefwoorden’ en een register.
Na het overlijden van Joos Florquin wordt de reeks Ten Huize van.... voortgezet
(Davidsfonds, Leuven) met materiaal uit het archief van de overledene. In het
zestiende deel vinden wij twee literairhistorici (Frank Baur, Eugeen de Bock), twee
kunstenaars (Hub. Malfait, Louis de Meester) en heel wat vooraanstaanden in het
openbaar leven: Prof. Robert Vandeputte, Alf. Vranckx, A. van Istendael, Jan de
Spot, Mgr. Broeckx, Pol Jacquemijns. Zoals steeds zijn deze interviews een rijke
bron van informatie.
Het Jaarboek 1979 van het F. Timmermans-Genootschap, Het dertiende kind, werd
samengesteld door Cyriel Verleyen (uitg. Orion, Brugge - B. Gottmer, Nijmegen).
Het is gewijd aan het thema van het kind. Zoals steeds is deze aflevering een bron
van literaire vreugde voor allen die van de wonderbare Felix houden. Er zijn boeiende
bijdragen over zijn kinder- en schooltijd door L. Vercammen en José de Ceulaer,
over Timmermans als verteller voor kinderen door Jan Vercammen, Clara en
Gommaar Timmermans, Cyriel Verleyen, over Timmermans en de Kerstboodschap
door H.-E. Mertens. Naast enkele korte, vergeten stukjes van de grote schrijver zelf,
is er nog een enquête over het onderwerp: wat denkt de Vlaamse jeugd over hem?
Van André Demedts verscheen bij het Davidsfonds (Leuven) een Omnibus, zeer
lijvig (408 p.), die een herdruk bevat van zijn roman In uw handen en van vijf
novellen. Wat mij ook bij het herlezen van een paar dezer novellen treft, is de ruime
kennis van het milieu en de scherpe kijk op de innerlijke mens in de verhalen van
deze ras-schrijver.
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Fred Germonprez schreef een tweede reeks Kortrijkse Figuren (uitg. Stad Kortrijk),
waaronder er een groot aantal in de culturele of literaire geschiedenis thuishoren,
van Karel van Mander over Caesar Gezelle tot Willem Putman. Voor historisch
belangstellenden.
Vijftig gedichten om nooit te vergeten is een bloemlezing van Stijn Verrept
(Orion-Colibrant, Brugge). Zij is thematisch onderverdeeld in zeven afdelingen.
Slechts één woord: deze keuze is zéér mooi, de uitgave ook!
Het lied van de dood is een vertaling van het Middelfranse gedicht ‘Les Vers de la
Mort’ van de Picardische monnik Hélinant, die na een werelds leven als edelman en
trouvère in een trappistenklooster trad en in dit gedicht een laatste vermaning zond
naar de wereld. Het moraliserend gedicht van 50 strofen werd vrij maar vlot vertaald
door Jacques Fieuws, die deze vertaling maakte terwijl hij zijn vroege dood nabij
wist.
Jack Verstappen heeft al enkele boeken over het volksleven geschreven. In 150 jaar
België geeft hij een overvloed van weetjes over de folklore in de laatste 150 jaar.
‘Een overzicht van het volksleven’, zoals hij beweert, is het allerminst. Het zijn losse
greepjes, alfabetisch geordend van de A van ambachten tot de IJ van ijzererts. Er
zijn pittige gegevens en ook banaliteiten. Bovendien oude prenten en foto's. Voor
de liefhebbers.
Het Educatieve Boek is een verzameling bijdragen over vragen en problemen rond
het boek in de opvoeding, vrucht van een wetenschappelijk symposium in het
Limburgs Universitair Centrum en samengesteld door Dr. A. Grijpdonck. De mooie
uitgave is van de Uitgeverij Heideland n.v. Hasselt, die zich heeft losgemaakt van
het Hollandse Heideland-Orbis en een nieuwe toekomst tegemoet gaat.
In de reeks ‘Grote Ontmoetingen’ (Orion, Brugge) verscheen een studie over Hans
Lodeizen door Willem Sinninghe Damsté en Rob Molin. De jong gestorven dichter
(1924-1950), die wordt beschouwd als een voorloper van de ‘Vijftigers’, heeft als
dichter een relatieve perfectie bereikt in Het innerlijk behang. Die studie is klassiek
opgebouwd en zeer informatief.
Onze redacteur Fernand Auwera had een uitgebreide ontmoeting met Cees
Buddingh', vooral als dichter bekend, beweeglijk fantast maar toch realist, zeer
opgewekt en opwekkend. Een goede inleiding.
De Leuvense hoogleraar Prof. H. van Gorp bracht in samenwerking met vier
medewerkers (R. Ghesquiere, G. De Preter, L. Sollie, B. Struyf) een Lexicon van
literaire termen op de markt (J.B. Wolters, Leuven). De termen worden alfabetisch
geordend van Abele spelen tot Zeugma. Men weet dat kunst- én literatuurwetenschap
een schrijnend tekort vertonen aan klare, eenduidige termen en derhalve vaak in
Babelse verwarring vervallen. Om inzake literatuur helder te denken of te schrijven
is strenge trouw aan een vaste terminologie nodig. Dit lexicon is dus uiterst nuttig
voor leraars en voor allen die zich aan
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literaire interpretatie en kritiek willen begeven. Ik hoop dat literatuurleraars en
studenten in groten getale dit boek zullen kopen: het is een nodig vademecum.
Wij ontvangen nog tijdig om ze hier te vermelden de vierde uitgave (vermeerderd)
van Guido Gezelle door Karel de Busschere, verschenen in ‘Grote Ontmoetingen’
(Orion, Brugge). Wij kunnen op deze herdruk niet volledig ingaan, maar willen hem
aanbevelen. Door de ruime eruditie over wat Gezelle in zijn Westvlaams milieu raakt
en zijn populariserende stijl is het boekje een uitmuntende inleiding tot het werk en
het milieu van de dichter.
Albert Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Argus
nr. 12, dec. 1979
Dat een literair tijdschrift al bij zijn twaalfde nummer een achterstand van een half
jaar oploopt, is meestal een veeg teken. Laat ons hopen dat Argus deze inzinking te
boven komt. In dit nummer staan goede natuurgedichten van Leo Herberghs en een
sterk ritmische, beeldrijke cyclus van Gus Faes. Ook poëzie van J. Carlier en Willy
Balyon is heel behoorlijk, evenals verhalen van Willy Lauwens en Frank Herzen.
Proza van G. Eekhaut en Hans Inne is beduidend zwakker. P. Jacobs schrijft heel
concreet over de problemen van literair vertaalwerk. J.A.G. Tans schrijft over ‘Het
zwart uit de mond van Madame Bovary’ van Willem Brakman, en J. Grüschke stelt
de poëzie van Jan Kooistra voor. In de rubriek ‘Over de grenzen’ komen de Tsjech
Miroslaw Zulawski en de Canadese dichteres Margaret Atwood aan bod. Ton Luiting
is boos op Maurits Mok omdat die boos op hem is, n.a.v. het Mok-nummer van
Dimensie. Alstein reageert rijkelijk laat op de ‘Grobbendonkse brieven’ (1974) van
Hannelore en Lampo. Hij heeft natuurlijk overschot van gelijk. Verder wat recensies,
een tijdschriftenrubriek en géén rubriek ‘Boekanier’. Die wordt afgeschaft.

Bzzlletin
8ste jrg., nr. 74, maart 1980
Hella S. Haasse schrijft een heel goed, boeiend essay over George Sand, gevolgd
door enkele vertaalde fragmenten uit haar werk. Rob Molin schrijft een essay over
Pierre Kemp en A. van Oudvorst onderzoekt de relatie tussen Eddy du Perron en
André Malraux. ‘Denken is missen’ schrijft Ch. Vergeer boven een opstel over de
filosoof/essayist Corn. Verhoeven, die onlangs de P.C. Hooftprijs kreeg. H. van de
Waarsenburg bespreekt met bijzonder veel waardering de nieuwste bundel van H.H.
ter Balkt. Redelijk goed proza van Daan Cartens en J. Ritzerfeld en een gesprek van
Peter van den Hoven met de Antilliaanse jeugdauteur Sonia Garmers.

Deus ex Machina
4de jrg., nr. 3, jan.-maart 1980
Eerst wordt de graficus Roeland Pietersz. D'Haese voorgesteld met een reeks
intrigerende romantisch-symbolische tekeningen. Gewoontegetrouw is ook J.M.
Legrand met plastisch werk present. Altijd in dezelfde sterk symbolisch geladen
sfeer is het werk van Henri Decoster. Vrij veel gedichten in dit nummer, meestal
heel behoorlijk zonder echt sterk te zijn: van A. Dierick, Alstein, F. de Preter, A. di
Berardino, A. Sey-
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mus en L. van Uytvanck. F. de Preter schrijft ook enige woorden rond Gorters ‘Mei’,
haalt de vergeten dichter P. Vanosmael uit de lade en schrijft nogal zweverig over
‘de kracht van de stilte’. M. Bruynseraede vertelt hoe zijn voorvader A.A.
Bruynseraede niet het buskruit maar de gloeilamp uitvond, en schrijft een kort maar
knap verhaaltje: ‘J'ai baisé ta bouche...’, naar een motief van Aubrey Beardsley.

Hollands Maandblad
21ste jrg., nrs. 388 en 389, maart en april 1980
Het maartnummer opent met een nogal agressief en ontluisterend artikel van Bastiaan
Bommeljé: ‘De Muze en Narcissus. Kunst in een tijd van esthetische inflatie’. Een
sociale visie op kunst als statussymbool, als ‘opium van de middenklassen’. ‘Berceuse’
is een mooi verhaal van Hélène Weski. Proza van Kees Ouwens is leesbaarder dan
gewoonlijk, zonder er zijn intrigerende, obsessionele ritmiek door te verliezen. Best
verteerbaar zijn de columnachtige stukken van K. van het Reve, J.J. Peereboom, en
nu ook J.P. Guépin. Goede gedichten van Cissy Valkhoff, A. de Graaf en Wim
Brands. Op een andere - veel intellectualistischer - manier, bekoort de poëzie in het
aprilnummer: van Jos Kunst, Sacha Fontane en Anne Doting. J.P. Guépin begint aan
een nieuwe versie van zijn ideeën over retorica: ‘Retorica en liberale samenleving’.
‘Pruum’ is een prachtig verhaaltje van Hans Dorrestijn, over een afzichtelijke kat,
veel sterker dan een anekdootje van J.M.A. Biesheuvel, en een weliswaar bijzonder
goede vondst van P. Batty: ‘De benen van het lijf’.

Kultuurleven
47ste jrg., nrs. 4 en 5, mei en juni 1980
Het meinummer brengt een dossier over ‘Kerk-Staat en Kerkelijke Diplomatie’. Het
nummer van juni staat in het teken van ‘kunst als leven, kunst als hoop’: geen echt
dossier maar wel een grote samenloop van artikels rond literatuur en kunst. In een
inleidend, redactioneel stuk wordt ingegaan op de maatschappelijke en existentiële
functie van poëzie. Ook een slotbeschouwing van J. de Visscher peilt naar de
bestaanswijze van kunst. Andere opstellen zijn concreter. J. Vanbergen
commentarieert het schilderij ‘La Géante’ van R. Magritte. Zijn commentaar is
tegelijk een bezinning op de (on)mogelijkheid om in taal over kunst te spreken. V.
Nees ontwikkelt een soort ‘fenomenologie van de dirigent’. L. Scheer analyseert een
gedicht van P.C. Boutens en J. van Ackere ziet Mozart als een Europees en universeel
componist. M. Smets schrijft over ‘Belgisch bouwen in de zeventiger jaren’, terwijl
L. Apostel een fictief gesprek heeft met M. Heidegger over ‘Kunst en techniek’.
Daarnaast zijn er nog de poëzie- en prozakroniek, van resp. D. Kroon en J.J. Wesselo,
en gedichten van L.M. van den Brande en M. Journée.

Maatstaf
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28ste jrg., nr. 3, maart 1980
Hoofdbrok is een lang verhaal van F.B. Hotz, vol van de hem typerende afstandelijke
nostalgie en ten dode opgeschreven illusies: ‘Proefspel’. Een toch goed verhaal van
Maarten 't Hart verbleekt daar wat bij. Heel sterk daarentegen zijn twee
mini-verhaaltjes van Jan
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de Rooy. Goede gedichten van Rien Vroegindeweij, Jan S. Dijkema en René Hamers.
De overige bijdragen zijn politiek-historisch, over ‘Trotski en het eurocommunisme’
(G. Verrips), ‘Alexander Berkman's anarchisme’ (R. Uitenhout) en de 19de-eeuwse
Ecuadoriaanse politicus Garcia Moreno (R. Lemm).

Ons Erfdeel
23ste jrg., nr. 2, maart-april 1980
Carolina de Maegd-Soëp publiceert het eerste deel van een opstel over ‘De
Zuidnederlandse literatuur in Rusland’. J. De Kadt belicht de figuur van Alexander
Cohen: ‘Van “voorloper van Provo” tot “meeloper der Fascisten”’. Andere politieke
bijdragen gaan over de evolutie van de Volksunie (Manu Ruys) en over recente
ontwikkelingen in de Nederlandse politiek (C. Raming). Hanneke van Buuren schrijft
een heel goed stuk over het werk van Hella S. Haasse, R. van de Perre stelt de dichter
Maurits Mok voor en Wim Rutgers belicht het werk van de Surinaamse schrijfster
Bea Vianen. Gaby Gyselen schrijft een heel instructief overzicht van de Vlaamse
houtsnede en lino omstreeks de Eerste Wereldoorlog en J. de Rooij stelt het lopende
project van een ‘Algemene Nederlandse Spraakkunst’ voor. In de kroniek wordt
werk besproken van Elisabeth Marain, J. Donkers, Willy Roggeman, I. Michiels en
de Lucebertstudie van Van de Watering (uitgerekend door Cornets de Groot).

De Periscoop
30ste jrg., nr. 8, april 1980
A. Demedts schrijft over Simone de Beauvoir en André Malraux. Paul de Vree
bespreekt in zijn uitgebreide prozakroniek werk van I. Michiels, Willy Roggeman,
W.F. Hermans, en studies van Fokkema (over de Vijftigers) en van R. Snoeck (over
P. van Ostaijen). B. van Mulders stelt de verzamelde kronieken van E. Ottevaere,
over Duitse letterkunde, voor. J. Fontier schrijft over het werk van de graficus Emiel
Hoorne en de kunstbrief van Paul de Vree geeft commentaar bij de belangrijkste
recente tentoonstellingen. Aparte aandacht wijdt hij aan de kunst van de Catalaan
Julio Gonzàlez.

Varia
- Inktkoelie is de titel van een nieuw ‘tweemaandelijks semi-literair tijdschrift rond-om
de Nederlandse dichtkunst’. De eindredactie berust bij Harrie Habets en Willem
berend H. Abonnement: 30 gulden. Adres: ‘De duizenddichter’. Torensteeg 5, 1012th
Amsterdam. Dit. ‘nulnummer’ van de 1ste jrg., mei-juni blinkt vooral uit door een
heel speelse vormgeving. Zo speels dat het bijna onleesbaar wordt. Inhoudelijk sterk
op de Amsterdamse actualiteit toegespitst.
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10/6/80
Hugo Brems
- In Gezelliana (10de jrg., afl. 2) publiceert en commentarieert R.F. Lissens twee
brieven van Gezelle aan Vermeylen, nieuwe aanwinsten van het AMVC. Em. Janssen
onderzoekt biografische gegevens in verband met ‘Guido Gezelles zomervakantie
1958’.
- Het Documentatieblad werkgroep 18de eeuw (nr. 45, febr. 1980) bevat o.m. ‘Een
bibliografische excursie op het gebied van het 18de-eeuwse Nederlandse kinderboek’,
door C.F. van Veen.
12/5/1980
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 7 september 1980
Albert Westerlinck / Bij een bescheiden jubileum (1855-1980)
In 1855 heeft Jozef Alberdingk Thijm te Amsterdam onze Dietsche Warande gesticht.
Dit is nu 125 jaar geleden. Wij willen er geen groot jubileumjaar van maken, zoals
in 1955, maar wel hier een passende gelegenheid vinden om de stichter en de stichting
van ons tijdschrift te herdenken.
De Dietsche Warande heeft meer dan dertig jaar, van 1855 tot 1886, als een
eenmanstijdschrift bestaan. Toen liet Thijm, zoals hij in ‘Een woord aan mijn trouwe
lezers’ schreef, het bestuur over aan ‘krachtiger en jonger handen’, die van zijn broer
Paul. Deze was sinds 1870 hoogleraar in de letteren en de geschiedenis te Leuven.
Zo verhuisde ons tijdschrift naar Zuid-Nederland, het werd voortaan gedrukt te Gent.
Paul Alberdingk Thijm zou de Warande leiden tot eind 1899. Hij gaf het tijdschrift
toen in handen van Marie-Elizabeth Belpaire, die het van 1900 af liet versmelten
met het te Gent verschijnende, algemeen-Vlaamse en katholieke maandschrift Het
Belfort. Van op de drempel van deze eeuw verschijnen wij dus met de vreemde,
ietwat barokke titel Dietsche Warande en Belfort, die niemand begrijpt indien hij
onze geschiedenis niet kent.
Het zou mij hier te ver voeren de jongste tachtig jaar van ons bestaan te
overschouwen; ik wil mij tot enkele bespiegelingen over de tijdschrift-werkzaamheid
van onze stichter beperken, omdat zijn geest, samen met die van mijn vereerde
voorganger en vriend August van Cauwelaert, zeker het meest inspirerend is geweest
voor de naoorlogse Dietsche Warande tot op onze dag.
Thijm heeft, meer dan dertig jaar lang, grote moeilijkheden gekend om het
tijdschrift bij de uitgever C.L. van Langenhuysen te laten verschijnen. Hij wou per
jaar zes afleveringen van ca. honderd bladzijden publiceren. Maar de tegenslagen
kwamen. Vóór de eerste aflevering verscheen, stierf zijn broer Lambert, een
muziekkenner, op wiens medewerking hij had gerekend. In de eerste aflevering
kondigt hij bijna dertig medewerkers aan (waaronder heel wat Vlamingen), maar
velen laten niets van zich horen. Erger was dat de intekenaars uitbleven. Reeds bij
het einde van de eerste jaargang heeft hij er heel wat verloren wegens de stijgende
levens-
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duurte, schrijft hij aan een Vlaamse medewerker, de Leuvense archivaris Van Even.
Thijm bereikte nooit 500 abonnees. Hij had niet enkel ‘lezend publiek’, maar ook
nieuwe medewerkers te kort. Die klachten komen bij hem voortdurend terug.
Bovendien, al had hij de idee van de algemeen-Nederlandse culturele eenheid in zijn
schild geschreven, in de zuidelijke Nederlanden had hij geen inschrijvingen behalve
die van enkele bibliotheken. Ook op dit punt zijn wij er in onze dagen op
vooruitgegaan, want ons aantal Noordnederlandse abonnees is vandaag talrijker,
hoewel verre van talrijk genoeg.
Een ander probleem van Thijm was dat hij er niet toe kwam het tijdschrift
regelmatig te laten verschijnen. In 1867, na twaalf jaar, waren er slechts zeven
jaargangen verschenen. Ook nadien lieten de afleveringen soms lang op zich wachten.
Gemiddeld was om de twee jaren één jaargang compleet. Van 1874 tot 1886 zagen
nog slechts vijf jaargangen van ongeveer 600 bladzijden het licht. Het was dan ook
de hoogste tijd dat Thijm het tijdschrift uit handen gaf in die van zijn jongere broer.
Het is duidelijk dat in onze tijd noch de abonnees, noch de leiding van het tijdschrift,
noch de uitgever zulke situatie zouden kunnen of willen beleven. In de laatste jaren
van Thijms redacteurschap nam trouwens het aantal abonnees voortdurend af en
moest hij de Warande grotendeels zelf vullen, samen met een paar vrienden en een
paar familieleden (zijn broer Paul en zijn zoon L. van Deyssel).
Thijm was zich ten volle van zijn tekorten bewust en schreef ze op rekening van
zijn ‘veelvoudige verplichtingen’ (jg. 1874, p. 1-4). Of elders, in de ‘Partie française’
van jaargang 1878, biecht hij ruiterlijk op dat hij niet de geschikte man is om een
tijdschrift uit te geven: ‘Malheureusement mes occupations obligatoires m'interdisent
tout-à-fait une publication périodique. Le no paraît quand sa toilette est prête, comme
un véritable Pharaon des temps anciens, qui ne se souciait pas de la maxime que
l'exactitude est la politesse des rois et qui n'avait de code somptuaire que son bon
plaisir.’ (p. 42). Wie kan er vandaag in de tijdschriftenwereld nog farao zijn? Het is
voor mij trouwens een raadsel hoe Thijm het, economisch en sociaal gezien, méér
dan 25 jaar uithield en de ‘noces d'argent’ van de Warande kon vieren ‘avec mon
très indulgent (sic! Alb. W.) et très fidèle public néerlandais’ (jg. 1881, Partie
française, p. 4).
Het droevig lot van Thijm was dat zijn Dietsche Warande te weinig door zijn
katholieke geloofsgenoten werd gesteund, voor wie zij in de eerste plaats bestemd
was; zijn abonnees waren voor twee derde protestanten en liberalen die met zijn
initiatief sympathiseerden.
Wat wilde Thijm? Sommige doelstellingen die hij nastreefde, zijn voor
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ons nog actueel, andere niet. Eerst en vooral wilde hij het katholieke volksdeel in
Nederland, sinds eeuwen achteruitgesteld, cultureel emanciperen, de artistieke
belangstelling en kennis bij hen veredelen. Bovendien wilde hij zijn geloofsgenoten
bewust maken van een onverminderd, volwaardig Nederlanderschap, door ten strijde
te trekken tegen een eenzijdige, antikatholieke voorstelling van de Nederlandse
geschiedenis, tegen liberalen en protestanten, die de vrijheid en de staat Nederland
identificeerden met hun eigen gedachte (M. de Vries, Dr. Speyer, Van Vloten e.a.).
Het bleef de strijdende hoop van Thijm dat ‘onze niet-katholieke broeders in Christo
opruiming mochten houden van dien boel van vooroordelen’ (jg. 1876, p. 170). De
negentiende eeuw was in Nederland een eeuw van doctrinaire verbrokkeling,
fanatisme en soms hatelijke strijd. Ook de lezer van Thijms Dietsche Warande hoort
alom de accenten van wrang protest of miskenning bij de principiële gelovige; soms
op pathetische toon: ‘En aan die miskenning heeft het dan ook niet ontbroken. Indien
een oogenblik de banier Nil nisi per Christum werd opgestoken, geschiedde dit niet
wijl men wist, dat ze voor het slijk, waar de kwalijk opgevoede tegenwrijters meê
gestreden hebben, beveiligd zoû blijven; wijl zeker banierdrager zich de livrei
geenszins schaamt van den aangespogene bij Matthaeus XXVII, 30; en dat de banier
gedragen moet worden! Ja, met Gods hulp, voort zal gaan gedragen te worden,
ondanks de lasteringen der Doopverzakers van elke schakeering, ondanks het
doodelijk zwijgen van een half dozein orthodoxe predikanten, enz.’ (Jg. 1866, p.
183). Het citaat illustreert het pijnlijke, oververhitte klimaat van de ideeënstrijd in
die dagen! Ook de Zuidnederlandse Dietsche Warande heeft in de jaren na de jongste
oorlog, toen de school- en cultuurstrijd in Vlaanderen woedde, zulke periode van
heftig links contra rechts (en vice versa) geheibel moeten meemaken. Laten wij hopen
dat het huidig irenisch klimaat bij ons blijft voortduren.
Thijm was in zijn tijdschrift dus veel méér dan een bevorderaar van kunst en
letteren, hij was ook een zeer principieel denkend en levend mens, die aan
wereldbeschouwing op het terrein van de kunst groot belang hechtte. Hij wenste
daarbij, in de sfeer van kruitdamp waarin hij streed, een scherpe omlijning van elke
confessie of filosofische overtuiging. Als volgt verwelkomde hij het Antwerpse
tijdschrift Noord en Zuid: ‘Mijne Heeren! onder wat vlag vaart gij?... Op boete van
tot den snipperbak der middelmatigheid verwezen te blijven, dient gij te zeggen, met
wien gij 't houdt. Ziedaar tevens mijnen raad... Hebt den moed te zijn, wat gij zijt!
Duizend maal liever is ons, hier in Holland althands, een ferme ongodist, dan een
halfbakken christen’ (Jg. 1864, p. 295). Zulk standpunt boezemt meer
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respect in dan opportunisme of onverschilligheid. Ook wenst Thijm een kunst die
moreel verantwoord is. De schrijver is z.i. rekenschap schuldig van zijn talent aan
de maatschappij waarin God hem geplaatst heeft, en aan zijn volk.
De lezer zal zich afvragen waarom het tijdschrift van zulke strijdvaardig katholieke
man, zulk ‘cheval de bataille’ (geen ‘cheval de parade’!), zoals hij zichzelf noemde
(jg. 1866), door een meerderheid van andersdenkenden in leven werd gehouden? De
eerste verklaring daarvan is dat Thijm een principieel tolerant mens was: ‘Je ne suis
pas de ceux qui admettent une différence essentielle [gecursiveerd!] entre les chrétiens
et ceux qui ne le sont pas. Je crois que le Christ est mort pour tous.... C'est ainsi que,
dans ma revue je puis mettre à haut prix la collaboration d'amis, dont je combats de
toutes mes forces la doctrine philosophique et l'action sociale.’ (Jg. 1867, p. 6). De
overgrote meerderheid van de katholieken dacht toen anders, zij vond buiten de
katholieke Kerk niets goeds, zoals het kerkelijk voorschrift zegde: ‘Extra ecclesiam
nulla salus’. Er waren katholieke uitverkorenen en daarbuiten slechts verwerpelijke
verdoemden. Thijm streefde, tegen deze communis opinio in, naar ‘vrede, liefde,
verbroedering, eenheid’ op voorwaarde dat de andersdenkenden ook de roomsen
vrijheid en eerbied gunden (‘Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen’, jg.
1864, p. 231-48). Herhaaldelijk verklaart hij zich gelukkig om medewerking van
andersdenkenden, wier werk hij respecteert. Mijn voorganger August van Cauwelaert
en ik hebben hem steeds op dit standpunt gevolgd, tegen de toen nog steeds heersende
katholieke intolerantie in, die gelukkig onlangs met het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-65), officieel werd prijsgegeven en beduidend is teruggeëbd.
Er was een tweede reden waarom het tijdschrift van Thijm in diverse artistieke
milieus sympathie wekte. Met al zijn hoogachting voor theologie en moraal, meende
hij toch dat het kunstwerk in zich zelf een ontologische en religieuze goedheid bezit.
Dit gold z.i. zowel voor het heidense als het gelovige kunstwerk. Wat hemzelf betreft
meende hij, dat zijn uitgave van de Dietsche Warande een goede voorbereiding was
op het eeuwig leven. En verder: ‘Je crois donc qu'étudier l'esthétique, les secrets des
formes plastiques, mélodiques et littéraires des différents siècles peut encore servir
de holocauste au Créateur du ciel et de la terre.’ (Jg. 1874, Tome X, p. 25). Wegens
zijn innerlijke goedheid, heeft elk écht kunstwerk een relatieve autonomie tegenover
elke orthodoxe theologie en moraal. Daarom kon Thijm esthetische én geestelijke
waardering opbrengen voor werken van ongelovige tijdgenoten. Wij zijn hem, ondanks
kritiek van klerikale hooggeplaatsten, op die weg gevolgd. Het is waar dat Thijm de
verbeeldings-
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geschriften van Busken Huet, Vosmaer, Multatuli e.a. met een negatief accent besprak,
doch ik geloof dat zijn fundamenteel gebleven romantisch-idealistische kunstopvatting
geconfronteerd met realisten, hem veel meer dan zijn geloof tot die negatieve bijtoon
heeft geïnspireerd. Tegenover de talrijke katholieke tegenstanders van een gemengde
cultuur, die zich isoleerden achter hun Chinese muur van banbliksems en censuren,
verdedigde hij de normaliteit van het kwaad en de morele crises. Tegenover het
wellicht pathologisch puritanisme van priesters als De Bruyn, die meenden dat het
schone gevaarlijk is voor de zeden (waarom de vrouwen de neus niet afsnijden?),
verdedigde hij de esthetische beschaving als grondvorm van de cultuur. Een
natuurlijke afkeer van de toenmalige clerus voor artiesten en voor kunstvormen
prikkelde hem onbetwistbaar. Jarenlang lag hij in dispuut met de puriteinse
katholieken van De Tijd, De Maasbode en Onze Wachter, de moralisten van de
‘ongeoorloofde vermaken’, om het recht van het toneel te bepleiten. Zij verweten
hem zedeloosheid. Voorts werd zijn werk in de meeste katholieke bladen geïgnoreerd:
‘In 30 jaar heeft De Katholiek nooit aanleiding gevonden mijn letterkundigen arbeid
ter sprake te brengen.’ (jg. 1871), schrijft hij.
Thijm was niet enkel de loyale verdediger van de kunsten in zijn katholiek milieu,
maar ook in geheel het land. Hij protesteert in zijn Warande tegen de krenterigheid
van de staat en de hoge burgerij, tegen de onverschilligheid van de mandatarissen.
Hij is pessimist omdat hij een groeiende verruwing van zijn tijd, een stijgende
materialisering en verwildering van zeden en kunst meent te zien. Toch koos hij als
een der ondertitels van zijn tijdschrift: ‘Tijdschrift voor aesthetische beschaving’, al
geloofde hij niet dat die beschaving dichtbij lag. Hij geloofde wél in de groei van
een grote, universele tolerantie en een volmaakter democratie. In dit opzicht hebben
August van Cauwelaert en zijn opvolger zijn opvatting steeds gevolgd. Tegen de
integristen van de preconciliaire tijd in, die maar veroordeelden en de afstand tussen
Kerk en wereld in onze gewesten steeds maar angstwekkend vergrootten, zegde de
Warande met Thijm: ‘il n'est pas convenable de juger, voire de condamner, sans
avoir entendu’ (Partie française, jg. 1878, p. 17). Tegenover hen die de vrije
meningsuiting wilden beperken, verdedigde Thijm, zoals wij, het ‘vrije woord’, dat
men niet ‘aan strakkere banden mag willen leggen, dan de maatschappelijke orde
voorschrijft.’ (jg. 1879, p. 312). Wààr hebben wij het beschaafde, vrije woord ooit
gefnuikt?
Laten wij dit herdenkingsartikel besluiten met een optimistische gedachte van
Thijm, die ook de huidige hoofdredacteur, na heel wat kennis van en herinneringen
aan censuur, partijdig fanatisme en vermaledijding, graag
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tot de zijne heeft gemaakt: ‘Wij beleven de gelukkige dageraad eener vrijer, eerlijker,
algemeener waardeering van kunstwerken, wélke ook hun inhoud zij, en wat de
geloofsbelijdenis van de auteur’ (jg. 1881, p. 415). Het zij zo.
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Christine D'haen / Zon
1.
Zooveel licht zooveel licht
begint heel vroeg hoog boven
lijsters vanuit de hoven
juichen
Tijd giet zijn uren uit
uren uren
zooveel, niet meer
De ronde zon verreist
over ons hoofd en stort
in stond op stond zijn grondeloozen stroom
chromosynchrocyclotron+
eeuwig, maar kort
Zijn gaaf gelaat
verbreidt laatst puurst onweerhouden goud
zinkend, doch laat
laat ons
laat voor den nacht ons
langzaam, zie, stilaan
volmaakte maan.

+ synchrocyclotron: apparaat, gebruikt in hoge-energiefysica, waarin elektronen (delen v.h.
atoom), in groepjes een cirkelvormige baan beschrijvend, benut worden voor
botsingsexperimenten. Synchrocyclotronstraling wordt ook door de zon utigezonden.
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2.
Zijn
oogverblindend offer van zichzelf zijn
kernwerk oostelijk en openlijk en overvol zijn
alles altijd overal
zoo onomkeerbaar onontkoombaar
zijn
uit ondergronden wil
uit ondermonden welt
uit ondergronden zwelt
het zoön
wordt dan
van lichtlustlevenliefklankkleurlooplach
de bron, de oorsprong
wat vloeit en bloedt
vermenigvuldigt hij, zij
soepel ontplooit de logos, aller geluk en welzijn
echter gewillig ontwezende moet
alles als al
neerzijgt
de moede
zon+

+ to zoón: levend wezen
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3.
Als allesgevend eensklaps elk
ontboezemend, bemoederend en vadermild,
het gudsend goud
de zon ontvonkt
- eenzaam is
zoo hoog en moederziel
wiens lichaam van materie splijt
tot vleesch en zich verleeft Als ongestelpt zijn goudenst weerlicht klimt
zijn oeverloos al-overstroomend vuur
zijn innigst binnenwaarts
groot oog in oog verdooft
één ogenblik verlangt
van reuk en rauwen smaak
en ademtocht het hart.
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Paul Lebeau / De lorelei
We reden door de novembernacht naar huis. Belachelijk traag, maar dat besefte ik
toen niet want ik had pas mijn eerste auto gekocht en mijn eerste uitstap gemaakt.
We waren zo hartelijk door onze vrienden ontvangen, dat ik pas naar de klok gekeken
had, toen het al veel te laat was. Onmiddellijk waren we opgekraamd, zodat ik
vergeten had naar huis te telefoneren. Want de jeugdige oppas, die bij de kinderen
gebleven was, verwachtte ons tegen tien uur. En het was er elf!
Ik bel wel ergens onderweg, zei ik tot mijn vrouw. Maar nergens was er een licht
te bespeuren, laat staan een telefoon. De dorpen waar we doorheen reden, leken wel
versteend in hun schaarse belichting. Alles potdicht, zelfs de drankhuizen.
‘Die gaan met de kippen op stok,’ zei mijn vrouw, ‘dat weet je toch! Wat een idee
om de Verellens te gaan opzoeken! Precies of dat kon niet wachten! En die babysitter
is zelf nog een kind! Wat als ze in paniek geraakt?... Dat zal me nooit meer gebeuren!’
Ik voelde me schuldig en zweeg en tuurde gespannen door de nacht. Toen zag ik
in de verte een licht dat aan- en uitging. Een dwaallicht? Of kwam het door de bomen
langs de weg?
Het was een lichtbak. De Lorelei.
‘Een baancafé!’ zei mijn vrouw geringschattend.
‘Al is het een bordeel, als ze maar telefoon hebben!’
Die hadden ze. Ik ontdekte hem dadelijk op de toonbank van het verlaten,
nauwelijks verlichte café.
Ik had de babysit al gerustgesteld, toen een sponsachtige vent met tegenzin kwam
vragen wat ik dronk.
Pas dan zag ik, in wat een onappetijtelijk, rood hol we waren beland. We voelden
ons benepen alsof er een vreemde dreiging in de duistere hoeken schuilde. Ik wilde
dan ook dadelijk afrekenen toen mijn bestelling, twee glaasjes water, werd gebracht.
Plots stond er achter de toonbank een monument van een wijf met een rosse pruik
op. ‘De Lorelei!’ fluisterde mijn vrouw. Ik glimlachte zuurtjes en probeerde mijn
geld te tellen.
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Maar de ogen van de waardin bleven dwingend op mij gevestigd. Had ik iets te veel
gezegd?
Het licht vloog aan en spotlachend kwam ze op me toe: ‘Kijk wie we daar hebben!
Arnol de krullebol! Nee, nee, je gaat zo niet lopen! Eerst iets voor me drinken! Jean,
drie whisky!’
Ze installeerde zich ongegeneerd voor ons en keek ons uitdagend aan. ‘Dat heeft
nog op m'n schoot gezeten en me gekust en dat wil er nu zo uitknijpen! Ja Madam,
je moet zo niet kijken. Maar toen was hij veel knapper en ik ook!...’ Ze schaterlachte
luidruchtig en onaangenaam.
Als versteend zaten wij daar te kijken naar dat verzopen land van Saaftinge. Want
het parfum dat ze verspreidde, loog er niet om.
Ze boog naar me toe om met me aan te stoten. Ik zag het weerzinwekkend craquelé
van haar verwoest gezicht en trok me onwillekeurig terug.
‘Wat krijgen we nou?’ snauwde ze boos. ‘Je zou me eigenlijk moeten zoenen! Ik
ben toch je tante Cora...’
Die stem, als van kristal, maar nu gebarsten... Vergeten herinneringen stegen in
me op bij het horen van die naam, zoals het bezinksel van oude wijn naar boven stijgt
als hij wordt geschud.
Ik zag dat mijn vrouw het hoogst onaangenaam vond: ‘Excuseer, tante Cora...,’
ik nipte van de whisky, ‘onze kinderen zitten alleen. Maar we komen wel eens terug...’
‘Dat weet ik zoal niet,’ zei ze vol haat, ‘maar je mooie oom François, die komt
terug. Dat geef ik je op een briefje!’
Het laatste wat ik van haar zag, was haar boosaardige blik. De kille lucht leek mij
fris en zuiverend.
Zij had me in de armen genomen, op de mond gekust en me op haar schoot gevlijd.
Met mijn hoofd lag ik tegen haar zachte boezem. Door de zijde en de tule van haar
witte bloes heen hoorde ik haar hart kloppen. Nu en dan keek ze lachend op me neer
en dan zag ik haar zwemmend blauwe ogen, die soms ver opengingen en vonkten.
Want onophoudelijk gekte zij met het hele gezelschap.
Ik zag hoe mijn moeder duister naar haar keek en soms iets als een zure glimlach
uit haar lippen perste als Cora tot haar het woord richtte. Ten slotte werd ik haar dan
toch te zwaar. Ze zette mij neer, woelde door mijn blonde krullen en gaf mij een
vriendelijke tik ten afscheid.
Eigenlijk was ik blij dat ik weer kon gaan spelen. Maar vooraleer ik het grote
atelier verliet, waar ze allen in een grote ronde, vol geluid van stemmen en
glasgerinkel en tabaksrook zaten te drinken, keek ik nog eenmaal om. Zij was blijkbaar
het centrum van de aandacht en niet oom Hendrik,
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wiens vijftig jaar gevierd werd. Ze was heel mooi en ze wist het. Met een glas
champagne in de hand keek ze uitdagend en lachend rond en pareerde elk gezegde
met een kwinkslag.
Ik was nog maar vijf jaar oud en verlangde op het grote, witte houten paard te
klauteren, dat zo prachtig opgetuigd voor in de lederwinkel stond te prijken. Daarrond
wriemelden al de kinderen. Daar was oom Frans me komen halen om me voor te
stellen aan zijn jonge vrouw, met wie hij onlangs gehuwd was. Heel de familie had
zich tegen dat huwelijk verzet, zodat ze pas nu haar entree in de familie deed.
Ik heb ze nooit meer ontmoet. Maar telkens als ik mijn moeder hoorde weeklagen
over haar jongste broer, wiens leven verknoeid werd door die duivelse vrouw, schoot
mij die eerste ontmoeting te binnen en langzaam besefte ik hoe mooi en provocerend
zij wel moest geweest zijn.
We namen ons voor aan niemand iets los te laten over onze ontmoeting met dat spook
uit het verleden. Want ik hield van oom Frans, al was hij dan het zwarte schaap van
de familie. Maar dan een buitengewoon sympathiek schaap dat, ondanks al zijn
tegenslagen, een aanstekelijke levenslust uitstraalde.
Zo was hij niet altijd geweest. Als kleine jongen was hij een sulletje, dat zich zijn
speelgoed liet afhandig maken en het mikpunt was van de plagerijen. Dat was
misschien wel de schuld van zijn veel oudere broers. Hun vader was gestorven kort
na de geboorte van de jongste en de oudere broers hadden het op zich genomen een
man te maken van het kakenestje... op hun manier. Zij sarden hem onophoudelijk
opdat hij zich zou weren en vechten als een jongen.
Daarom braken zij voor zijn ogen de pijlen van zijn boog of staken een mes in
zijn bal. Een keer hadden ze zelfs zijn zilverpapieren kelk op zijn kinderlijk altaar
vervangen door een rokende hondedrol. ‘Vooruit!’ zegden ze dan, ‘val aan, schop
en vecht!’ Maar hij zocht zijn heil in de rokken van zijn moeder.
Die gaf dan ‘de grote sloebers’ wel een paar meppen en troostte het huilende
nakomertje. ‘Zijn gezicht staat al helemaal naar het huilen,’ zei ze bezorgd tegen de
pastoor. ‘Ik kan er mijn bed toch niet bij maken. Wat moet er van hem geworden?’
‘Stuur hem na zijn communie naar Hoogstraten, daar maken ze er wel een man
van.’
Maar hij was nog maar een paar dagen weg of er kwam een brandbrief. ‘Make,
haal mij hier toch weg! Ik krijg hier niks dan slechts soep en vuil petatten...’
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‘Niet toegeven,’ zei de pastoor, ‘in 't begin is dat altijd zo.’
Tot hij op een avond, vuil en uitgehongerd, voor de deur stond. Hij was gaan lopen,
had met zijn laatste centen de stoomtram gepakt zover zijn geld reikte en was dan te
voet de sporen gevolgd.
Zijn ‘Make’ had niet het hart hem terug te sturen. Trouwens van zijn grote broers
had hij weldra geen last meer. De ene was getrouwd, een andere verkeerde en allen
waren zij aan 't werk.
Nu ging hij naar school in de stad. Met even weinig succes trouwens. Maar hij
begon te groeien... te groeien! Hij werd een hoofd groter dan zijn broers. En kreeg
bovendien een zware stem.
's Ochtends bij het wassen zong hij dat heel het huis daverde. Een keer bleef een
heer op straat staan luisteren. Hij schelde aan en wenste Mevrouw te spreken: ‘Die
jongen heeft goud in zijn keel. Stuur hem naar het conservatorium. Die stem moet
geschoold worden. Ik wil het desnoods zelf financieren.’
‘En dan?’ zei Make.
‘Dan kan hij aan de opera gaan’, zei de heer stralend.
‘Neen, meneer,’ zei Make waardig, ‘mijn zoon gaat niet aan het theater. Hij moet
een fatsoenlijk man worden!’
‘Maar Mevrouw...’
Niets aan te doen.
Dat was een vergissing. Want daarmee miste Frans de enige loopbaan waarvoor
hij echt in de wieg was gelegd. Studeren zat er niet in. Ten einde raad liet zijn moeder
hem een opleiding geven als diamantslijper. Daar kan je ten minste je brood mee
verdienen. Later werd hij een uitstekend vakman. Toen stierf ‘Make’ en Frans bleef
alleen achter met enkele nog ongetrouwde zusters. Het knulletje van vroeger was nu
een hoofd groter dan zijn broers: een schone jonge man met brede schouders, een
verzorgd krullend snorretje, zijn blonde haren geknipt ‘à la brosse’, ongelooflijk
sterk en zijn zakken rinkelend van het geld uit de nalatenschap.
Dan moet hij zijn gangen nogal gegaan zijn. Van zijn zusters liet hij zich niets
gezeggen. En toen zijn vroegere kwelgeesten hem de les wilden komen spellen, stond
hij dreigend recht, stak met een hand de eiken tafel omhoog en zei: ‘Wat moeten
jullie? Omdat je me altijd gepest hebt? Maak dat je wegkomt of ik sla je tot moes!’
Bedremmeld dropen ze af. Tegen dat natuurgeweld viel niet te redeneren.
En Frans snoof het volle leven op dat hem van alle kanten juichend begroette:
populair bij massa's vrienden, belegerd door de jonge meisjes. En aan dat dolle leven
scheen maar geen eind te komen.
Tot hij Cora leerde kennen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

494
Hoe dat is toegegaan, is nooit erg duidelijk geweest. Hij was toen vijfentwintig jaar
en dacht dat de wereld van hem was. Zekere dag, zo had hij aan zijn zusters verteld,
kwam hij voorbij een opstootje. Hij wou eens kijken wat er aan de hand was: twee
mannen waren aan 't vechten. Hij had de twee kemphanen uit elkaar gerukt en ze
gekalmeerd. Hoe? Met zijn vuisten.
Toen was er een meisje op hem toegekomen en had hem gefeliciteerd: dat was
flink van u, meneer!
Zo waren ze in gesprek geraakt. Een paar weken later wilde hij met haar trouwen.
Waarom juist met die? Je bent er met zovelen uitgeweest. Juist daarom! Maar ze is
niet gedoopt! Zal ze wel laten doen!
Dat was zijn versie. Anderen vertelden dat zij, al was zij dan nog maar achttien,
reeds met een ouwe op een kamer had gezeten. Dat zij hem één keer had ontmoet en
hem gewoon eens hebben wou. En hij, de verliefde snul, dacht dat zij hem niet kon
missen.
Hij dreef zijn wil door, maar niemand van de familie woonde het huwelijk bij.
Maar hij was niet haatdragend en bleef onverpoosd zijn zusters aflopen met de hoop
haar vroeg of laat te doen accepteren. En na een paar maanden lukte het en werd zij
mee geïnviteerd op het feestje bij oom Hendrik.
Niettemin werd er gefluisterd dat hij zijn leventje van vroeger voortzette en zij
ook. Dat ze dus wel aan elkaar gewaagd waren.
Maar plots werd ons aller leven radicaal veranderd. De oorlog van '14 brak uit en
bijna de hele familie vluchtte naar Holland. Bij onze terugkomst bleken oom Frans
en tante Cora hun intrek genomen te hebben ergens in onze straat.
‘Het steentje’ draaide niet meer en oom Frans was werkloos. Ik vermoedde dat
natuurlijk niet. Ik meende dat hij rijk was, want hij had steeds kleine papieren zakjes
met briljant bij zich. Hij liet de steentjes voor mijn ogen schitteren en zei dan: ‘Wel,
rijken boggerd, wat geeft g'er voor?’
Telkens als hij verscheen was dat een feest voor mij. Reeds van ver hoorde ik zijn
luide stem, die op straat iemand begroette. Ik liep door de gang hem tegemoet en
deed voor hem open nog voor hij had aangescheld. Als hij me zag veranderde hij
plots in een aanvallende gorilla. Hij trok zijn hoofd tussen de schouders, hield zijn
handen met gespreide vingers klaar om te grijpen van zich af en riep: ‘Wel sterke
jan, pauske soep, eventjes pak-is-pak?’
Ik gaf hem een stomp op zijn buik en ijlde weg. Maar als een pluim werd ik
opgenomen en suisde door de lucht, terwijl hij me van de ene hand naar de andere
jongleerde. Ik lachte en gilde maar vond het heerlijk. Ten slotte mocht ik aan zijn
uitgestrekte arm schommelen.
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Maar soms was hij somber gestemd. Dan schoof hij mij opzij, liep naar binnen en
vroeg naar mijn ‘Make’. Want mijn moeder was zijn oudste zuster en hij beschouwde
haar terecht als de opvolgster van zijn ‘Make’. Zij had immers jaren voor broers en
zusters gezorgd. Daarom was ze zo laat getrouwd.
Dan trok hij zich terug in de voorkamer achter zorgvuldig gesloten deuren... Maar
stil spreken kon hij niet en gespannen luisterde ik toe.
‘Cora is weg!’ zei hij somber. Maar hij wist wie de schoft was die hem dat had
aangedaan en als hij hem tegenkwam zou hij miljarde miljarde eens vijf minuten met
die lafaard zijn korenpijp spelen en hem dan de grond inrammen.
Mijn moeder zweeg. Die luisterde bedrukt. Maar mijn vader zette een cynische
domper op die krachtpatserij: ‘Neen, Frans, gij gaat juist niks doen, want gij hebt
geen karakter.’ En ik proefde de wellust van die sterke en pittoreske woorden en zei
ze stilletjes na: zijn gezicht uitvegen, hem tot zalf nijpen, zijn kop tussen zijn ribben
kloppen...
Die uitbarstingen moeten ook Frans zeer verlicht hebben, want opgelucht nam hij
afscheid.
Een keer hoorde ik hem echt schreien. Zo kende ik hem niet. Die berg van een
man, die de ijselijkste verwensingen kon uitbraken, huilde net als ik! Ik werd er stil
van.
Ik hoorde hem grienen: ‘Dat is nu al drie dagen. Wat is er met haar gebeurd? Waar
zit ze? Ik kan ze niet missen...’ En dan mijn vader ongenadig: ‘Zijt gij nu 'ne vent?
Voor zo'n smots liggen schreien!’
En hij: ‘Weet ge wat dat is: geren zien?’
‘Geren zien? Zot zijn ja! Als het mij te doen stond, die kwam niet meer binnen!’
Waarschijnlijk kwam ze wel binnen. Want in weken liet hij zich niet zien. Maar
overal in de familie bleef zij uitgebannen.
‘'t Is toch wel erg,’ zei mijn moeder. ‘Eerst bedroog ze hem met Belgische
officieren, nu met Duitse. En hij is au fond zo'n goeie jongen. We hebben hem allen
zó gewaarschuwd. Maar zij is en blijft zijn vrouw!’
Hij had een goede inborst. Hij smokkelde voor heel de familie en was steeds bereid
te helpen waar er te helpen viel: een verhuizing, een verbouwing...
Omstreeks die tijd zat ik mee aan bij het mooiste feest dat ik ooit heb meegemaakt.
Niet wegens de heerlijke spijzen, die we sinds lang ontwend waren, maar wegens de
onbetaalbare aanwezigheid van oom Frans.
Mijn oudste nichtje deed haar plechtige communie. Haar grootouders bezaten een
groothandel in voedingswaren. In volle oorlogstijd betekende dat een onmetelijk
fortuin. Het feest vond plaats in hun magazijn, voor de ge-
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legenheid prachtig versierd.
Oom Frans, vanzelfsprekend alleen, zat vlak naast mij, aangezien hij de jongste
van de ouderen was en ik de oudste van de oudste zuster. Wat heb ik daar gelachen
met zijn gekke streken! Hij kon alle geluiden van de dieren nadoen: twistende kippen,
vechtende hanen, vrijende duiven. En fluiten! Als alle bekende vogels, met inbegrip
van de nachtegaal.
Dan vertelde hij grappige verhalen, waarmee de mensen tranen moesten lachen.
Ook serieuze verhalen droeg hij voor, die de aanwezigen naar hun zakdoek deed
grijpen. Zoals die geschiedenis die zich afspeelde in de Franse tijd. Hij zette een
tragisch gezicht op en met zijn zware, heerlijk modulerende stem, riep hij een spanning
op, die weldra ondraaglijk werd. Het verhaal culmineerde in een schuur, waar de
held zijn geliefde zou trouwen tijdens een in 't geheim opgedragen mis. Het ogenblik
is daar dat hij de ring aan de vinger van de bruid schuift. Plots geroep, getier, gekletter
van wapens, schoten! Hij zet het op een lopen, achtervolgd door de Fransen. Zij halen
hem in, hij struikelt en valt... met zijn kont in een stront. Die plotselinge anticlimax
ontketende een bulderend gelach. Ook wij, de kinderen, konden niet blijven zitten
en begonnen opgewonden te dansen en te joelen bij die heerlijk lelijke woorden.
Alleen oom Frans zat daar kalm en keek verwonderd rond.
Dan weer zong hij. Het was zo mooi dat het telkens, na het handgeklap, even stil
bleef. Ofschoon ik er geen woord van verstond, want het was in 't Frans, voelde ik
toch de betekenis aan door de meeslepende melodie. Hij lei soms de hand op het hart
en keek naar boven, deed de ogen dicht en liet zijn lied onveranderlijk zo zacht
uitsterven dat ik er koud van werd.
Maar het meest verbaasde mij de grote, diepe zak uit stevig inpakpapier die hij
voor zich aan de tafel gepind had en waarin hij steeds een deel van de spijzen liet
verdwijnen. ‘Waarvoor is dat, oom?’ vroeg ik. ‘Wel jongen,’ zei hij zachtjes, ‘ge
weet toch dat het eten heel raar is tegenwoordig, vooral zulk lekker eten. En tante
Cora kon niet komen! Wel, ik doe haar deel hierin...’
Zelfs in mijn kindergeest leek het onbegrijpelijk al die soorten vis en vlees en
groente zomaar te laten samenkitten tot één koek. En dan die roomsoezen van de
monumentale taart er bovenop!
Bovendien dronk hij ook voor twee. ‘Een glas voor mij en een voor tante Cora’,
zei hij guitig. En daar tante Cora bijzonder goed scheen te kunnen drinken... ‘Die
glazen van tante Cora kan ik er toch niet ingieten, want dan wordt het soep!’ Ja, dat
snapte ik.
Toen het feest dan eindelijk afgelopen was, zag ik hem wankelend naar huis
trekken, af en toe die volle zak als een kussen gebruikend, telkens als
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hij tegen een muur dreigde te stoten. ‘Dat wordt “stomp”,’ zei mijn vader filosofisch.
Het werd vrede en alles werd weer normaal. Oom Frans was opnieuw aan 't werk.
Tot hij op een avond thuiskwam en niets meer vond, noch Cora, noch tafel, stoelen,
kasten, alles was weg.
Briesend viel hij bij ons binnen en hij was zo overstuur dat hij zich zelfs voor mij
niet meer geneerde. Zelfs zijn beste pak was verdwenen! ‘Als ik die ooit vind,’ zwoer
hij met daverende verwensingen, ‘die nu met mijn goed kostuum rondloopt, dan gaat
ge wat beleven! Die zal op zijn moeder roepen!’ Maar over zijn ontrouwe Cora ook
nu weer geen kwaad woord. ‘Proficiat dat g'er van af zijt’, zei mijn onverbiddelijke
vader. Maar oom Frans hoorde dat niet. Toen hij uitgeraasd was, stoof hij met grote
stappen het huis uit.
Er werd verteld dat Cora ervandoor was met een rijke bankier, die voor haar zijn
huis, bank, gezin, alles had opgegeven. Maar wat kon die met het beste, maar toch
enorme pak van oom Frans aanvangen? Samen waren ze naar de Azurenkust
vertrokken en de naam Cora verdween voorgoed uit ons wereldje.
Nog één keer werd hij misschien even gefluisterd, toen ik weer oom Frans
meemaakte op een communiefeest. Maar hij hing niet meer de clown uit. Hij zong
maar één lied, aangrijpend overigens: Aan het strand der zee. Het ging over een man
die aan het strand stond en zijn ontrouwe geliefde in een prachtige boot zag
voorbijvaren. Het was een treurig lied. Er werd wel geklapt, maar iedereen zweeg
bedrukt.
Daarop vertrok oom Frans naar Parijs. Toen hij twee jaar daarna terugkwam, was
hij weer helemaal de oude: spetterend van levenslust en grappigheid en zijn zakken
vol geld. Hij hervatte zijn vrolijk vrijgezellenleven van vroeger en strooide mild zijn
centen in het rond.
Telkens als wij kinderen hem ontmoetten, nam hij ons mee naar de banketbakker,
kocht voor ieder van ons een doos bonbons, waarop een wazige vrouwenfiguur lag
te kwijnen.
Met mij sloeg hij soms een praatje. ‘Zeg oom, vertel eens wat van Parijs!’ Wat
een wilde verhalen heeft hij me daar op de mouw gespeld. Dat hij daar zijn brood
verdiende met zingen, rijkelijk. Dat hij samen optrad met Maurice Chevalier, die
hem steeds ‘mon cher François’ noemde enz. En Montmartre, ho, ho! En
Montparnasse, jongen, jongen!
Ik wist niet wat dat betekende: ho, ho! Het eigenaardige was dat hij me steeds als
een leeftijdgenoot behandelde. Of was hij zelf een kind gebleven? Hij verwende me
met vrijkaartjes voor de feesten, meestal liefdadigheids-
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feesten, waar hij optrad. Want hij was nu een gevierd bariton.
Soms mocht ik gaan of gingen mijn ouders mee. Gespannen zat ik in de zaal tot
hij op het toneel verscheen en met zijn machtig aanzwellende stem het orkest
beheerste. Nog altijd hoor ik zijn warme stem, zoals hij een aria zong uit Lakmé:
‘...et dans tes yeux je veux revoir le ciel...!’ Nu kende ik Frans, ik liep immers al een
paar jaar naar het college.
Maar hij zong ook Nederlands: ‘Vlaanderen, Vlaanderen geef weer levensblijken!’
En hoe trots was ik op het applaus, dat maar niet wilde ophouden. In die dagen werd
hij enorm populair. Hij werd verkozen in het bestuur van een bekende sportclub.
Tijdens de voetbalmatches zat hij op de tribune. Maar als het atletiekfeest was stond
hij voor de microfoon, natuurlijk wegens de kracht van zijn stem. Hij had me
vanzelfsprekend bij zijn club ingelijfd. Ik werd ingedeeld bij de ‘tout petits’. Maar
toen op zekere dag mijn voetbalschoenen gestolen bleken, kwam er een voortijdig
einde aan mijn sportcarrière.
Het sportlokaal, waar ik bijna dagelijks voorbijkwam, mocht ik natuurlijk niet
bezoeken. Maar als ik 's avonds door de ruiten keek, zag ik hem daar staan, te midden
van de volle, overbelichte gelagzaal. Iedereen zat naar hem gekeerd, zoals jaren later
naar de t.v., en luisterde naar zijn vrolijke verhalen. Als ze dan in lachen losbarstten,
was het tijd voor mij om de plaat te poetsen. Want als hij me zag, riep hij me binnen.
En dan kreeg ik thuis last.
Ik weet wel, ze noemden hem ‘de vrolijke leugenaar’. Maar toch was iedereen
gek op zijn verhalen. Als het bij de kapper stampvol zat, dan was hij ook daar aan
het woord. Want zij die klaar waren, bleven zitten luisteren en lachen.
Het spreekt vanzelf dat ik hem soms ook hoorde vertellen. Rond een echt gebeurd
feitje zonder belang: iemand die zich van fles vergist had en azijn had gedronken in
plaats van brandewijn, iemand die te laat was thuisgekomen en slaag gekregen had
van zijn vrouw enz., fabuleerde hij een heel verhaal. Vooral de details kleurde hij
met pittoreske woorden. En steeds vond hij een burlesk slot. Natuurlijk waren het
leugens. Maar die leugens maakten hem gelukkig omdat hij andere mensen daarmee
kon amuseren.
Ik was een jaar of vijftien toen ik hem weer eens ontwaarde in de hoofdstraat,
luidruchtig links en rechts groetend. Maar dit keer liep er een kleine, mollige vrouw
naast hem op.
Zohaast hij me in de gaten kreeg, bleef hij staan en liet me op zich toekomen. Hij
monsterde me goedkeurend alsof ik zijn liefste bezit was en zei toen tegen de vrouw,
veel te luid naar mijn smaak: ‘En dat is nu mijn neef, de oudste van onze oudste. Die
wordt paus!’
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Ik keek hem niet-begrijpend aan.
‘En dat, beste jongen, wordt uw tante Sofie, mijn vrouw. Ik hoop dat ge voor haar
altijd even vriendelijk zult zijn als voor mij!’
En om die sentimentele woorden weer goed te maken, gaf hij mij een krachtige
por tussen de ribben en bulderde: ‘Sta daar zo niet te kijken! Hoe is 't, god van hier
en ginder! Wanneer wordt ge minister?’ En lachend liet hij me staan.
Ik vertelde het nieuws natuurlijk thuis. Mijn vader zei: ‘Die zal hem wel temmen.’
In de familie was de commentaar verdeeld. ‘Hij kon zo niet blijven en hij doet er een
goed werk mee. 't Is toch een bedrogen dochter!’ Slechts enkelen opperden: maar
eigenlijk is hij toch al getrouwd.
Na zijn huwelijk ontmoette ik hem nog zelden. Hij was verhuisd, zong haast niet
meer in het openbaar en ook uit de sportclub had hij zich teruggetrokken. Maar voor
mij, als ik hem soms ontmoette, bleef hij even boeiend.
Toen ik student was liep ik hem eens tegen het lijf. Hij wilde parfors eens met mij
uitgaan. Hij dronk niet overmatig maar vertelde des te meer. Allemaal uit zijn wilde
jaren. Over zijn succes bij de vrouwen, hoe hij zijn opwachting ging maken bij een
oud lief uit de high life die trouwde en die zou gezegd hebben: ‘François, si tu veux...’
Ofschoon ik het allemaal heel boeiend vond, geloofde ik er geen jota van. Nochtans,
toen ik jaren later op een avondreceptie in gesprek geraakte met een gedistingeerde
oude dame en haar vertelde waar ik geboren was, vroeg ze me of ik geen François
N. had gekend.
‘Dat was mijn oom’, zei ik. ‘Vertel me over hem’, zei ze met aandrang. Ik vertelde
wat ik kwijt wilde, hoe mooi hij kon zingen, hoe vrolijk hij was enz. Haar ogen
werden dromerig. ‘Ce cher François,’ zei ze, ‘indien hij had gewild...’
De oorlog van '40 brak uit en iedereen worstelde met eigen zorgen. Toch viel hij
nu en dan eens binnen en verkocht me smokkelwaar voor een prikje. Maar ook hij
bleef weg, want er was niets meer te vinden. Soms als ik naar mijn werk tramde, zag
ik hem in de hal van een cinema staan voor een reeks luisteraars. Waarschijnlijk was
hij zijn commentaar aan 't geven over de gebeurtenissen.
De bevrijding kwam. Hij vertelde ongelooflijke verhalen over zijn rol in het verzet.
Niemand geloofde hem, maar iedereen lachte. Hij bleef immers even grappig en
inventief.
En zo gingen de jaren heen...
Mijn vrouw en ik hadden het voorzichtig gevonden een tijd lang uit de
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buurt te blijven waar oom Frans woonde. Maar de week daarop ontmoette ik hem
reeds in volle stad.
Hij liep me als in trance voorbij.
‘Oom Frans’, riep ik.
Hij draaide zich om. Zijn ogen stonden verdwaasd.
‘Cora is terug en gij, gij zijt er geweest’, zei hij bitter, en liep automatisch verder.
Hoe was hij dat in godsnaam aan de weet gekomen? Had Cora hem opgezocht?
Ik hoefde me toch niet te gaan verdedigen.
Maar nu kon ik niet buitenkomen of ik zag hem aan de hoek van de straat opduiken.
Hij leek gespannen, onrustig. Zou ik het hem uitleggen? Maar ik kreeg geen kans.
‘Ik kan thuis niet blijven,’ zei hij, ‘ze belt me op. Ze achtervolgt me. Midden in
de nacht gaat de telefoon. Ik sta op. Ik hoor niets... Ik hou dat niet vol... Waar moet
ik blijven?...’
‘Waarom ga je voor haar op de loop?’
‘Zij is toch mijn vrouw!’ zei hij wanhopig.
‘Wie is je vrouw,’ zei ik geprikkeld, ‘zij die je bedrogen heeft aan de lopende band
en je dan heeft laten zitten, of zij die zoveel jaren wel en wee met je heeft gedeeld?’
‘Maar die andere heeft recht op mij... En ze trekt, ze trekt... ik kan niet meer!’ zei
hij, alsof hij geen uitweg meer zag. En als een verdoemde ziel, draafde hij maar
verder door de stad.
De week daarop vernam ik dat hij sinds drie dagen verdwenen was. Iemand had
hem op de boerentram zien stappen. Was hij dan toch naar haar toe? Het leek
ongelooflijk.
Zijn verdwijning werd aan de politie gemeld, zijn signalement verscheen in de
bladen.
Tante Sofie was als gek. Zij liep naar pendelaars en helderzienden. De ene beweerde
dat hij in de vaart lag, de andere dat hij naar Spanje was vertrokken. Maar zij bleef
er in haar binnenste diep van overtuigd, dat het ergste was gebeurd: dat hij er met
die vrouw vandoor was.
Ten slotte kwam ze mij opzoeken. Het was haar aan te zien, dat zij sinds weken
rust noch duur kende. ‘Help mij,’ zei ze, ‘help mij! Door u is alles gekomen. En hij
hield zo van u...’
‘Hoe door mij? Zij had hem toch opgebeld!...’
‘Maar neen! Een van zijn vrienden zeker, 'n flauwe plezante, die een vrouwenstem
nadeed en hem door de telefoon wat wou plagen. Ik heb het toch zelf gehoord!’
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‘Maar hoe wist hij dan dat ze terug was?’
‘Wel, den John, ene van 't werk, was op schok geweest met slijpers uit de Kempen.
's Nachts waren ze bij die Cora binnengevallen. Ze had verteld dat gij haar al waart
komen opzoeken. En die stommerik kwam de groeten overbrengen...’
‘Maar enfin...’, - ik vertelde de ware toedracht.
Zij luisterde niet eens. Aan John had ze gevraagd, toen Frans wegbleef, eens naar
dat café te rijden. Misschien zat hij daar. Maar John had het lokaal zogezegd niet
meer teruggevonden. Of ik er asjeblief eens wou naar toerijden.
Ik beloofde het en dat kalmeerde haar. En toen ik haar had beschreven welk een
afstotelijk spook die Cora geworden was, kalmeerde haar dat nog meer. Ik besloot
toch maar eerst te telefoneren. Tot mijn verwondering was er geen café of taverne
‘De Lorelei’ in de Kempen te ontdekken. Ik probeerde het bij de monitor: ‘Er is
telefoon! Ik heb hem gebruikt!’ - ‘Maar daarom mogen wij het nummer nog niet
meedelen!’
Met tegenzin ging ik 's anderendaags op weg. Ik reed een hele namiddag zonder
het lokaal te vinden. Het kon toch niet van de aardbol verdwenen zijn! En het was
zeker niet verder dan Westmalle.
Traag reed ik terug naar huis, nauwgezet uitkijkend. Toen zag ik daar dicht bij
een dorp ‘café te huur’ staan.
Ik stapte uit. Zou het daar geweest zijn? Natuurlijk, bij dag zag het er gans anders
uit. Ik keek naar binnen. Ja, daar kon het geweest zijn... al stonden nu alle stoelen
opgestapeld op de tafels... En het lag ook aan een kruispunt van wegen.
Een vreselijk vermoeden steeg in me op. Zou hij, als man van in de zestig, er met
die versleten smots vandoor gegaan zijn? Niet te geloven!
Traag reed ik terug naar huis. Ik had de moed niet het aan tante Sofie te vertellen.
Steeds weer kwam het beeld van het verlaten café me voor de geest. Er waren een
paar ruiten gebroken en alles lag dik onder het stof. Dat kon toch niet! Waarom had
ik het nummer niet opgeschreven, waar men nadere inlichtingen over het café kon
verkrijgen?
Ik moest er het fijne van weten. Waarschijnlijk had ik mij vergist. Ik besloot er de
volgende zaterdag opnieuw op onderzoek uit te gaan.
Het was niet meer nodig. Want 's anderendaags vonden ze hem.
In Zoerselbos.
Verhangen.
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Robin Hannelore / Drie Kempense zomerliederen
I
Het uur dat de mieren hun bruidsvlucht hielden
Schrok ik op uit mijn hazeslaap
Want plotseling schonden koortsachtige meeuwen
En verwoede spreeuwen het luchtruim
Overal langs het huis op hetzelfde ogenblik
Moe van het eeuwige melken der bladluizen
Joegen de werksters de gevleugelde koninginnen
En pietluttige mannetjes het nest uit
Een dichter is ten slotte een zwaluw
Spelenderwijs en kirrend wacht hij
Op de onnoemelijke bruidsvlucht der woorden
Maar eensklaps zijn er te veel
Veel te veel waanzinnig veel.
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II
Als de gevlekte aronskelken en de vlasleeuwebekken
Alle insekten weer laten vliegen
Dan laat ik mijn opgekropte woorden los
Woede en liefde over jouw hoofd
Want de zomer moet hard worden van vruchten
En later moet de zon milde stralen door het vlees jagen
Anders is het zwerven der hemelsbijen doelloos
En schijnwonderen hebben geen zin
Nooit zal iemand de samenhangen zien
Zoals de dichter ze in het web van zijn handlijnen
Vangt leegzuigt en laat hangen
In de trage winter van het papier
Er zijn geen goden meer liefste
Laat me het stuifmeel van mijn geloof
Op je zachte stampers strijken
Tot ze zwanger zijn van betekenissen
Wat is poëzie anders dan bestuiven tegen de hel op
Duivelsbeet en godsgenade telkens weer
Om uiteindelijk het geheim te ontraadselen
Als de nieuwe lente komt?
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III
Nu de loofbossen als blauwbessen
Aan de lange einders groeien
En honderden eendagsvliegen pogen
Door mijn ogen naar de hemel te vliegen
Nu ellendig traag het wit van de bloesems
Naar de rode bramen groeit
En de roofvogels op de vleugels van de vlinders
Elke stem doen verstommen
Nu de scherpe geur van koeiedrek
En de zoete stank van de wants in mijn haar
De zomer zo geslachtelijk gespannen
Zo draaierig beroezend maken
Nu weet ik liefste dat liefde is
Een van god en gebod verlaten klaploper
Het krankzinnige duivelsnaaigaren
Dat met ontelbare vleeskleurige knoopjes
Ons samendraait twee zielige droogbloemen
In de fonkelende kristallen vaas van de winter.
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Bernard Kemp / De tijd schrijven
Toen ik een aantal jaren geleden de tijdschriftententoonstelling ‘Reizende Bladen’
zou inleiden op de Kortrijkse campus, kwam ik tot de verrassende constatatie, dat
er over het toch wel belangrijke verschijnsel tijdschrift, weinig of geen literatuur
voorhanden bleek te zijn. Zelfs in de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur
was het trefwoord niet te vinden, laat staan een min of meer aanvaardbare definitie.
Wellicht bood de zgn. grote Van Dale een uitkomst. Daar wordt het tijdschrift
omschreven als ‘drukwerk waarvan bij tussenpozen (gewoonlijk regelmatige
tussenpozen van een maand) zonder vooruit bepaalde afloop afleveringen (van vaste
omvang) verschijnen; periodiek.’ Je voelt je nog niet veilig, en je waagt de negenproef
bij het lemma ‘periodiek’, dat blijkbaar een synoniem is. Je laat het adjectief voor
wat het is en je vindt onder zelfstandig naamwoord (vr. en onz.): ‘Uitgave waarvan
de opeenvolgende nummers met regelmatige tussenpozen in het licht gegeven worden:
tijdschriften en periodieken.’ Het ziet ernaar uit dat het tijdschrift geredelijker met
de tussenpozen van een maand wordt geassocieerd maar de vraag blijft open of de
(het) periodiek ook ‘zonder vooruit bepaalde afloop’ functioneert, wat dat ook mag
betekenen. Er rijzen overigens een aantal vragen omtrent het gedrukte karakter, de
regelmatigheid van de tussenpozen, de vaste omvang. En je hebt heimwee naar
duidelijke uitdrukkingen als dagbladen, weekbladen, maandbladen, jaarboeken, al
mis je in het Nederlands iets als quarterly voor de driemaandelijkse periodieken.
Een ding heb je intussen opgestoken: de lengte van de tussenpozen is nogal beslissend
voor de aard zelf van het periodiek, de frequentie waarmee geschreven wordt bepaalt
grotendeels de toon en de wijze en de stijl waarmee het gebeurt en zélfs de invalshoek,
de inhoud en de onderwerpen. Tussen krant en jaarboek, d.i. bij dalende frequentie,
stijgt de verhevenheid van de stijl en de specialisatie van het gebied. Ook hier geldt
de omgekeerde evenredigheid van more and more about less and less. Geen wonder
dat de lemmata tijdschrift en periodiek precies rond het begrip tijd zijn opgebouwd.
De tijd schrijft het tijdschrift, het tijdschrift schrijft de tijd.
En het dringt ineens tot je door: het tijdschrift is in ons literair en cultureel
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leven een zo evident verschijnsel, dat er eenvoudig niet aan gedacht werd om het te
definiëren. Wie definieert nu eenmaal het vanzelfsprekende, wie omschrijft het
krioelende alomtegenwoordige? Monsieur Jourdain deed immers ook zijn leven lang
aan proza sans le savoir. En je komt tot de ontdekking waarmee je had kunnen
beginnen, dat je liefst gaat kijken naar prospectussen en eerste nummers en
jubileumnummers, want elk tijdschrift begint met een programmaverklaring, raakt
overigens vaak al niet verder dan dat programma, en een jubileum is ook al even
zeldzaam zodat zulke viering wel de gelegenheid is om zich te bezinnen. Maar zoals
bij de viering van een honderdjarige: de bloemen en kransen van het feest kunnen
nog dienen voor de uitvaart die er ras op volgt. Wat leverde een haastige en
amateuristische speurtocht in de onmiddellijke omgeving op? De fusie van Dietsche
Warande en Belfort in 1900 werd aangekondigd door ‘Een woord aan den lezer’ in
het laatste nummer van vorige eeuw. Het jubileum van Nieuwe Stemmen bij het
25-jarig bestaan in 1969 werd gevierd met een bijdrage van R.F. Lissens, een volmaakt
lemma van de encyclopedist onder de titel (een waar understatement) ‘vluchtige
gepeinzen over het literair tijdschrift’. Het laatste nummer van Roeping in april 1963,
vóór de naamsverandering van de ‘nieuwe reeks van Roeping’ in Raam, was helemaal
gewijd aan ‘Het Tijdschrift’ met o.m. bijdragen van Kees Ouboter ‘Het literaire
tijdschrift’ en van Ferd. Rondagh ‘Het tijdschrift, stiefkind der publicistiek’. En R.
Lissens' stuk en die naamsverandering deden mij natuurlijk teruggrijpen naar
Vermeylens beschouwingen en verklaringen m.b.t. Van Nu en Straks en Vlaanderen.
Ten slotte leverde inzage van het nieuwe bibliografische tijdschrift Spectator een
stuk op over een ‘project’ waarbij de indrukwekkende ‘bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften’ van Roemans-Van Assche model staat, én verwezen wordt naar een
definitie van het tijdschrift in Wilperts' Sachwörterbuch der Literatur. Ineens materiaal
te veel zo te zien, maar de zo noodzakelijke systematische studie en onderzoek van
het verschijnsel zal ook hier niet kunnen gebeuren. Veeleer ‘losse beschouwingen’
in vergelijking met de encyclopedische systematiek van Lissens' ‘vluchtige gepeinzen’.
Voor de encyclopedische geesten dan toch eerst Wilperts' definitie van het lemma
Zeitschrift:
‘periodisch, d.h. in mehr oder weniger regelmässigen Zeitabständen, jedoch
- im Gegensatz zur Zeitung - nicht täglich, sondern meist von einer Woche
aufwärts erscheinende Druckschrift, deren Aufgabe daher weniger in der
Übermittlung von Tagesnachrichten aus den verschiedensten Gebieten als
in deren kritischer Auswahl und Betrachtung, ferner in der Veröffentlichung
schriftstellerischer (Lit.-Zss.), bildlicher (Kunst-Zss.) bzw.
photographischer Werke (illustrierte Zss.) besteht.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

507
Soweit sie sich nicht wie die blossen Unterhaltungs-Zss. oder Magazine
an die Masse wenden, bleibt ihr Inhalt meist auf ein bestimmtes
Sondergebiet beschränkt, für das sie Anregungen vermitteln und einen
geistigen Erfahrungs- und Gedankenaustausch herbeiführen. (...) Der
Unterschied von Zeitschrift und Tageszeitung erscheint erst in neuerer
Zeit; in den Anfängen besteht keine Trennung (...).’
In deze voorbeeldige definitie wordt eveneens duidelijk dat de afnemende frequentie
van verschijnen gepaard gaat met toenemende verbijzondering en grondigheid.
Vandaar het stilaan duidelijker wordende onderscheid tussen tijdschrift en krant en
magazine. Ons gaat hier vooral de specificiteit aan van literair en cultureel tijdschrift,
hoewel ook tussen deze beide stilaan een duidelijk onderscheid is gegroeid. Zo is
het duidelijk dat Dietsche Warande en Belfort aanvankelijk algemeen cultureel was
ingesteld en geleidelijk zuiverder literair is geworden naarmate op de andere gebieden
andere min of meer gespecialiseerde tijdschriften ontstonden, b.v. sociologische,
plastische, taalkundige enz. In het raam van de literatuurgeschiedenis kregen de
literaire tijdschriften een zo belangrijke plaats, - vide R.F. Lissens en A. Vermeylen
e.a., - dat de eigen aard van het literaire tijdschrift - al staat de rol daarvan in de
geschiedenis ter discussie - door niemand meer in twijfel kan worden getrokken.
In de vermelde bijdragen van Vermeylen en Lissens gaat het dan ook veel meer
over de wijze waarop de tijdschriften historisch functioneerden, dan over hun
innerlijke structurering. Precies over dat laatste geeft nu de fusieaankondiging van
Dietsche Warande en Belfort (1900) een opvallend volledige en nog steeds geldige
uitspraak. Ze is ondertekend door ‘de opstelraad’, de redactie, en waarschijnlijk van
de hand van de ‘schrijver van den opstelraad’ Emiel Vliebergh. (Zijn huidige opvolger
heet minder puristisch ‘redactiesecretaris’...).
De definitie door de opstelraad schijnt regelrecht uit een encyclopedie te komen
en kan er ook regelrecht weer in, al was het maar omdat het tijdschrift secuur geplaatst
wordt tussen het specialisme van de geleerde en de allesverslindende haast van de
krant:
‘Al wat hij (de geleerde) vindt en verzint wil hij mededeelen; doch zijne
geleerdheid komt gemeenlijk te recht in lijvige werken die, enkel ten
dienste van vakmannen geschreven, ten grooten deele voor het menschdom
gesloten blijven.
De gewone man immers kan den kring der wetendheden in gansch zijne
breedte niet omvangen; daargelaten nog dat tijd en vermogen aan zijnen
weetlust maar al te nauwe perken en palen stellen.
Zal het dagblad hem niet berichten over alles wat rond hem in de geleerde
wereld omgaat! Niet voldoende. Het dagblad, dat alles wat op aarde roert
en waagt aan den lezer bliksemsnel wil kenbaar maken, heeft geen tijd om
het onduidelijke,
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het onzekere, het valsche van de ware gebeurtenissen af te scheiden; geen
tijd om het gevolg uit de oorzaak, de oorzaak uit het gevolg te trekken,
noch om de vondsten der geleerdheid en de scheppingen der kunstenaars
grondig te toetsen.
Het tijdschrift kan daarin voorzien.
Het tijdschrift is eene voorraadkamer waar de geleerde zijne schatten
bergen kan; een spreekgestoelte waar de bedreven lezer de vruchten zijner
belezenheid aan de weetgierige menigte kan mededeelen; het is eene
toogzaal waar allerhande boeken en kunstwerken, kort en bondig gekeurd,
onder de oogen komen; een strijdperk waar de wordende gedachten en
stelsels besproken worden en opgeklaard.’
Er is, naast de voorraadkamer, het spreekgestoelte, de toogzaal en het strijdperk d.i. essay, kroniek, kritiek en polemiek -, slechts één leemte, die overigens typisch
is voor het tijdschrift toen, nl. de publikatie van nieuwe creatieve teksten, poëzie en
proza, want mits deze aanvulling is de definitie hierboven, in moderne termen vertolkt,
nog altijd geldig vandaag. Al zijn er intussen natuurlijk ook weer ‘zuiverder’, d.i.
louter poëtische en louter kritische tijdschriften ontstaan. Tussen het kritische en het
creatieve onderhoudt het literaire tijdschrift een labiel dialectisch evenwicht. Een
systematische studie van het volledige literaire tijdschrift vindt in Vlieberghs
formulering een handige en operationele definitie.
Men kan natuurlijk andere definities voorstellen. Bij voorbeeld: een tijdschrift is
een publikatie die bij de PTT een voorkeurtarief geniet. Maar deze definitie is weinig
operationeel en wordt overigens permanent bedreigd in onze dure
dienstenmaatschappij. De dagdagelijkse of liever maand-maandelijkse praktijk
suggereert een andere definitie: een tijdschrift is een publikatie die zelden of nooit
op tijd verschijnt. Dat is dan het tegenovergestelde van wat in alle manifesten van
nieuwe tijdschriften wordt geconstateerd nl. dat het iets is ‘wat juist op zijn tijd komt’.
Nu zijn opportuniteit en stiptheid niet noodzakelijkerwijze met elkaar verbonden:
dat een tijdschrift iets is wat op zijn tijd, zij het nooit op tijd verschijnt, is maar
tegenstrijdig voor een oppervlakkige beschouwer. Op zijn tijd verschijnend wordt
het tijdschrift geplaatst in zijn historische dimensie, zijn noodzakelijkheid; nooit op
tijd verschijnend demonstreert het de moeizaamheid waarmee elk nummer tot stand
komt. Niets blijkt bij nader toezien zo moeilijk tot stand te komen als het
vanzelfsprekende.
De vanzelfsprekendheid van het tijdschrift, waarvan hierboven reeds sprake, lijkt
te behoren tot de fenomenologie van het tijdschrift; de noodzakelijkheid ervan lijkt
te behoren tot de geschiedenis van het tijdschrift; de moeizaamheid van zijn
totstandkoming lijkt te behoren tot de literatuur-sociologie. De drie dingen zijn wel
niet te scheiden, lopen vaak door elkaar, maar gemakshalve, al was het maar omdat
toch niet alles ineens kan worden
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gezegd, zullen we deze drie invalshoeken achtereenvolgens aan bod laten komen.

1.
Toch is de vanzelfsprekendheid van het tijdschrift ook een historisch gegeven. Is het
nauwelijks weg te denken uit het culturele en literaire leven, dan is dat toch maar zo
sedert de Verlichting. Evenals de roman wordt het tijdschrift bepaald door de
mogelijkheid dat er veelvuldig gedrukt wordt, en het ontstaan van beide literaire
verschijningsvormen is dan ook nauw verweven, bepaald in het Engeland van de
18de eeuw, en ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het heeft te maken zowel
met de stroomversnelling waarin het geestesleven dan terechtkomt, als met de
ondogmatische openheid van wat gemakshalve de burgerlijke beschaving wordt
geheten. In een wereld waarin het gecodificeerde en normatieve systematisch is
afgebroken, ontstaat de nood aan een forum, een onafgebroken gesprek waaraan een
groot aantal mensen deelheeft, en waarin naast noodzakelijke informatie over
wetenschap, politiek, maatschappij, kunst, economie, deze nieuwe gegevens ook
becommentarieerd worden en getoetst aan de verwachtingen en inzichten die deze
open maatschappij over zichzelf heeft. Aanvankelijk kon vanuit een conservatief
standpunt nog getracht worden de vernieuwing te beheren, en dat moge verklaren
dat precies Colbert nog in volle 17de eeuw zijn Journal des Savants (1665) oprichtte,
waarbij de wetenschap nog duidelijk de klemtoon kreeg. Het eenmaal in het leven
geroepen forum, evenals b.v. ook de Assemblée, gaat echter snel een autonoom en
eigen leven leiden dat aan het centraliserende beheer ontsnapt. De organen waarmee
de oude structuren in stand moesten worden gehouden, worden weldra het instrument
zelf van de ontvoogding. Daarom brengt precies de 18de eeuw, waarin de burgerij
haar hele maatschappelijk en politiek gewicht krijgt, een krioeling mee van zulke
periodiek verschijnende drukwerken, waarin de maatschappij a.h.w. een onafgebroken
gesprek voert met en over zichzelf. Het meest typische en vruchtbare voorbeeld
daarvan is The Spectator (1711) van Addison en Steele, die precies aan de vroegere
thema's zulke toevoegde als de (burgerlijke) moraal, de opvoeding van de mens,
maatschappelijke vragen en politiek. Toeschouwen en beschouwen, nieuws en
achtergronden gaan daarin hand in hand, en zo komen alle aspecten van het nieuwe
maatschappij- en menstype aan de orde. Het tijdschrift kan niet anders dan ‘algemeen’
zijn, daar de vernieuwing en de openheid inderdaad ook alle gebieden raakt. De
literatuur is daarin echter alras niet zo maar een gebied naast de andere, ze tendeert,
in haar
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ongebonden creatieve openheid, precies de smeltkroes te zijn waarin de
encyclopedische eeuw zowat alles onderbrengt: recht, politiek, moraal, opvoeding,
wetenschap. De maatschappij die alle oude structuren overboord gooit in naam van
de vrijheid, heeft er nood aan om de vroegere drukke gesprekken in de salons voor
een veel ruimer en diffuser publiek voort te zetten in wat we gedrukte gesprekken
zouden kunnen noemen. Het tijdschrift is inderdaad een absolute noodzaak in dit
nieuwe maatschappijtype, dat in eerste instantie opgaat in de schijnbaar grenzeloze
mogelijkheden die het voor zich ziet opengaan. Toch blijkt nog niet het inzicht te
zijn gegroeid, dat deze vernieuwing slechts de aanzet is van een ontwikkeling, waarin
vernieuwing een permanente factor zal worden. Het is nog maar een aanzet, en de
intentie blijkt inderdaad encyclopedisch te zijn, d.i. wel vatbaar voor grenzeloze
uitbreiding, maar niet zozeer voor permanente zelfvernieuwing, nu zou men zeggen
van permanente revolutie. Het gevoel van deze eenmaligheid, die typisch kan worden
geacht voor het verlichte begin van het burgerlijk tijdperk, wordt echter doorbroken
door de Romantiek. Het statische, wat nog zoveel in de Verlichting aanwezig blijkt
te zijn, komt met de Romantiek pas voorgoed in een dynamische stroomversnelling
terecht. De Romantiek ís inderdaad beweging, de romantische beweging.
Dat merkt men vooral aan twee dingen. In de eerste plaats de veelvuldigheid en
de kortstondigheid van vele revolutionaire bladen, waartussen scherpe
meningsverschillen worden uitgevochten, en in de tweede plaats een eerste beslissende
stap in de verbijzondering van het ‘algemene’ naar het ‘literaire’ tijdschrift toe. De
algemeenheid verdwijnt met de eensgezindheid, er komt een grote fragmentering
van het geestesleven in verschillende zichzelf steeds autonomer achtende gebieden,
en binnen deze gebieden volgen de tegenstellingen zich in een versneld ritme op. In
deze stroomversnelling duikt heel duidelijk het bewustzijn op, dat we ‘historisch’
kunnen noemen. De tijdschriften pretenderen voortaan een stuk geschiedenis te
schrijven. Wat de literatuur betreft is het duidelijk, dat in deze periode ook het
bewustzijn aan de dag treedt, dat er zoiets als geschiedenis van de letterkunde bestaat.
De dynamisering van het hele proces brengt ook mee dat het beschouwelijke van de
Verlichting geleidelijk moet wijken voor het polemische van de Romantiek. Voortaan
schrijft het tijdschrift de tijd, de tijdschriften pretenderen epochemachend te zijn. Op
die achtergrond begrijpt men het selfdefence van een historiograaf als R.F. Lissens,
die in zijn vermeld stuk in de eerste plaats geconfronteerd wordt met de omstreden
vraag in hoever literatuurgeschiedenis en tijdschriften aan elkaar gerelateerd zijn:
‘Sedert de Romantiek is de geschiedschrijving van de lite-
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ratuur niet meer mogelijk zonder de belichting van de rol die een vrij groot aantal
tijdschriften vervult als verzamelpunt van groepen, bewegingen en tegenbewegingen,
als tribunes waarop de manifesten verkondigd worden, als de ring waar gebokst
wordt en als de toverkring waarin vreemde, want altijd nieuwe bloemen opschieten.’
Het forum van de Verlichting werd de tribune van de Romantiek, en de dynamiek
maakt de tegenstellingen heftiger en de zich steeds opvolgende bewegingen
kortstondiger. De vanzelfsprekendheid, zo men wil de natuurnoodzakelijkheid van
het tijdschrift in de Verlichting, mondt nu uit in de noodzakelijkheid van het tijdschrift
in het historisch proces dat bepaald in de Romantiek op gang wordt gebracht. De
Spectator van toen werpt zich op als De Gids, in afwachting van De nieuwe Gids
natuurlijk, in afwachting van het tijdschrift dat de tijdsdimensie in zijn schild zal
voeren Van nu en straks, en in het verlengde daarvan De Tijdstroom en zelfs Tijd en
Mens. Het zijn nog maar titels natuurlijk, maar ook de typisch synchrone en statische
titels als De Warande, De Boomgaard, Ruimte en De Tafelronde spelen op hun eigen
manier mee in een proces waarvan de historiciteit steeds nadrukkelijker wordt beleefd.
De geschiedenis van de tijdschriften is een belangrijke dimensie van de geschiedenis
van de literatuur. Voortaan verschijnt een tijdschrift ‘op zijn tijd’.

2.
Indien de literairhistorie graag naar de geschiedenis van tijdschriften teruggrijpt, om
er gemakkelijke en vanzelfsprekende datums en stapstenen van te maken, heeft dat
dus niet noodzakelijk met gemakzucht te maken, maar dan beantwoordt dit aan een
ingesteldheid en geesteshouding van de tijdschriften zelf. Een nieuw tijdschrift
pretendeert normaal een cesuur te zijn in de ontwikkeling van de literatuur, als
uitdrukking van nieuwe inzichten die in een groep zijn gegroeid, een orgaan waarin
de vernieuwde vormen niet alleen een eerste gestalte krijgen, maar waarin die ook
kritisch en soms ideologisch worden begeleid en verdedigd. Dat zou kunnen en
moeten nagegaan worden in elk afzonderlijk geval: De Hollandse Spectator, De
Gids, De Nieuwe Gids, Forum, De Gemeenschap, De Stem tot en met Maatstaf,
Merlyn en Raster, en in het Zuiden Van nu en straks, Vlaanderen, De Boomgaard,
Vlaamsche Arbeid, Ruimte, 't Fonteintje, Tijdstroom en Vormen, Tijd en Mens,
Komma, en zelfs Bok, De Tafelronde, Kreatief, Yang, enz. De lijst is niet exhaustief:
Dietsche Warande en Belfort, Raam, Roeping enz. staan er zelfs niet bij, noch
Criterium, Tirade, Barbarber, Podium, noch de vroegere De Stijl, Het Getij, De Vrije
Bladen, De Stem van Coster, Het roode Zeil, Gard-Sivik of Mep. Voor het Zuiden
kan men terecht bij
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H. van Assches levenswerk. Aan vele tijdschriften werd zelfs reeds een monografie
gewijd. Voor de vuist moge ik herinneren aan het werk van Colmjon over De nieuwe
Gids, van M. Roelants over Forum (Les liaisons dangereuses), van Sourie en Toussaint
over Van nu en straks, van Weisgerber over De Boomgaard, van Van Passel over
Ruimte, van Closset over 't Fonteintje, van Jan Persyn over Dietsche Warande en
Belfort, van 's Gravesande over Vlaanderen, van P. de Wispelaere over De Stem, van
W. Thijs over De Kroniek van Tak, van H. Kapteijns over De Gemeenschap, enz.
Weliswaar brengen niet alle tijdschriften ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’ en
wordt het belang daarvan ook vaak gedemistyficeerd, zoals Colmjon het deed voor
De nieuwe Gids.
Hierbij dient wel een onderscheid gemaakt tussen de tijdschriften die een revolutie
prediken, en de zgn. bloemlezende anthologische tijdschriften. De eerste zijn
kortstondiger en heftiger, de tweede zijn bestendiger en registreren rustig de
vernieuwingen die duurzame gevolgen blijken mee te brengen. Vaak gebeurt het dan
ook, dat de eerste soort mettertijd een absoluut en bijna mytisch karakter krijgen, en
dat er een hele generatie mee wordt vereenzelvigd. Er is nog geen Colmjon opgetreden
voor Van nu en straks en we beleven in de jongste jaren de mythevorming rond b.v.
Merlyn en Tel quel. Dat neemt niet weg dat Van nu en straks inderdaad het grote
moment van de vernieuwing van de Vlaamse letteren inluidt (maar het beroept zich
op Gezelle), dat De Boomgaard in het fin-de-siècle de oorspronkelijke idee van Van
nu en straks wil voortzettten na de zwenking resp. de verruiming van het tijdschrift
naar Vlaanderen, dat Ruimte inderdaad ‘het brandpunt van het expressionisme in
Vlaanderen’ is geweest, dat Tijdstroom en Vormen de poëzie in de jaren 1930-40
hebben bepaald, dat Tijd en Mens de trage vernieuwing na de Tweede Wereldoorlog
doordrukt, dat de jongste decennia hun identiteit hebben gevonden in de slordig
gestencilde map-tijdschriften als Mep, Bok, Heibel, enz., en artistiek gestencilde als
Labris enz., dat Kreatief en Yang ten slotte de doorbraak van het nieuw realisme in
de poëzie hebben begeleid.
En toch: Van Eeden is niet De nieuwe Gids, Streuvels is niet Van nu en straks,
Van Ostaijen is niet Ruimte, Claus is niet Tijd en Mens, Gilliams is niet De Tijdstroom,
enz. Steeds opnieuw ontsnapt de sterke persoonlijkheid aan een soort van historische
voogdij van het tijdschrift, en de literair-historicus zal steeds opnieuw worden
geconfronteerd met de vraag hoe hij stromingen en figuren tegenover elkaar moet
situeren en afwegen. Voorwaar geen gemakkelijke taak, die steeds met pijnlijke en
moeizame herzieningen zal worden vervuld. De wet daarbij zal wel dienen te zijn,
dat niet het tijdschrift de kunstenaar belangrijk maakt, maar de kunstenaar het
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tijdschrift. Een hele kluif voor de literatuursociologie. En wat de jongste decennia
zo problematisch maakt, is dat niet in de eerste plaats, dat zo weinig talenten zich
uit het groepsverband losmaken om de programmatische afspraken te doen barsten
onder de druk van hun sterke creatieve persoonlijkheid?
Vooraleer we naar dat beloofde derde punt overstappen, misschien toch even bij
wijze van overgang de historiciteit van het tijdschrift toetsen aan de ontwikkeling
die het tijdschrift Van nu en straks doormaakte. In de eerste jaargang een select
artistiek en revolutionair tijdschrift, in zijn tweede versie ruimer bloemlezend, ten
slotte verruimd tot het bloemlezende tijdschrift Vlaanderen, waartegen dan De
Boomgaard de fakkel van de eerste jaargang overneemt. Deze hele ontwikkeling
valt af te lezen van de programmaverklaringen die werden afgelegd. Eigenlijk is A.
Vermeylen achteraf bescheiden evenwichtig geweest, toen hij in zijn historisch
overzicht constateerde: ‘Eerst in lateren tijd konden we nagaan, welk een diepe
invloed Van nu en straks op de Vlaamse literatuur en gedachte heeft uitgeoefend. Al
spreekt het vanzelf, dat de nieuwe bloei in onze letteren niet zo maar aan een tijdschrift
te danken valt. Een tijdschrift is tegelijk gevolg en oorzaak: het is een verzamelpunt,
een krachtmeter, een opwekking van het bewustzijn en een aanmoediging van den
werklust. In dat opzicht heeft Van nu en straks wel een voorname rol gespeeld.’ De
mythe komt niet van Vermeylen, die overigens de ontwikkeling van het tijdschrift
op beslissende wijze heeft beïnvloed, maar van Toussaint van Boelaere. Over
Vlaanderen schrijft Vermeylen in zijn programmaverklaring: ‘Geen bijzondere groep
meer, maar het dichtende en denkende “Vlaanderen” komt hier aan het woord.’
Vlaanderen zette aldus eigenlijk de traditie voort van het tijdschrift van Victor de la
Montagne Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (1884-97), waarvan G. Schmook
zegt: ‘In zijn disparate gestalte (was het) een onmisbare schakel in de evolutie van
de Zuidnederlandse letteren van 1875 tot voorbij Van nu en straks.’ Hoe was Van
nu en straks dan begonnen? Vermeylens getuigenis geeft de sfeer wel voortreffelijk
en juist weer waar hij schrijft: ‘Bij het stichten bestond er noch leiding, noch eenheid
van richting: men beoogde vooral scharing van individuen, levenskrachtig,
vastberaden, rein van inzichten genoeg om de onderneming te kunnen schragen.
Persoonlijk waren zij elkander haast onbekend, doch samenwerking bracht van
lieverlede toenadering te weeg, en meer eensgezindheid, zoniet over wijsgerige
strekking, dan toch over een standpunt van algemene kritiek; en zo wordt in dit
tijdschrift een gemeenschappelijk streven mogelijk, dat wij geloven noodwendig te
zijn en waar, in verband met het ontwikkelings-moment van het nog opgroeiende
Vlaanderen, enz.’
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De drietrapsverruiming van de beweging van de 90-ers draagt niet ieders instemming
weg. Getuige daarvan Weisgerber, die de stellingen van De Boomgaard-generatie
overneemt: ‘Dat in het begin van de 20ste eeuw de provincialistische traditie nog
niet uitgeroeid was, blijkt uit het tijdschrift Vlaanderen. Hoewel een schepping van
de Van nu en straksers, vertegenwoordigt Vlaanderen geen bijzondere groep. Het
mist het revolutionair karakter van zijn voorganger: zijn oprichting was in menig
opzicht een poging tot verzoening, een concessie aan de gevestigde waarden. Het
ideaal bleef hetzelfde: alleen de methode verschilde. De Van nu en straksers beseften
dat zij, om hun doel te bereiken, op een ruimer publiek moesten werken, dat zij zich
feitelijk tot de massa moesten richten. Het nieuwe tijdschrift deed dan ook een beroep
op de medewerking van schrijvers wier werk misschien niet helemaal voldeed aan
de esthetische eisen van Van nu en straks, maar die door het grote publiek zouden
gelezen worden. M.a.w. in Vlaanderen werd het literaire doel opgeofferd aan het
sociale.’
In het geval van Van nu en straks wordt de labiele positie van een tijdschrift wel
erg duidelijk: het maakt geschiedenis, maar het wordt ook door de geschiedenis
gemaakt. Het schrijft de tijd en is ook de spiegel van zijn tijd. Het is de hele dialectiek
tussen revolutie en evolutie, traditie en vernieuwing, continuïteit en breuk. Even
duidelijk is het, dat het tijdschrift in zijn historische dimensie ook een aantal
literatuursociologische aspecten vertoont. Het komt op zijn tijd, maar hééft ook zijn
tijd (en daarna niet meer). Het heeft dan zijn tijd gehàd.

3.
Kwam in het voorbeeld van de geschiedenis van Van nu en straks en daarna een stuk
sociologie van het tijdschrift naar voren, dan kijkt men erg verrast op als b.v. R.
Escarpit in zijn Qu'est-ce que la sociologie littéraire precies het tijdschrift, een zeer
tastbare sociologische dimensie van het literaire leven, zelfs niet vermeldt! Het
tijdschrift is weliswaar vanzelfsprekend, maar het is terzelfder tijd toch ook
noodzakelijk. De lezer moge het als vanzelfsprekend beschouwen, de hoofdredacteur
of de schrijver van de ‘opstelraad’ weten evenwel hoe moeizaam elk nummer, elke
jaargang tot stand komt. Is het al evident dat de literatuurgeschiedenis evenzeer
gemaakt wordt door de scheppende kunstenaar als door het tijdschrift, insiders weten
hoe het tijdschrift zelf zonder het talent en de moeite van een sterke - meestal kritische
- persoonlijkheid geen lang leven beschoren is. Wat is De Gids zonder Huet, wat is
De nieuwe Gids zonder Kloos, wat is Van nu en straks zonder Vermeylen, wat is
Tijd en Mens zonder Walravens,
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wat is het Nieuw Vlaams Tijdschrift zonder Teirlinck, wat is Dietsche Warande en
Belfort zonder Alberdingk Thym, Persyn, Van Cauwelaert, Westerlinck? Wat Roeping
zonder Knuvelder en Vlaamsche Arbeid zonder Muls, De Stem zonder Coster en
Forum zonder Ter Braak? Wat Temps Modernes zonder Sartre? De lijst is onbeperkt.
Inzicht, organisatie, financiering, publiciteit enz., het komt vaak allemaal in één hand
samen. Voor eenmanstijdschriften ligt dat nogal voor de hand, maar wat met
uitgebreide redacties, met cijferende uitgevers, met krenterige abonnees. Zo besluit
het ‘Woord aan den Lezer’ dat de fusie van Dietsche Warande en Belfort aankondigt,
met de oproep ‘Wij hopen nog meer, namelijk dat alle man zal doen wat in zijne
macht is om het getal inschrijvers merkelijk te doen toenemen.’
Er is een hele interne sociologie van het tijdschrift te schrijven: groepering van
min of meer gelijkgestemden, het elaboreren van een gemeenschappelijk programma,
de twisten (omtrent Virginia van Victor Varangot, vide Les liaisons dangereuses van
Roelants betreffende Forum), de fusies (Dietsche Warande en Belfort), de
naamsveranderingen (Raam, Vlaanderen, Komma), de splitsingen (Yang, zwart en
geel), redactiewijzigingen, drukking van uitgevers, het redactiewerk, de keuze van
een publiek, het opheffen van een tijdschrift (Raam), het verkopen (Rond den Heerd),
het overnemen van een titel (Heibel) enz. Maar daarop zal hier niet kunnen ingegaan
worden. We zullen ons tot de externe sociologie van het tijdschrift moeten beperken.
Het lijkt een onontkoombare ontwikkeling te zijn geweest, dat het tijdschrift
geleidelijk zijn ‘algemeen’ karakter heeft moeten prijsgeven, om b.v. specifiek
‘literair’ te worden. Zoals reeds geconstateerd is die ontwikkeling nadrukkelijk met
de Romantiek ingezet. Maar de trend zet zich tot vandaag door. Dietsche Warande
en Belfort had nog in de eerste jaren na de oorlog de intentie algemeen cultureel te
zijn, en zo konden er stukken in verschijnen als die van Frans van Cauwelaert over
een Atlantische politiek. Vandaag is het, zonder dat dit een formele optie is geweest,
bijna zuiver literair. Het Nieuw Vlaams Tijdschrift is altijd wel nadrukkelijker literair
gericht geweest, met zelfs de klemtoon op het creatieve, veel minder op het kritische
dan b.v. Dietsche Warande en Belfort. De Vlaamse Gids is na een poging tot
veralgemening, als ledenblad van het Willemsfonds toch weer specifieker literair
geworden. Zeldzaam zijn de algemene tijdschriften waarin de literatuur ook nog
steevast haar plaats heeft: Streven doet dit nog, Kultuurleven de laatste jaren veel
minder, Jeugd en Cultuur heeft een overwicht van de literatuur ingewisseld voor een
algemener engagement. Dit lijkt de uitdrukking te zijn van een teloorgang van het
in-
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zicht in de eenheid van de cultuur, een emanatie van de verbrokkeling van ons
wereldbeeld. Maar er zijn technischer verklaringen voorhanden. Op zovele gebieden
zijn er eigen tijdschriften opgedoken, voor economie, voor politiek, voor godsdienst,
voor sociologie, voor psychologie enz. en ook voor film en televisie, zodat een
‘algemeen tijdschrift’ een soort van functieverlies lijkt te hebben doorgemaakt. De
plaats daarvan wordt ten dele ingenomen door magazines die goed in de markt liggen.
Het lijkt een uitzuivering, in feite betekent het ook een fragmentering en een
verschrompeling.
Het literaire komt op die manier immers in een soort van isolement terecht, wordt
niet meer zo direct verplicht tot confrontatie met andere (even problematische)
gebieden van de cultuur. Dit is wel een typisch postromantisch verschijnsel, in feite
een derde stadium in de ontwikkeling van het literaire tijdschrift. Vanzelfsprekende
nabuurschap en verwevenheid met sociale, politieke, economische, religieuze,
psychologische gebieden is materieel niet voorhanden. Het paradoxale gevolg van
die verbijzondering is, dat ook het literaire domein toe is aan verbrokkeling in een
archipel van koraalriffen, allerhande kringetjes en cenakels waarbinnen het bescheiden
talent geborgenheid en vertroeteling vindt, en waar de noodzakelijke genadeloze
confrontatie uitblijft.
De krioeling van een groot aantal kleine tijdschriften zou de indruk kunnen geven
van een echte bloei en van een borreling van jonge krachten. Maar daarin steekt
precies een heel stuk ambiguïteit. Het is te veel gezegd, wanneer beweerd wordt dat
al die tijdschriften van de laatste dertig jaar allemaal op hun tijd verschijnen, al geven
zij wel een beeld van onze chaotische tijd. Iemand die een tijdschriftenkroniek
bijhoudt, moet wel eens meer de indruk hebben dat hij zoals Diogenes met een
lantaarn op zoek is naar wat zeldzaam is geworden, talent. De vraag is, of de historisch
gegroeide dichotomie tussen anthologische selectieve tijdschriften en organen van
allerhande groepen en groepjes nog zinvol is. Maar die grote tijdschriften handhaven
ten minste toch nog het basisinzicht, dat de literatuur één is - zonder specialismen -,
dat ze een niet aflatend gesprek is, dat ze er niet mee gediend is als er zowat overal
a parte's gehouden worden. Daarmee is nog geen gemakkelijke en gestroomlijnde
doorzichtigheid van het literaire leven bedoeld, wel de nood aan openheid en
persoonlijk avontuur.
Men heeft de indruk dat de versnippering toch resulteert in een betrekkelijke
samenhorigheid rond twee overigens niet helemaal tegengestelde polen. Onder de
invloed van de jonge sociologie van de literatuur is er een duidelijke wending naar
ruimere maatschappelijke betrokkenheid, en onder de
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invloed van de jonge literatuurwetenschap is er een duidelijke wending naar een
grotere vormbewustheid. Aan beide zijden dreigt weliswaar een soort van
mandarinisme in de mate dat de wetenschappelijke schema's die vele jongeren van
de universiteit hebben meegekregen, zoiets als een normatief gezag gaan uitoefenen.
Alsof de literaire analyse aan de universiteit zoiets als een consacrering zou inhouden.
Het gebeurt immers al vaker dat jonge universitairen, gewapend met schema's als
klaargemaakte sleutels, en zonder het relativerend inzicht dat elke wetenschap
tegenover zichzelf moet cultiveren wil ze wetenschap zijn, het creatieve werk te lijf
gaan, en van die wetenschap een gezag borgen, dat eigenlijk slechts ontstaat uit een
intens en dagdagelijks contact met literatuur. Vaak is dat geen wetenschap meer,
maar schijnwetenschap, in de limiet kwakzalverij. Het wachten is op de in deze tijd
zo noodzakelijke confrontatie tussen de maatschappelijke en de artistieke dimensies
van het kunstwerk, zo men wil tussen communicatie en creatie, zonder dat hierbij al
te voortvarend het ene aan het andere wordt geofferd. Want hier neemt de tijd zijn
tijd.
Deze confrontatie lijkt wel het eigenlijke terrein van de grote bloemleestijdschriften
te zijn. Hiermee verliest het zgn. kleine tijdschrift met een vaak kleine redactie van
gelijkgestemde jongeren niets van zijn eigenheid en zijn belang. Ook Van nu en
straks is uit een schooltijdschriftje gegroeid. Maar het heeft nauwelijks zin zulk een
tijdschrift te bestendigen wanneer het zijn functie van reveleerder van jonge talenten
heeft vervuld. De groep kan de sterke persoonlijkheid niet blijvend bevoogden. Als
men de levensduur nagaat van grote tijdschriften die een revolutionaire rol hebben
gespeeld, die een belangrijke wending in het literaire leven hebben veroorzaakt, dan
komt men tot de paradoxale constatatie dat hun een kortstondig leven was beschoren.
Zij hebben de moed en het dynamisme opgebracht, op hun tijd een schok te
veroorzaken. Kracht en kortstondigheid lijken aan elkaar gerelateerd. De bloemlezende
tijdschriften daarentegen veroorloven zich nauwelijks zulke heftige bewogenheid,
maar registreren, liefst met weinig vertraging, de verschuivingen die daarvan het
gevolg zijn. De twee soorten tijdschriften vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig,
schrijven op een heel eigen wijze de tijd, houden samen het bewogen gesprek van
de literatuur gaande, zoals de voorhoede, de ‘avant-garde’ met haar flitsend optreden
de weg vrijmaakt voor het rustiger voortschrijdende corps.
De ‘ballade van de boer’ besluit met het mooie vers: ‘terwille van de boer die
ploegt, besta de wereld voort.’ Met evenveel recht mag de dichter zeggen: ‘Terwille
van de schrijver die schrijft, besta de wereld voort’, of: ‘Terwille van het tijdschrift
dat op (zijn) tijd verschijnt, ga de tijd voort.’ De haast van de avant-garde zowel als
de continuïteit van de literaire ont-
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wikkeling hebben zonder ophouden met hun tijd, met de tijd te maken. Het tijdschrift
vernieuwt en bestendigt, schept en oordeelt, strijdt en kijkt. Het is een ‘voorraadkamer’
en een ‘spreekgestoelte’, een ‘toogzaal’ en een ‘strijdperk’, om met de schrijver van
de opstelraad uit 1900 te spreken. ‘Het tijdschrift’ - zo ving zijn stuk aan - ‘niemand
kan het betwijfelen, is meer dan ooit een werkelijke behoefte geworden voor alle
verstandige lieden die geest en hert open hebben voor kunst en wetenschap.’ Onze
redactiesecretaris zou deze uitspraak vandaag nog kunnen onderschrijven.
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Luuk Gruwez / Verdrinken
dit vloeiend huis
blijkt haar tehuis te zijn,
waar gastvrij water wenkt.
hier paart zij wens aan wenk,
want geen omhelzing,
die haar zachter wurgend kan omarmen
dan het water,
haar zachtaardigste geweldenaar.
zó, voorzichtig verdrinken
is gezegend zinken
in een gastvrij, vloeiend graf.
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Hugo Brems / Het literaire tijdschrift in Vlaanderen
In De Nieuwe Gazet van 21 september 1974 vatte Fernand Auwera de situatie van
de Vlaamse literaire tijdschriften op de volgende, nogal lapidaire manier samen:
‘Naast de drie traditionele Vlaamse literaire tijdschriften (DWB, Vl.G. en NVT)
verschijnen er in Vlaanderen een onwaarschijnlijk groot aantal tijdschriften van
“jongeren” die allemaal naar het schijnt in een leemte voorzien. De Vlaamse literatuur
is blijkbaar een aaneenschakeling van leemten, die worden opgevuld met stencils en
bij elkaar gehouden met nietjes.’
Het moet gezegd dat de situatie er sindsdien grondig op verbeterd is. Afgezien
van het eenmans-tijdSCHRIFT van Daniel Robberechts en enkele buitenbeentjes als
b.v. Ko-Ko, is de stencil vervangen door offset of zelfs nog gesofistikeerder
drukprocédés. Ook de nietjes zijn daardoor meer op de achtergrond verzeild, hoewel
niet geheel in onbruik geraakt. Zij zijn nu minder opvallend aangebracht, en laten
daardoor duidelijker de ‘leemten’ zelf zien. Want die zijn natuurlijk niet verdwenen.
De vraag is alleen maar: wat stellen die ‘leemten’ eigenlijk voor? Wie ondervindt
daar iets van? Moeten ze zo nodig opgevuld worden, en waarmee? Hoe komt het dat
die leemten er zijn? En ten slotte: zijn ze er wel, of zijn er toch alleen maar nietjes?
Is het misschien zo, dat we de zin van F. Auwera moeten omkeren en zeggen: ‘De
Vlaamse literatuur is een aaneenschakeling van “nietjes”, die bij elkaar gehouden
worden met leemten.’? Dit is alleen maar een vraag, geen vaststelling die ik als de
mijne zou willen onderschrijven.
Het zijn precies die vragen waarop ik in wat volgt antwoorden wil zoeken, zonder
nu al zeker te zijn dat ik die ook inderdaad zal geven.
Het eenvoudigst lijkt mij uit te gaan van een paar vaststellingen. Volgens de
wellicht betrouwbare gegevens van de tentoonstellingscatalogus Reizende Bladen,
Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945, samengesteld door W. Adams en
R. Breugelmans, bestonden er tussen 1945 en 1974 in Noord en Zuid meer dan 353
literaire tijdschriften. In 1974 waren er daarvan 62 in leven, waarvan 34 in Vlaanderen.
Hoeveel het er nu zijn zou ik zelf niet bij benadering durven schatten, want hoewel
ik regelmatig een
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literair tijdschrift ter hand neem, is er een wellicht even groot gedeelte dat mij nooit
onder ogen komt. Wanneer ik b.v. enkele tijdschriftenrubrieken van collega's nakijk,
dan kom ik daar namen tegen die mij volstrekt onbekend klinken. In de Letterkundige
Almanak van het schrikkeljaar 1980 staan er voor Vlaanderen 52 vermeld (6 meer
dan voor Nederland) en dan staan Vers van Belsele-Puivelde, Mental Fight uit
Kortrijk, Litera uit Leopoldsburg en Hurk uit Assenede er niet eens bij. Maar dat die
bestaan weet ik ook maar van horen zeggen.
Ik gebruik deze aanloop om er een paar bedenkingen aan op te hangen. De eerste
bedenking heeft te maken met het aantal als zodanig. Gerrit Komrij schreef ooit een
nogal spottend gedicht, waarin hij het had over ‘'t smoorlijk dichtlievende land der
Belgen’. Bij zo'n explosie van schrijf- en publiceerdrift zou men nog geneigd zijn
die uitspraak letterlijk op te nemen. Het gaat erop lijken dat, zoals iedere Belg zijn
eigen huis wil, met eigen tuin, iedere Vlaamse alfabeet zijn eigen tijdschrift moet
hebben, soms zelfs met buitenverblijf, want de gevallen waar dezelfde mensen in
verschillende redacties zijn terug te vinden, zijn niet zeldzaam. In een
tijdschriftenkroniek van Appel werd onlangs in dat verband gesproken over mensen
die lijden aan ‘verschijnselen van multiple bilocatie’.
Het is duidelijk dat zo'n situatie, op zijn minst economisch beschouwd, ongezond
is. Het lezerspotentieel in Vlaanderen is erg beperkt en het lezerseffectief nog veel
meer. Daarbij komt nog dat binnen het geheel van de literaire communicatiekanalen
het literaire tijdschrift een heel beperkte plaats inneemt, naast de uitgeverij en het
boek, de informatie over literatuur in dag- en weekbladen en het literatuuronderwijs.
Lezers van literaire tijdschriften zijn een minderheid: een curiosum.
Ik geloof niet dat ik overdrijf als ik stel dat het uitgeven van een literair tijdschrift
zelden of nooit een goede belegging is. Niet alleen overtreft het aanbod ver de vraag,
maar het is zelfs zeer de vraag of er wel vraag is. En als er geen vraag is, wat is dan
wél de functie van al die tijdschriften? En als er toch vraag zou zijn, zijn die bladen
daar dan een adequaat antwoord op? M.a.w.: wat zet iemand ertoe aan een literair
tijdschrift uit te geven, en wat zet iemand ertoe aan een literair tijdschrift te lezen?
Nu winstbejag al bij voorbaat uitgesloten is, lijken er mij nog twee grote motieven
voor uitgave over te blijven: dat zijn idealisme en geldingsdrang, wellicht niet zelden
onontwarbaar met elkaar verbonden. Idealisme komt het meest op het voorplan bij
die tijdschriften, die zich een volksopvoedende, cultuurspreidende of bewustmakende
taak voor ogen gesteld hebben. Ik denk aan zo uiteenlopende bladen als Poëziekrant,
Heibel, Noodrem, om er maar een drietal te noemen. Eerder dan op een bestaande
vraag bij
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het publiek in te spelen, zijn zij erop gericht, zoals de reclame, maar dan in positieve
zin, behoefte te creëren. De redacteurs van zo'n bladen zijn in feite echte of verkapte
vormingswerkers, die erop uit zijn datgene wat zij als waardevol beschouwen, ook
uit te dragen. Zij zijn de missionarissen van de literatuur, die de ontberingen, de
ontgoochelingen en meestal ook de financiële verliezen erbij nemen, omdat ze de
troost hebben dat zij werken voor een doel dat hun eigen persoon overstijgt, en
misschien ook wel omdat iemand die op de kansel staat van ver gezien wordt.
Aan het andere uiterste staat het tijdschrift als vorm van zelfbevestiging. In zijn
meest extreme gedaante is het een eenmanstijdschrift, waarin de maker alles kwijt
kan wat hij maar wil. Een al historisch voorbeeld daarvan is Blurb van Simon
Vinkenoog. Maar ook nu nog bestaan dergelijke tijdschriften. Ik denk aan Tenen van
Thomas Triphon, of Vanuit het Kreupelhout van Paul Depondt. Met tijdSCHRIFT
van Daniël Robberechts ligt de zaak iets ingewikkelder. Typisch in dat opzicht was
ook het blad Daele van J.E. Daele. In een woord vooraf bij de eerste aflevering heet
het daar o.m.: ‘Ik heb behoefte aan een literair tijdschrift waardoor, waarin, waarmee
ik mijn zin kan doen, ik volledig vrij kan zijn, niet gebonden aan..., geen maatstaven
van dit of dat, hier en daar, hij of zij, zo en zo (enz...).’ In dezelfde lijn liggen de
meeste zgn. ‘programmatische’ tijdschriften, die door de redacties gebruikt worden
om zichzelf en hun literatuuropvattingen te affirmeren, dikwijls tegen de bestaande
vormen in. Het tijdschrift wordt dan een middel om voor zichzelf een podium te
vinden, om binnen te dringen in het literaire leven, en er zijn stem te laten horen.
Vooral het gevoel van onvoldoende aan zijn trekken te komen speelt daarin mee.
Beide vormen zijn daarin radicaal aan elkaar tegengesteld, dat de eerste op de
lezer gericht is, de tweede op de maker. Het is deze tweede soort, die de
literatuurgeschiedenis maakt, die nieuwe impulsen geeft, richtingen aanwijst. Zo'n
functie hadden of hebben in Vlaanderen tijdschriften als o.m. Tijd en Mens, Gard
Sivik, De Tafelronde, Labris, Kreatief, Yang, Impuls, Deus ex Machina. Het zijn
tijdschriften met een onverwisselbaar eigen gezicht, een eigen poetica en een selectie
op basis daarvan. Het zijn laboratoria van de levende literatuur, en ze zijn, geloof ik,
onmisbaar voor het goed functioneren ervan. Het ontbreken ervan (zoals dat nu
grotendeels het geval is) wijst op stagnatie, op het ontbreken van alternatieven, op
een zich conformeren van de literatuur aan de normen en de smaak van de tijd. Dat
is niet hetzelfde als zeggen dat die programma-tijdschriften borg staan voor hoge
literaire kwaliteit. Nooit was er in Vlaanderen een grotere samenloop van zo'n heftig
maar kortstondig levende bladen als in de periode 55-65, nà het verdwijnen van Tijd
en Mens, maar ook zelden was de
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literatuur meer onleesbaar en wereldvreemder dan wat daarin gepleegd werd. Maar
dat neemt niet weg dat vrijwel alles wat daarna gekomen is, erdoor mogelijk gemaakt
is, hetzij als uitzuivering ervan, hetzij als reactie ertegen.
Tussen die beide polen in ligt dan de hoofdmoot van wat er zoal aan literaire bladen
verschijnt. Het zijn typisch die tijdschriften waarop het citaat van F. Auwera, dat ik
bij het begin van dit stukje aanhaalde, betrekking heeft. Het zijn de opvullers van
leemten, tijdschriften met voorwoorden in de trant van ‘er bestaat kennelijk behoefte
aan een open publikatieruimte voor creatieve en kritische mensen’, of ‘wij willen
jong talent de kans geven zich op het publieke forum te manifesteren’. Dat gaat dan
niet zelden gepaard met het voornemen een strenge kwalitatieve selectie van bijdragen
door te voeren, en met een uitval naar de gevestigde tijdschriften, waaraan dan steevast
gezapigheid en engheid, zoniet verstarring wordt verweten. Hun functie en status
zijn heel onduidelijk.
Voor mijn part richt iedereen een literair tijdschrift op, maar ik heb toch sterk de
indruk dat de inflatie van met name dit soort tijdschriften erg vervlakkend en
illusiescheppend is. Ik ben daar anderzijds ook weer niet helemaal zeker van. Daarom
zal ik op een rijtje een paar dingen zeggen die ik allemaal tegelijk vind.
Die tijdschriften zijn onderling verwisselbaar en daarom ook gemakkelijk te
reduceren. De literatuur in die tijdschriften blijft meestal steken in goedbedoelde
maar weinig markante gedichten en verhalen. Die tijdschriften zorgen ervoor dat
heel wat creativiteit niet verloren gaat. Precies die veelheid staat er borg voor dat ten
minste in de literatuur nog niet alle macht geconcentreerd is, en dat zowel
berichtgeving als kritiek en creativiteit nog heel divers zijn. Alles komt hier nog van
onderen uit, zonder eerst door persagentschappen e.d. gezift en gestroomlijnd te zijn.
Maar ook: misschien is de kwaliteit van wat dan geboden wordt niet voldoende om
publikatie te rechtvaardigen. En: is het wel wijs zoveel mensen te laten geloven dat
ze schrijver zijn? En dat ze wellicht zelfs miskende schrijvers zijn, omdat ze nooit
verder raken dan die alsmaar stimulerende tijdschriften? Of hangt zo'n vraag samen
met een ideologische stellingname in verband met literatuur en cultuur? Een elite
van heel begaafde schrijvers, of eerder creativiteit door allen? Komt het aan op
tijdloze kwaliteit, of op creatieve zelf-verwezenlijking door iedereen, ongeacht het
resultaat? Ik weet het warempel niet. Soms, wanneer ik er minder over nadenk, dan
weet ik het: ik zit liever op een goedgemaakte stoel dan op een goedbedoelde. Maar
toch; wat smaakt het best: een onpersoonlijk gastronomisch maal, of een met veel
liefde en inzet bereide, maar ongare schotel? Dat is al veel moeilijker,
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want zo'n maaltijd kan ontroerend slecht zijn. Maar daarom nog niet waardeloos.
Alleen, de waarde ervan ligt ergens anders. En dat brengt ons terug op het
uitgangspunt: aan welke waarde hechten wij het meeste waarde? Ik ga hier zo
uitvoerig op in, omdat het een probleem is waar een lezer van literaire tijdschriften,
zeker wanneer die lezer geregeld het hele aanbod bekijkt, heel acuut mee
geconfronteerd wordt. In tegenstelling met de meeste andere kunstvormen is er tussen
de literaire tijdschriften geen a-priori-onderscheid. Ik bedoel: een onderscheid dat al
op voorhand andere normen en verwachtingen installeert, zoals tussen patronaatsen beroepstoneel, tussen schilders en creatieve hobbybeoefenaars, tussen een
filharmonieconcert en musiceren in de huiskring.
Er heerst in de literaire tijdschriftenwereld wat dat betreft een dubbelzinnigheid
die de oorzaak is van heel wat frustraties. Een dubbelzinnigheid die overigens ook
terug te vinden is in gebundelde poëziepublikaties in allerhande ad-hoc-uitgeverijtjes.
Ik had het over ‘enkele’ bedenkingen. De eerste had te maken met het grote aanbod
als zodanig. De tweede, waar ik nu kort op zou willen ingaan, is de onduidelijkheid
van dat aanbod. Er bestaat, wat de verspreiding betreft, een onmiskenbare
communicatiestoornis. Ik heb er al op gewezen dat zelfs voor een lezer die van geen
kleintje vervaard is, nog heel wat bladen zo goed als onbereikbaar zijn. In de meeste
gevallen is de enige weg een abonnement, indien men al de moeite wil doen om via
tijdschriftenrubrieken e.d. de redactieadressen op te sporen. Boekhandels en
bibliotheken schieten in dat opzicht schromelijk te kort. Ik heb wel eens de indruk
dat sommige tijdschriften alleen door de redacties van andere tijdschriften gelezen
worden. Of wellicht wordt het meeste aan de man gebracht door persoonlijke
leurhandel bij vrienden, verloofdes, ooms en tantes. M.a.w. men komt niet buiten de
eigen kring, het publiek dat literair geïnteresseerd is, wordt niet bereikt, de hele
bedoening wordt een spiegelgevecht zonder echte respons van echte lezers.
Om het even anders te stellen: zou onze literatuur iets gemist hebben, als bladen
zoals A Fortiori, Amatoon, Amorf, Argo, Basia, Doorbraak, Exodus, Fluim, Groot
Vizier, Hagelslag, Navelstreng, Otzdos, Pilipili, Proces, Rimschi, Treffer, Venus-14
of Zenith-74, alle uit de laatste 10 jaar, nooit bestaan hadden, om nog te zwijgen van
wat in alfabetische orde het laatst komt: Zweven boven wolken, een wel bijzonder
toepasselijke titel? Wie ooit nog rondloopt met de gedachte een literair tijdschrift op
te richten, zou moeten verplicht worden de al genoemde catalogus Reizende bladen
eerst grondig te lezen. Ik ken geen boekwerk dat tegelijk plezieriger is en meer
geschikt om de lezer aan te zetten tot medidatie over de ijdelheid van
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het menselijk bedrijf.
Om deze losse bedenkingen te besluiten, zou ik een beeld willen schetsen van wat
een literair tijdschrift anno 1980 zou kunnen zijn. Ik heb het daarbij dan niet over de
grote, gevestigde tijdschriften, die hun traditionele rol van literaire informatie, literaire
opinievorming en cultureel status-symbool voor een geschoold publiek blijven
vervullen. En ik heb het ook niet over de toch zeldzame gevallen van
geschiedenis-makende tijdschriften. Het gaat om de overblijvende 80 pct. Om zo'n
beeld te schetsen moet men eerst goed voor ogen houden wat voor tijdschriften over
blijft in het geheel van de literaire communicatie en het literaire leven, m.a.w. waar
er effectief leemten zijn. En ik ben geneigd die leemten eerder te gaan zoeken bij de
potentiële lezers dan bij de potentiële schrijvers, die zo nodig drukletters moeten
zien. De werkelijke leemte bestaat m.i. hierin, dat de interessante literatuur nauwelijks
tot bij de lezer geraakt, dat vooral de actuele, levende produktie maar bij een kleine
groep van insiders doordringt. In het literatuuronderwijs komt men daar meestal niet
aan toe, de aandacht daarvoor in de Vlaamse dag- en weekbladpers is erg miniem,
en de promotie van het literaire boek door uitgeverij en boekhandel vrijwel
onbestaande. Het dient gezegd dat die situatie nogal schril afsteekt tegen wat in
Nederland gebeurt, waar b.v. dag- en vooral weekbladen de plaats bij uitstek geworden
zijn waar aan literaire opinievorming en informatie gedaan wordt. Ik vind dat een
gezonde situatie, omdat op die manier de literatuur uit het isolement gehaald wordt
en een vanzelfsprekende plaats krijgt in een context van culturele en maatschappelijke
vragen en gebeurtenissen, van denken en spreken over de mens en de samenleving.
Want dat doet literatuur toch ook! Op die manier is er in Nederland, al wil ik de
toestand daar niet idealiseren, toch een boeiende dialoog gegroeid tussen de
opiniepers, de algemeen-culturele en de zgn. literaire tijdschriften.
Aangezien dat hier vooralsnog onmogelijk blijkt, zouden de literaire tijdschriften
zélf kunnen proberen daar iets aan te doen. Dat kan natuurlijk inhoudelijk, door de
klemtoon te leggen op kritische informatie, zoals Poëziekrant dat doet, of dat kan
door het strikt literaire aandeel te integreren in een ruimer kader, zoals het geval in
Heibel. Dat kan ook door een vormgeving die ergerlijke slordigheden en goedwillig
amateurisme vermijdt. Maar dat zou vooral moeten gebeuren door in te spelen op
specifieke publieksgroepen, door nu eens niet vanuit zichzelf, maar vanuit het
lezerspubliek als norm te vertrekken. Ik denk aan middelbare scholieren, leraars, niet
specifiek literair gerichte intellectuelen, jongeren, arbeiders, of volgens andere criteria:
stad en gemeente, verenigingen e.d. Het best van al lijkt mij een integratie van het
literaire tijdschrift in publikaties
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die een niet specifiek literair publiek bereiken, zij het eventueel beperkt tot rubrieken,
opname van een verhaal of enkele gedichten, eenvoudige verhelderende commentaren,
die de literatuur duiden als een specifieke, zinvolle manier om over de werkelijkheid
te spreken. Ik denk aan iets als de bijdragen van Jozef Deleu in een blad als De Bond,
maar in principe komt alles in aanmerking: bladen van culturele verenigingen, van
vakbonden, van culturele en sociale organisaties, van vormingswerk, milieugroepen,
jeugdverenigingen enz... Ik geloof dat de literatuur, wil zij optimaal functioneren,
zich niet mag schamen voor associatie met alle andere aspecten van het leven, en
dat zij met de nodige listigheid, nederigheid en tegelijk opdringerigheid haar publiek
moet verleiden.
Ik vrees dat ik een beetje de utopische toer aan het opgaan ben, maar de wijze
waarop nú literaire tijdschriften, dikwijls lukraak en in het luchtledige opgericht
worden, is minstens zo utopisch en minder zinvol.
Tegelijk is er meer en meer ruimte voor een behoefte aan heel vluchtige, losbladige
ad-hoc-publikaties, die aansluiten bij het alternatieve literaire circuit van
poëzieavonden, van ook talig creatieve jeugdclubs, kleinschalige literaire projecten
allerhande, waaraan vooral jongeren participeren, helemaal los van de gevestigde,
door de scholen geannexeerde literatuur. Het is een parallelle, ondergrondse cultuur,
waarvan ik de indruk heb dat die welig tiert, en waarin literatuur, vooral poëzie een
vanzelfsprekende plaats heeft tussen popmuziek, film, sport, alternatieve denk- en
leefwijzen allerhande.
Het zijn twee tegengestelde richtingen die ik hier voorstel, de ene naar de
openbaarheid, de andere naar het maquis. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze allebei
het pseudo-bestaan en het illusoire literaire schimmenspel opgeven.
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Polle Taveirne / In memoriam Jotie T' Hooft
Een landschap schreeuwt berijmd,
het gras dat wolken baart het weent
maar paarden knagen ongestoord
en lachen vreemd de ogen dicht
als men raadt hoe lang de dood
zich reeds in hem gebundeld had:
tot barstens open uitgesnikt.
Nu allen zijn onthoofd rondom
een kuil die huilend wordt gedicht,
schrijven dieren straks de lijnen voort;
zijn mantel dekt de laatste woorden toe
nog warm en rijpend deze herfst te vroeg.
De blaren vallen weerom vaderloos,
het sneeuwt - hun rouw is onbeschreven wit.
Tenslotte dit bekende sterven
als eerste wens en oudste droom
vervuld in stenen slaap is hij
een nacht te eeuwig ingegaan;
wij kijken blindelings te laat
en breken nooit zijn ogen meer:
hij ziet alleen en zwijgt voortaan.
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Silvius Franck / Broedgebied
Avond
Bomen worden bos
Vogels vlinders vouwen toe
Schemerspinnen weven grijze webben
En jonge sterren verdonkermanen de zon
Alles ruikt naar hooi naar haver
In de verte hoesten geen geweren meer
Waar is de wind die knopen in de struiken legt
En bikkelt met de spijkers van de regen daar is de wind
En alles ruikt naar klaver.
Zoals voorheen blijven ook na deze nacht
Droom en waarheid niet bijeen
Maar gaan ieders eigen weg tot
De avond hen herenigt in mijn broedgebied waarvan
Ik in elke nacht, in iedere droom, de grenzen verderleg.
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Fernand Handtpoorter / Visioen
Amechtig mogelijk
vóór de ochtend
lichaam in zijn eigen
slijm gestikt
in zijn woorden in
zijn overvloed van
woorden in zijn
woordenwaterval
gestikt levenloos
lichaam dat luidop
zichzelf had willen
horen prijzen
om zijn woorden
nu verbijsterd om
zijn plotselinge en
verbeten zwijgen
opgelegd de mond
gesnoerd de kreet
gesmoord de adem
afgesneden
zonder tegenspraak
Stilte
het onzegbare
zwijgend onder
woorden gebracht
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Katrien Desiere / De moeder
Zij staat te drinken in mijn steengewelf
van het brak en halfvergane water
dat eens mijn liefste gangen heeft bevloeid.
Zij weet nog niet hoe diep ik delf,
hoe ik haar beeld vermink voor later,
hoe ik haar daden heb geboeid
met harde woorden, aan de verste wand.
Zij drinkt roofzuchtig van het troebel water
en waant zich in een helder land.
Toch zal zij nooit begrijpen wat mij leidt
al heeft haar beeld in mij gebloeid.
Zij zal nooit weten hoe ik aan haar lijd.
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Kroniek
André Demedts / Noordnederlands proza en toneel
Patrizio Canaponi, De draaideur. Querido, Amsterdam 1979. 118 blz.
Annie M.G. Schmidt, Er valt een traan op de tompoes. Querido, Amsterdam
1980. 79 blz.
Hannes Meinkema, De naam van mijn moeder. Elsevier Manteau.
Amsterdam & Brussel 1980. 142 blz.
De draaideur van Patrizio Canaponi telt honderd negen bedrukte bladzijden en is
volgens de auteur een roman. Uit mijn versleten Van Dale blijkt dat ook ‘romannetje’
in het Nederlands gebruikelijk is, maar als de lengte van zo'n ‘in prozastijl geschreven
verhaal van een verdichte geschiedenis, als ware het een werkelijk gebeurde’ geen
belang heeft, waar ligt dan het onderscheid met een novelle, kortverhaal en schets?
Het wordt tijd, om de zaken kort en klaar te zeggen, dat onze woorden opnieuw geijkt
worden, liever door een doelmatig gebruik dan als uitkomst van een
gedachtenwisseling of twist in een voor velen onbegrijpelijke en onsociale taal.
Als wij daarom vragen is het uit bezorgdheid om de toekomst van onze letteren.
Zo ver ons bekend - maar wij kunnen nog niet een honderdste deel lezen van wat in
de grote cultuurlanden aangeboden wordt - gaat het elders niet veel beter dan bij ons.
Als wij de Nobelprijswinnaars van voor en na 1940 onderling vergelijken schijnt het
onbetwistbaar dat de letterkunde er niet op vooruitgegaan is. Er bestaat ongetwijfeld
een vervlakking, die met een verwarring omtrent het begrip literatuur te maken heeft.
Kortweg komt het waarschijnlijk hierop neer dat de commercialisering van de
woordkunst, het schrijven naar literair ongevormde lezers toe, de waarde van het
werk heeft verminderd. Waar bij een kunstschepping de berekening primeert, wordt
de voornaamste drijfveer van alle geestelijke inspanning, het verlangen naar een
ideale verwerkelijking van een bepaalde visie, uit het oog verloren. Men wil verkopen
en daartoe blijkt wat in de smaak van de massa valt meer succes te kennen dan wat,
door schoon te zijn, aan het doel van alle kunstschepping beantwoordt. Een typisch
slachtoffer van die voorkeur is Patrizio Canaponi. Zijn verhaal De draaideur mist
ordening en overzichtelijkheid. Hij schrijft in de ik-vorm over zich zelf en een reeks
anekdotische belevenissen. Na iets meer dan vijftig bladzijden is hij reeds zo ver
uitverteld, dat hij zich zelf moet herhalen. Het beeld dat uit zijn tekst naar voren
treedt is van een jonge zwerver, die van zijn zestiende jaar af van zijn moeder wegging
en sindsdien afwisselend in Italië en Nederland verbleef. Over studeren of werken
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wordt er niet gesproken. Waarschijnlijk heeft Amsterdam als een lichtkaars de
nachtvlinder aangelokt en is het bedrijven van de liefde met mannen en vrouwen zijn
broodwinning geweest. Broodwinning bij manier van spreken, want wie met dat
karwei zijn dagen en nachten moet vullen, wordt ziek van verveling. Maar gelukkig
was er nog het Café Américain en de kitten rond het Leidseplein, waar praatjes, drank
en drugs voor vergetelheid zorgden.
Met die gegevens kan er ongetwijfeld grote literatuur geschreven worden en dat
is ook gebeurd. Maar dan moeten ze tot een eenheid gesynthetiseerd, met andere
woorden tot een doelmatig geheel geordend worden. Dat kan slechts als de auteur
van een idee, een totaalblik op zijn onderwerp uitgaat, die het belangrijkste vooraan
stelt en het bijkomstige ondergeschikt houdt. Canaponi herneemt evenwel dezelfde
motieven en draait in een cirkelbeweging rond, zonder uitzicht en zonder uitkomst.
Mogelijk - en wij hopen dat het nog komt, als de aanbrengst van een denken over
leven en lot hem dieper en breder op zijn doen en laten, zijn en niet-zijn doet ingaan
- zullen de personen waarover hij handelt en de maatschappij waarin of waartegen
hij optreedt, ooit veelzijdiger belicht en uitgebeeld, naast hun betekenis als document
de symbolische zingeving krijgen die voor de waarde van een literair werk vaak
beslissend is.
Annie M.G. Schmidt (1911), die in 1965 met de Nederlandse Staatsprijs voor het
kinderboek onderscheiden werd, heeft tientallen verhalen en verzenbundels voor
kinderen, ook humoristische gedichten voor volwassenen, benevens journalistieke
bijdragen voor Het Parool geschreven. Door de oorspronkelijkheid van haar
onderwerpen, knapheid van formulering en flitsende ironie tegen haar eerder
pessimistische levenshouding in, heeft zij een bekendheid verworven, die nu eens
niet aan andere factoren dan de kwaliteit van haar werk te danken is.
Ook haar toneelstuk Er valt een traan op de tompoes verdient niet alleen gespeeld,
maar ook gelezen te worden. Feit is dat er in ons taalgebied weinig dramatiek wordt
uitgegeven. Waarschijnlijk is dat ten dele een gevolg van de wijdverspreide mening
dat toneelspelen er alleen zijn om opgevoerd te worden, een vergissing die in de hand
gewerkt werd en nog wordt door uitspraken als ‘toneel is spel’, die vooral in de tijd
van de expressionistische doorbraak van de jaren twintig opgang maakten. Zo werd
de regisseur belangrijker dan de auteur en de theatercriticus dan de literatuurkenner,
die rustig de tekst las en vergeleek bij dramatisch werk dat elders geschreven wordt
of van vroeger om zijn letterkundige waarde bewaard bleef.
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Men onderschat het ‘toneelspelen’ niet door erop te wijzen dat het essentiële ervan
ophoudt te bestaan, als het doek na de vertoning gevallen is. Wat ervan overblijft
voor een objectieve benadering, is het werk van de schrijver. Wie esthetische
maatstaven aanlegt, hoeft er zich niet om te bekommeren of het volgens de mode en
smaak van een bepaalde tijd speelbaar heet. De waarde van de dramatische
meesterstukken die tot ons aller erfgoed behoren, ligt in hun tekst en kan alleen door
vergelijking van teksten aangetoond worden. Van dat standpunt uit gezien, bezitten
wij weinig dat de vergelijking met wat in vreemde talen verschijnt kan doorstaan.
Daarom verheugt het ons dat Er valt een traan op de tompoes kon worden uitgegeven
en als leesstuk boeit en inneemt tot de laatste bladzijde, al kan over het slot verschil
van mening ontstaan.
Naar het negentiende-eeuwse spraakgebruik zou men het werk een blij-eindigend
drama mogen noemen. Maar dan zou een oppervlakkige indruk het op de bezieling,
de visie van de schrijfster halen. De misvatting is mogelijk omdat de gesprekken van
de personages in zo'n levendige, sprankelende taal gesteld zijn. Bij een vlug lezen,
zonder nadenken achteraf, kan het laatste toneel overkomen als een toegeving aan
het publiek, dat, voorbereid op een noodlottige afloop, toch met een hoopgevend
vooruitzicht gerustgesteld wordt.
Laten wij nu samenvatten waarover het gaat. Voor de rolverdeling komen slechts
vijf acteurs in aanmerking. Een zekere Ben, die zwaar ziek in een ziekenhuis lag, is
daar op Hemelvaartsdag kunnen ontsnappen en naar huis komen, zonder dat het
opgemerkt werd. Zijn vrouw Sofie en dochter Lennie vinden dat ongepast, want hij
brengt hun programma voor die vrije dag in de war. Alleen zijn schoonzoon Tim
begrijpt en aanvaardt het. Hij is technicus, geen intellectueel, en kan zich nog in het
geval van een ander verplaatsen.
Twee dagen later komt Bens vriendin Heleen hem bezoeken, wat natuurlijk zijn
vrouw tegen hem opzet, te meer daar Heleen hem zal medenemen naar een
strandhuisje, waar hij nogeens de zee kan zien, alvorens weer naar een ziekenhuis
te vertrekken waar hij door een andere specialist behandeld zal worden. Maar reeds
's anderendaags is Heleen daar terug, in paniek van het huisje weggevlucht, omdat
zij vreesde dat Ben zelfmoord gepleegd had. Daar blijkt evenwel niets van aan. Ben
was alleen diep ingeslapen en komt nog even naar huis, alvorens naar die nieuwe
kliniek te gaan, waar hij misschien zal genezen.
‘Heleen: 't lijkt nou wel een blij einde, maar dat is het niet. 't Is het begin van een
veel langer en akeliger einde.’
En dochter Lennie zegt tot Tim: ‘Zullen wij dan maar naar het safaripark
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gaan, Tim? Ik heb behoefte aan apen. Heel normale neukende apen.’
Die laatste zinnen van het toneelstuk zijn typisch voor de schampere toon waarin
het geschreven is. Die redt het van een sentimentele bewogenheid, die het op een
romantische manier verwoord voor de toneelliefhebbers van deze tijd onaanvaardbaar
zou maken. Zij hebben immers hun geloof in de mens en zijn toekomst verloren en
trachten zich door sarcasme, cynisme en ironie boven het wanhopig besef te stellen
dat het bestaan zinledig is. Als er geen godsdienstige wedergeboorte komt, gaat de
Westeuropese cultuur ten onder. Dat laatste staat niet in Schmidts drama. Maar door
haar idealistische thesis met een ontnuchterende antihouding te ondervangen, heeft
de schrijfster ze nog sterker benadrukt. Wat met de mens zonder houvast, die zijn
vrijheid en weelde niet kan dragen? Er valt een traan op de tompoes is meer dan zo
maar een toneeltekst als veel andere.
Ver van banaal is ook De naam van mijn moeder, een prozabundel van Hannes
Meinkema. Hoewel zij reeds heel wat geschreven heeft, was dit het eerste werk dat
wij van haar gelezen hebben. Het dwingt eerbied en in deze tijd zelfs bewondering
af, omdat het zo waarachtig blijkt en meteen door zijn innerlijke eenheid,
taalbeheersing en maatgevoel, literair waardevol is. Het hoofdmotief dat in de meeste
verhalen voorkomt, is de eenzaamheid van de vrouw in onze hedendaagse
maatschappij. Net alsof de emancipatiebeweging die haar vrij en de gelijkberechtigde
met de man gemaakt heeft, ten dele haar doel had gemist.
De vrouwen van Meinkema voelen zich doorgaans aan zich zelf overgelaten.
Zelden ontmoeten zij de jonge man of gezellin die door goede en kwade dagen met
hen tot het einde door het leven zal gaan. Er komt iemand anders hun samenleven
verstoren, ofwel is er een ziekte die hen van elkaar verwijdert. Verlaten ook degenen
die lesbisch zijn, geen vast verband met een lotgenote kunnen sluiten of nooit de
mens mochten ontmoeten die hun zijn liefde schonk. Hannes Meinkema legt een van
haar personages de bekentenis in de mond dat de ‘meeste mensen... rondlopen met
een affectietekort’, omdat ze ‘elkaar te weinig aanraken. Dat aanraken taboe is omdat
tederheid vaak voor seks wordt aangezien, en omgekeerd. Dat het zo jammer is dat
we seks zo reserveren, dat we onze seksuele gevoelens zo isoleren van alle andere
gevoelens, dat we de lichamen van de mensen van wie we houden buiten het bed tot
verboden terrein hebben verklaard.’ (140)
Waarschijnlijk zit er iets waardevols in die gedachte, zoals in alle doorleefde
overtuigingen. Maar ook de vrouwen uit Meinkema's bundel, wie het niet aan
liefdesbetuigingen ontbreekt, blijken zich op een bepaald
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ogenblik ongelukkig te voelen. Zij zijn om de een of andere reden niet gelijk de
anderen en beelden zich in dat hun geval enig is. Degenen die zich niets aantrekken
van ons lot, schijnen altijd de bevoorrechten te zijn. Dikwijls wekt dat vermoeden
gevoelens van gekneusde eigenliefde en bitterheid, soms van minachting en wrok;
maar bij de edelmoedigsten een weemoedige aanvaarding als van geleden onrecht.
Wie is er verantwoordelijk, waar ligt de schuld? Heinkema's personages klagen niets
en niemand aan. De auteur verhaalt en beschrijft alleen wat zij ervaren en hoe zij
erop reageren.
De oudere lesbische vrouw uit Gisteren was vandaag nog morgen beseft dat haar
kansen op geluk ver verspeeld zijn. De jaren kunnen niet ongedaan gemaakt worden.
Zij zal de rest van haar dagen eenzaam blijven, als de veel jongere gezellin die zij
nu heeft van haar weggaat. Die vriendin ‘zou meer van zich zelf moeten houden, dan
zou ze beter op mij gelijken.’ (68) Maar zij kan zich nog niet inbeelden wat haar
toekomst worden zal en hecht zich aan een jonger iemand. ‘Maar ik zeg niets...’,
besluit de vrouw die aan het woord is. ‘En ik ken alleen de prijs van de liefde, de
prijs van liefde is pijn, altijd.’ (68)
In Navelstreng zijn moeder en dochter in gesprek en wij weten dat de oudste, die
het allemaal meegemaakt en overleefd heeft, haar kind het leed dat zij kende wil
besparen. ‘Zo is de wereld, zo zijn de mensen.’ Miljoenen malen heeft die goede
bedoeling niets dan een gevoel van onwil veroorzaakt. Het meisje antwoordt: ‘Ik wil
mijn eigen fouten maken, alsjeblieft.’ (88). Nu weet moeder dat haar ondervinding
een nutteloze les geweest is, dat zij haar kind niet helpen kan. ‘Ik sta op en ga op de
leuning van de stoel zitten, ik sla mijn arm om haar heen alsof ik de moeder ben.
“Huil maar,” hoor ik mezelf zeggen, “huil maar, huil maar, want ik hou van je”.’
Natuurlijk moét het niet altijd zo gaan. Mag het beter, mooier, gelukkiger, en toch
komt het voor, zoals Hannes Meinkema het ziet. Het is niet de opdracht van de
literatuur over het algemene, in de zin van het meest gewone, te verhalen. Zij vestigt
meer de aandacht op wat wij niet opmerken of waaraan wij onverschillig voorbijgaan,
ondanks alles wat ons daarmede in strijd lijkt, altijd erom begaan een gelukkiger
vorm van mens-zijn voor te tekenen, door te wijzen op alle misverstanden, wreedheden
en zelfzucht, die zo'n evolutie verhinderen. Alle eerlijke kunstschepping is door
idealisme ingegeven. Zeker bij Meinkema. Die het bovendien uitdrukken kan in een
bezield, harmonisch taalgebruik, gekenmerkt door dat suggestieve vermogen om
meer te zeggen dan er letterlijk in de woorden staat.
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Kroniek
Marcel Janssens / Jef Geeraerts op z'n Amerikaans
Jef Geeraerts van bips naar bieper? Jef Geeraerts in z'n post-Gangreen-pauze? Je
zou het wel gaan denken als je ziet wat voor een thriller-zonder-seks hij met zijn
onmiskenbaar métier gefabriceerd heeft in Kodiak. 58, op de agressieve omslag ook
nog Thriller genoemd (Brussel/Amsterdam, Elsevier, Manteau, 1979, 229 blz.). Heeft
hij gemeend dat zijn publiek een beetje verzadigd raakt van de autobiografische
gangreen-weeën? Achtte hij na veelvuldig reportagewerk zijn pen voldoende
bijgeslepen voor een heuse faction-roman in Amerikaanse stijl? Wilde hij zijn
schrijversactiviteiten even op een ander terrein verleggen om daar een tot dusver
door hem niet geattaqueerd teksttype uit te proberen, zodat die Kodiak. 58 voor
hemzelf een uitdaging werd? Of is hij gewoon op jacht in nog niet betreden regionen
van het potentiële lezerspubliek? In ieder geval kwam de schriftuur van Kodiak. 58
in de context van Geeraerts' boeken bij mij over als een verrassing, en dat is wellicht
de reden waarom ik het lange boek zonder verpinken heb zitten uitlezen, hoewel ik
anders niet zoveel geef om thrillers en hun enigma's, die je als lezer toch maar één
keer hoeft op te lossen, waarna je kunt omgaan tot de volgende puzzel.
Hoewel zij in Kodiak. 58 door andere dingen weggedrukt worden, vallen er toch
nog een paar typische Geeraerts-motieven te vermelden. Vooreerst is er het motief
van de jacht, paradigma van viriele zelfrealisatie. Het boek begint met een scène
waarin een kodiakbeer in Alaska neergeschoten wordt. Door die beer neer te schieten
werd de hoofdfiguur Alan Cordell ‘een ander mens’ (p. 224): in dat bravourestukje,
daar helemaal alleen in de barre hoogten van Alaska, putte hij de kracht om volgens
een gemillimeterd plan op ander wild te gaan jagen, met name op de van zijn troon
gestoten ex-president van Zaïre, Moboetoe. Een van de laatste scènes van het boek
vertelt de beestachtige moord op Moboetoe op 13 juni 1979, waarvoor de jager uit
de openingsscène zichzelf moed inpraat met de woorden: ‘Het is een droom, (...) ik
ben in Alaska en straks ontwaak ik in mijn tent’ (213). Zo bevat het boek bij begin
en eind twee opwindende, ja beroezende Alaska-ervaringen, en daartussenin wordt
met ongelooflijk scherp vernuft en met de meest gesofistikeerde middelen de hele
jacht op
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de kodiakbeer uit Kinshasa uit de doeken gedaan. Het hele boek vertelt het waagstuk
van een onverschrokken jager: jagen, opsporen, in het nauw drijven, de dood sadistisch
uitstellen, genadeloos neerschieten, schenken de gunman Alan Cordell, die zich
daartoe met valium en pervitine oppept, een beroesd genoegen. Viriele agressie en
sadistische wraakzucht viert hij daarin bot. Hij jaagt en doodt immers uit haat en
wraakzucht. Die agressiviteit, die door allerlei mechanismen van overcompensatie
omslaat in uitzinnige destructiedrift, hebben wij al zo vaak in Geeraerts' boeken
kunnen constateren. De slotscènes van Kodiak. 58 voeren die explosies van sadistische
bestraffingslust tot ondraaglijke proporties op. Het tuchtloos-irrationeel gedoe wordt
op het eind bijna grotesk - wat in Geeraerts' teksten nog is voorgekomen.
Verder laten de zeldzame scènes die zich in de wilde natuur afspelen, nog iets zien
van Geeraerts' vitalisme en beschavingshaat. In Alaska zocht Cordell genezing voor
zijn fiasco in Zaïre, waar hij als zakenman en als minnaar schandelijk vernederd
werd. Snuivend in het voetspoor van die kodiakbeer die hij moet doden, herleeft hij
en slaat hij krachten op voor de zending van zijn leven, de wraakneming op Moboetoe.
Inmiddels blijft hij ervan overtuigd dat de mens een misbakken beschavingsprodukt
is. Terwijl hij plots twee kodiakberen ‘adembenemend soepel en in de meest
vanzelfsprekende harmonie met de omgeving’ uit het struikgewas ziet komen,
overdenkt hij met van bewondering ingehouden adem: ‘Levensvreugde in het
neolithicum, (...) de mens is een complete misrekening van de zesde dag’ (26). De
misrekening zit in de overdosis intellect die in de bundel pezen en spieren werd
ingebakken en die de mens verhindert zich als de spelende, minnende kodiakberen
onbezwaard uit te leven. Voor de ziekte en de drukte der civilisatie is Alaska een
genezend tegengif. Die droom van vitalistische bevrijding blijft verder onder de
intrige van Kodiak. 58 smeulen. Merkwaardig genoeg worden vitalistische
manifestaties en bevredigingen van de begeerte, zoals we die van Geeraerts gewend
zijn, in de roman niet meer te berde gebracht. Veeleer tracht Alan Cordell op
ongelooflijk rationele manier zijn irrationele wraakgevoelens te ventileren. Zoals het
bij een echte thriller past, gaat de ratio met haast wiskundige theorema's de vertelling
domineren. Tot op het eind de wraak zich ontlaadt in blinde doodsdrift.
Ook typerend is het plezier dat zijn personages (in vele gevallen ik-figuren)
scheppen in ongewone, gekke, liefst aanstootgevende stunts, waagstukken en
happenings. Zijn personages koesteren hun keuzevrijheid als verwende kinderen. Zij
hebben in hun genotzoeken alles voor hun verwende nukken veil, dulden geen
tegenstand, deinzen niet voor verkwistende uitgaven te-
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rug (zoals Alan Cordell die het vel van de Zaïrese kodiakbeer moet hebben, het koste
hem wat het wil), laten zich royaal dienen en smullen begerig van de
beschavingsovervloed. Daar zit ook een paradox van hun gedragingen in, die naar
ik meen deel uitmaakt van de hele schrijvers-figuur Jef Geeraerts: geen auteur heeft
zich bij ons de laatste decenniën met zo'n destructief geweld afgezet van de
verwekende, ontmannende westerse beschavingsziekten, maar geen heeft tegelijkertijd
zijn verslaafdheid aan de verfijndste of meest geperfectioneerde goederen van de
overvloedssamenleving zo feestelijk beleden. Aan dat restijn van geraffineerde
genietingen kleeft een dubbelzinnigheid die de geloofwaardigheid van de
beschavingscriticus aantast. In ieder geval wordt er in Kodiak. 58 meer dan ooit
tevoren een weelde van technologische verworvenheden uitgestald die echt
oogverblindend werkt. Daartussen beweegt de nieuwe Geeraerts-held Alan Cordell
zich met het grootste gemak en de meest onthutsende vanzelfsprekendheid, alsof al
die technologische snufjes (die nochtans het tegenbeeld vormen van het
ijselijk-ongerepte Alaska) alleen maar bestonden om zijnentwil. Daar legt die held
onbeschaamd de hand op als op zijn eigenste lief.
En die Geeraerts gaat nu op de Amerikaanse toer. Kodiak. 58 is een specimen van
wat de Amerikanen in het spoor van Truman Capote, Norman Mailer, Thomas Wolfe
e.d. ‘authentic original fiction’ (of ‘faction’) zijn gaan noemen. De schrijver Jef
Geeraerts dankt achteraan in het boek een twintigtal adviseurs die hem keiharde
wetenschappelijke informatie verschaften over zo diverse en ingewikkelde zaken als
informatica, ballistiek of toxicologie, en over organismen waar de grootste
geheimhouding om pleegt te hangen, zoals de afdeling Voice Identification van het
FBI. Je krijgt zeer betrouwbaar lijkende gegevens voorgeschoteld over
afluisteringsapparatuur, alarminstallaties, metaallegeringen, laserstralen en de verteller
geeft er je als het ware de technische steekkaart bij, desnoods zelfs in typografisch
opzicht ‘authentic original’ (bij voorbeeld net kranteknipsel op blz. 160-161 en
verscheidene computerfiches in de tekst). Geeraerts meet zich in Kodiak. 58 met het
documentaire faction-genre met (doorgaans) politieke draagwijdte, waarvan thans
al illustere voorbeelden bekend en in de mode zijn. Ik zou het onbillijk vinden nu
een pruillip te gaan maken en te beweren dat Jef Geeraerts er niet in zou geslaagd
zijn een goed leesbare en spannende politiek-documentaire thriller te schrijven, omdat
wij in het buitenland een aantal oorspronkelijker en allicht nog snediger gemonteerde
suspenseverhalen kennen, die hier bovendien model gestaan kunnen hebben. Ik
verberg niet dat Jef Geeraerts mij ettelijke uren in spanning heeft gehouden met een
zonder meer knap gestroomlijnd verhaal,
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hoezeer het voor de insider ook een imitatie moge zijn. De vakman Geeraerts kan
ook dat (evengoed en even gewiekst als hij Henry Miller kon imiteren). Het boek
wordt met filmische procédés als een nerveuze kettingreactie van korte sequensen bovendien op verschillende speelplans - opgebouwd en het minste wat ik van die
verhaalopbouw kan zeggen is, dat de vertelling zonder hapering of terugblik als het
ware voorwaarts ijlt naar een onafwendbare (dubbele) ontknoping, met name de
moord op Moboetoe, alias Yakbull, en de liquidatie van de dader, Alan Cordell. Er
steekt om zo te zeggen al een klaargesneden filmscript in Kodiak. 58. Zeer geslaagd
vind ik de alternerende afwikkeling van twee parallelplots, met name de normaal
gedrukte achtervolgingsintrige met Alan Cordell als centrale figuur en de cursief
gedrukte tegenactie van de CIA die Cordell's plan wil verijdelen en hem na de
voltrekking van de moord op Yakbull daarvoor zal nekken. Het hele boek met zijn
dubbelsporige ontwikkeling gaf mij de indruk van een hypernerveus triktrakspel op
de elektronische spullen die je tegenwoordig in speeltenten vindt. Op
computergestuurde wijze worden evenwijdig via flitsende sequensen twee
achtervolgingen stukje voor stukje (kilometer voor kilometer) opgebouwd. De
achtervolger wordt achtervolgd, de doder wordt opgeknoopt. Op de parallelsporen
speelt zich een machtsstrijd af die de lezer geen respijt geeft: wie is de slimste, de
best gewapende, de meest attente, de meest roekeloze doder? Alan Cordell krijgt
Yakbull klein (paroxystische bevrediging van de doodsdrift op de eerste
ontwikkelingslijn), maar de CIA liquideert Cordell koelbloedig, proper, vakkundig,
professioneel (fatale uitkomst van al de wiskundige theorema's op de andere
ontwikkelingslijn). De vervlechting van die twee plots, met de voorwaartsstuwende
immanente fataliteit die aan beide gegeven is, vind ik een fraai staaltje van
vakmanschap. Ik heb het boek zitten lezen alsof ik een spionagefilm volgde die mij
met deskundig geminuteerde schokken mjeesleepte naar het explosieve einde. Het
elektronisch gestuurde tempo is zeker niet de minste kwaliteit van Kodiak. 58.
Zoals het bij hard-boiled fiction past, registreert de verteller op de eerste plaats en
motiveert hij maar rudimentair op het psychologische vlak. De drijfveren achter de
waaghalzerij van Cordell (natuurlijk vervalst tot zekere John P. Kellogg) zijn
gewoonweg haat en wraak, voor de gelegenheid aangewakkerd met een primaire
Bantoe-redenering (p. 223). Zogenaamde ‘innerlijke’ dingen doen er niet toe, de
vertelling ijlt op het opperhuidse, puur ‘evenementiële’ niveau voort volgens een
computergestuurd programma. Geen analyses of overwegingen, wel demonstraties
van koele logica en technische onderlegdheid, hard en droog gerapporteerd zoals in
onder-
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koelde whodunits. Allerlei gesofistikeerd stuff, incluis computerlatijn, waarmee de
verteller loopt te pronken, moet de lezer voor lief nemen. Achteraf wordt een en
ander wel toegelicht, veelal echter met een waas van geheimzinnigheid er nog bij,
dat hoort zo in dit genre, that's part of the picture. Veel in dit boek moge geleend of
tweedehands zijn, veel erin is bluf, speculatie, eventueel verlakkerij van de lezer,
maar zo'n boek maken getuigt van een onbetwistbare beheersing van het vak. En dat
is in mijn ogen al heel wat voor een schrijver.
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Korniek
Ludo Simons / Van schoon Vlaams naar Algemeen Nederlands
Het boek Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis van dr. Tony J.
Suffeleers (Orion, 1979, 272 p.) is een in vele opzichten belangwekkende publikatie.
In de eerste plaats door zijn bestaan zelf. Het is nauwelijks te geloven dat naast de
tien of twaalf literatuurhistorici die, van F.A. Snellaert tot R.F. Lissens en B. Kemp,
getracht hebben de ontwikkelingsgang van de letterkunde in de Zuidelijke
Nederlanden (ook) in de 19de (en 20ste) eeuw te schetsen, blijkbaar geen enkele
auteur tot nu toe een poging had ondernomen om de geschiedenis van de taal in
Vlaanderen sinds ongeveer 1815 enigszins samenhangend te beschrijven. Tenminste,
de bibliografie bij Suffeleers' boek vermeldt geen enkele titel in die richting. Veel
materiaal voor de hele periode is natuurlijk in de monumentale (en ook door Suffeleers
vaak geciteerde) Geschiedenis van de Vlaamse gedachte van H.J. Elias te vinden,
evenals, voor de beginjaren, in de bekende werken van A. de Jonghe en E. de Bock,
maar na 1830 wordt het behelpen. Over Willems, Snellaert en David - drie
protagonisten in de ontwikkeling van het Nederlands in het Zuiden - weten we heel
wat dank zij Ada Deprez en Lode Wils, over de Westvlaamse particularisten dank
zij Paul Allossery, over Gezelle als taalman dank zij René van Sint-Jan, over Willem
de Vreese en Lodewijk Scharpé dank zij Rob. Roemans (Suffeleers vermeldt alleen
diens boek over De Vreese), maar dan zijn we op het stuk van monografische
publikaties ver uitgepraat. Met name de negentiende eeuw blijkt maar weinig de
aandacht van onze linguïsten gaande te hebben gemaakt, noch die van Blancquaert,
noch die van Grootaers, noch die van Pée, noch die van Pauwels (die wel een boeiend
overzicht van een halve eeuw Nederlandse taalkunde in Vlaanderen in de periode
1890-1940 leverde); in een publikatie van Van Loey uit 1945 (Algemeen Beschaafd
Nederlands in Vlaams-België) vindt men daarover nog de meeste gegevens. De aan
hen voorafgaande generatie, die van de pioniers van de neerlandistiek in Vlaanderen,
behoort nu weliswaar zelf tot de geschiedenis, maar dat belet niet dat ik in Suffeleers'
literatuurlijst node de bijdrage van J. Vercoullie over ‘De taal der Vlamingen’ in de
eerste uitgave van het verzamelwerk Vlaanderen door de eeuwen heen (1912) mis.
Om andere
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redenen betreur ik het ontbreken van R. Haeseryns uitvoerige bijdrage over ‘Taal en
Vlaamse Beweging’ in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (dl. 2, 1975), een
poging tot synthese waartoe op dat ogenblik, bij de stand van het onderzoek en met
de voor het schrijven beschikbare tijd, moed nodig was.
Daarmee ben ik al aan de kritiek toe, nog voor ik het boek naar behoren heb
voorgesteld, en dat is onrechtvaardig. De studie van dr. Suffeleers is immers niet
alleen belangwekkend door het feit dat ze eindelijk tot stand is gekomen, maar
evenzeer door haar intrinsieke hoedanigheden.
De auteur geeft in dit boek een overzicht van de opvattingen over spelling, uitspraak
en woordenschat die sinds het Verenigd Koninkrijk in het Zuiden naar voren zijn
gebracht met het oog op de totstandkoming van ‘een volwaardige cultuurtaal, die
alle gebruiksfuncties van het Frans in Vlaanderen zou kunnen overnemen’; eeuwig
weerkerend kernpunt van de discussie was daarbij vanzelfsprekend de ‘aanvaarding
of gehele resp. gedeeltelijke verwerping van de in het Noorden ontwikkelde en
functionerende cultuurtaal’. Dat, met name op het vlak van de woordenschat, deze
discussie tot vandaag de dag niet is uitgewoed, weet iedereen die de krant leest.
Niettemin beschrijft Suffeleers de geschiedenis van een min of meer afgesloten
periode, waarvan de terminus ad quem alleen door prof. J. Goossens in zijn woord
vooraf wordt gedefinieerd als ‘het begin van de jaren dertig van deze eeuw’, het
ogenblik dus waarop de taalwetgeving leidde tot ‘de officiële eentaligheid van
Vlaanderen’. Al is daarmee het probleem van de norm van het Nederlands geenszins
opgelost, er groeit nu inderdaad een generatie van taalgebruikers die niet meer
bestendig uit het Frans dient te vertalen om haar ideeën onder woorden te brengen
en voor wie het dus gemakkelijker zal zijn dan voor de voorgaande generatie om
zich, met wisselende reserves, te oriënteren op de praktijk van het levende Nederlands
in het Noorden.
Dat er in de jonge Belgische staat geen afzonderlijke ‘Vlaamse’ taal naast en
tegenover het Nederlands van het Noorden tot stand kwam, is, zoals bekend, te danken
aan de Nederlandse gezindheid van flaminganten als Willems, Snellaert e.a. Het is
een grote verdienste van Suffeleers' boek dat hij, uit de generaties die op hen volgen
en die het aantreden van de academische neerlandici (Vercoullie, De Vreese,
Lecoutere, Scharpé) voorafgaan, een aantal bij het grote publiek in dit opzicht minder
bekende namen naar voren haalt, die dit vernederlandsingswerk in sterke mate hebben
gestimuleerd, te weten in de jaren zestig de te Maastricht geboren Gentse leraar Jan
Micheels (183-1897), in de jaren tachtig de Gentse
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magistraat en hoogleraar Julius Obrie (1849-1929) en de te Gent geboren leraar en
volkskundige August Gittée (1858-1909), in de jaren negentig Hippoliet Meert
(1865-1924), leraar te Gent en stichter van het Algemeen Nederlands Verbond.
Suffeleers' boek is, zoals de ondertitel trouwens al aangeeft, een opiniegeschiedenis.
Dat betekent, in zijn opvatting, dat de opiniemakers geheel achter de door hen
gelanceerde en verdedigde opvattingen terugtreden en in zijn boek dan ook slechts
een schimmig bestaan leiden. De summiere biografische bijzonderheden en de
levensdata van de hierboven genoemde heren heb ik dan ook niet uit het besproken
werk kunnen overnemen: ze komen er niet in voor. Er wordt dus ook geen enkele
aandacht besteed aan de toch wel opvallende geografische concentratie van al deze
taal-pioniers, die ongetwijfeld de ‘Gentse’ lijn van een Willems en een Snellaert
doortrekken. De typering van de ter sprake komende figuren is in het boek van
Suffeleers beperkt tot kwalificaties als de vergrijsde onderwijzer of de jonge leraar;
gelokaliseerd wordt vrijwel niemand, levensdata worden éénmaal (bij vergissing?)
meegedeeld, nl. i.v.m. H. de Hoon (p. 201). Hoe spaarzaam de auteur met zijn
informatie omspringt, moge blijken uit volgend voorbeeld. Op p. 20 wordt de gewis
niet iedereen bekende H.J. Schuermans ten tonele gevoerd als ‘de Brusselaar’; op p.
23 vernemen we dat deze man voorzitter is van het Koninklijk Genootschap
Concordia, en op p. 208, in het hoofdstuk Algemene conclusies, dat hij magistraat
was. Als ik zóver gelezen heb, kan ik mij althans enig beeld vormen van de man die
blijkbaar al in 1820 een eigen standpunt in de spellingkwestie innam. Minder gelukkig
ben ik er met (ik noem maar iemand) P.J. de Neckere aan toe. Citaten uit 1815 op p.
18, 59, 68 en 177 leren mij dat hij een vroege particularist en purist was; een passus
op p. 61 wijst in de richting van West-Vlaanderen, misschien van Kortrijk; het
geschrift waarnaar al die keren verwezen wordt, blijkt in Ieper uitgegeven te zijn
(Literatuurlijst, p. 247). Wie niet bedreven is in het hanteren van de sextant of het
kompas, zal met dergelijke gebrekkige coördinaten wel eens het noorden kwijtraken.
Vermoedelijk gaan deze bedenkingen van een (literatuur)historicus rakelings aan
de intenties van dr. Suffeleers voorbij en zijn ze dus niet helemaal ad rem. Zeer zeker
wil ik hem niet overhalen om het voorbeeld te volgen van sommige ijverige auteurs
die er een gewoonte van maken bij elke geciteerde naam het overeenkomstige lemma
uit het Nationaal Biografisch (of een ander) Woordenboek in voetnoot over te nemen,
maar een minimum aan biografische identificatie lijkt mij ook in een
opiniegeschiedenis niet te misstaan.
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Waarom? Omdat men anders het gevaar loopt waaraan ook Elias' ‘Ideengeschichte’
niet altijd ontsnapt, namelijk dat men opinies uit hun historisch-sociologische context
isoleert en ze een gewicht toekent waar ze vanuit het perspectief van hun tijd en hun
omgeving geen aanspraak op kunnen maken. Het gevaar dus dat men ongelijksoortige
grootheden bij elkaar gaat optellen. Bij Suffeleers gebeurt dat niet alleen in de
overdrachtelijke, maar ook in de letterlijke zin van het woord.
In zijn tweede hoofdstuk - De verzorging van de uitspraak - heeft de auteur
namelijk gemeend een poging te moeten doen om de resultaten van zijn onderzoek
te kwantificeren, dus in cijfers en procenten uit te drukken. Wat de bedoeling daarvan
is, ontgaat mij; ik kan er niets anders in zien dan een aardig gezelschapsspel. Dat
‘een kwantitatieve analyse de mogelijkheid biedt inzicht te krijgen in de relevantie
van de opinies’ (p. 52) is immers een bewering die de begrippen kwantiteit en kwaliteit
door elkaar haalt. Tien keer in de loop van driekwart eeuw door kneusjes herhaalde
dwaasheden werpen statistisch weliswaar dubbel zoveel gewicht in de schaal als de
richtinggevende uitspraken van vijf wijze mannen op een beslissend ogenblik van
onze cultuurgeschiedenis, maar dat leert ons niets over de relevantie van deze opinies
noch over de invloed die ze op de ontwikkeling der dingen hebben uitgeoefend.
Wie opinies wil kwantificeren, zou zich moeten inspireren op het meervoudig
algemeen stemrecht en zijn materiaal bijvoorbeeld in drie categorieën verdelen,
waaraan hij respectievelijk één, twee of drie ‘punten’ zou kunnen toekennen. De
extreme democratie leidt hier immers tot de onhoudbare veronderstelling dat
uitspraken van J.F. Dyck, J.F. Arents, R. van de Casteele of G. van den Berghe even
‘relevant’ zijn voor onze taalevolutie in de besproken periode als de standpunten van
J.F. Willems, F.A. Snellaert, J.B. David of W. de Vreese, en dat is, historisch gezien,
beslist niet zo.
De auteur telt, aan het eind van zijn analyse van de geschriften over de uitspraak
van het Nederlands, 167 aangevoerde argumenten, waarvan 44 over de manieren
van verspreiding van die uitspraak. Een ‘verrassend hoog’ percentage daarvan, nl.
11,3%, pleit voor ‘verplaatsing naar een Noordnederlands milieu’ als ‘het beste
middel om de verzorgde uitspraak te verwerven’, terwijl slechts 9% alle heil verwacht
van de bekende ‘Nederduitse’ uitspraakleer van K.L. Ternest (p. 108). Als ik goed
kan tellen, zou ik het pro-Hollandse pleidooi (door Suffeleers gecodeerd als Arg.
C4P) dus 5 keren (= 11,3%) in die 167 argumenten moeten terugvinden, maar dat
lukt me niet helemaal (rekenen was nooit mijn sterkste vak): ik vind het maar vier
keren, bij Jan Micheels in 1874, bij H. van Eyck in 1892, bij
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S.L. Prenau in 1903 en bij B. Hans in 1904. Daarentegen constateer ik dat het driemaal
uitgegeven geschrift van Ternest (1860, 18722, 18823) al die jaren aanhangers vond
van het gehalte van Jan van Beers (1867), J.F.J. Heremans (1868), de Zuidnederlandse
Maatschappij van Taalkunde, het Nederlands Congres van 1873, de Algemeene
Belgische Onderwijzersbond (1900), Lodewijk Delpire (1906), Albéric Deswarte
(1906) tot bij priester Frans Dryvers in 1911 (wanneer Ternest wordt afgelost door
E. Verachtert en L. Scharpé); als ik deze ‘gewichten’ in de weegschaal werp tegenover
de vier eerstgenoemde, dan moet ik besluiten dat de zuivere statistiek, zelfs als hij
mathematisch zou kloppen, hier niet alles leert.
Het zal mij toegelaten zijn zo kritisch toe te kijken op een boek waarvoor ik veel
waardering heb, als ik zie met hoeveel kritische zin ook dr. Suffeleers zelf de door
hem geciteerde geschriften geraadpleegd heeft. Discreet maar gedecideerd legt hij
de vinger op zwakke plekken in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (p. 44)
en de dikke Van Dale* (p. 148) evenals in eerdere publikaties van Lode Wils (p. 21,
22, 33, 208), H.J. Elias (p. 44, 63, 89, 113, 155, 159), Ada Deprez (p. 34), Els de
Bens (p. 73), Marnix Gijsen (p. 99), Willem Pée (p. 64), J.L. Pauwels (p. 135, 146,
171), F. Baur (p. 143), A. van Loey (p. 145), J. Noë (p. 147), J.M.M. Westenbroek
(p. 153) en Ludo Simons (p. 64). (De laatstgenoemde wil graag toegeven dat zijn
resumé van Ternests standpunt inzake uitspraak - Ternest pleitte ‘voor een eigen
Vlaamse uitspraak’ - minder genuanceerd is dan Suffeleers' weergave ervan - ‘De
Noordnederlandse uitspraaknorm geldt slechts gedeeltelijk als model voor de
Vlamingen’, p. 56 -, maar mag hij er dan ook op wijzen dat hij daar destijds geen
eigen onderzoek voor verrichtte en zich hiervoor beriep op het gezag van A. van
Loey [diens brochure p. 57]?)
Dr. Suffeleers is geen pure kroniekschrijver, maar heeft, aldus prof. J. Goossens
in zijn woord vooraf, over de problematiek die in zijn studie aan de orde is een eigen
mening. Dit herhaaldelijk geavoueerde persoonlijke standpunt is een van de
aantrekkelijkheden van het boek, waardoor het, behalve een taalhistorische, ook een
taalpolitieke betekenis heeft. In de loop van zijn verhaal hangt de auteur zijn eigen
visie op aan de geanalyseerde standpunten van bijvoorbeeld Jan Bols (het is een
‘misvatting’ van Bols c.s. dat de Nederlandse cultuurtaal nog moet worden gevormd
met de hulp van het Zuiden, p. 131), Willem de Vreese (diens ‘tolerantie t.a.v.
volkstalige elementen in de algemene taal komt [de auteur] voor als een abstracte,
wetenschappelijke houding, die in de praktijk van de taalpedagoog en de taalverzorger
weinig of geen houvast biedt’, p. 140),
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F. van Coetsem (deze meent ‘terecht’ dat alleen a posteriori kan worden geconcludeerd
‘welke zuidelijke elementen in de algemene taal (ver-)dienen te worden opgenomen’,
p. 146), A. Gittée (deze beschouwt overdreven purisme ‘terecht’ als een vorm van
hypercorrectie, p. 182) enz. In een laatste hoofdstukje, Uitzichten, legt de auteur zelfs
helemaal de gewaden van de taalhistoricus af om onverhuld als taalpedagoog en
taalverzorger naar voren te treden. Hij houdt een beredeneerd pleidooi om ‘Vlaanderen
uit zijn taal-isolement te halen’ door het ‘in de Nederlandse taalgemeenschap te
integreren’, wat z.i. dient te gebeuren door ‘interactie en communicatie’ - d.w.z.
gemeenschappelijke initiatieven inzake wetenschappelijk onderzoek, codificering
van de taal, onderwijs, massamedia en taalkundige service. ‘Op die manier’, aldus
de auteur, ‘krijgt de taalverzorging een sociale dimensie: ze wordt hulpbetoon aan
de taal-gemeenschap, wars van alle wereldvreemde, elitaire betweterij.’ (p. 217).
Het is mij niet duidelijk of de auteur hier lonkt naar de zopas tussen Nederland en
Vlaanderen tot stand gebrachte Taalunie, maar het lijkt mij dat alle hierbij betrokken
functionarissen het best zijn boek niet ongelezen zouden laten.
Ik waardeer deze studie als een eerste, grondig overzicht van meer dan een eeuw
taalontwikkeling in Vlaanderen, gebaseerd op een analyse van de standpunten die
ten aanzien van de opbouw van een (de) cultuurtaal in het Zuiden door
vertegenwoordigers van de Vlaamse Beweging en later door professionele neerlandici
in woord en geschrifte werden ingenomen. De studie is opgevat als een
ideeëngeschiedenis, dat wil zeggen dat de auteur op grond van rijk bronnenmateriaal
alle ter sprake gebrachte opinies thematisch en chronologisch op een rijtje zet en ze
aan een zorgvuldige analyse onderwerpt. Veel minder dan de ideeën hebben de
dragers ervan de belangstelling van de auteur: biografische portretten, zelfs van de
protagonisten, ontbreken geheel en al, de personages, grote en kleine, worden slechts
minimaal geïdentificeerd en getypeerd. Archiefonderzoek heeft de auteur dan ook
niet of nauwelijks (p. 190!) verricht: privéopinies uit ongepubliceerde geschriften
hebben in een ideeëngeschiedenis geen plaats. Evenmin lijkt de auteur erom
bekommerd, door verwijzingen van het ene hoofdstuk naar het andere de samenhang
in de ideeën over spelling, uitspraak en vocabulaire bij een aantal belangrijke
vernieuwers (bijv. J.J.M. Micheels) in het licht te stellen en aldus het bewuste
terzijde-laten van historisch-biografische portretschetsen enigszins op te vangen.
Afgezien daarvan is dr. Suffeleers' greep op de stof voorbeeldig; slechts enkele
gewaagde raccourci's (bijvoorbeeld over de etappen in de vernederlandsing van de
Gentse Rijksuniversiteit, p. 88) doen de wenk-
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brauwen fronsen. Dat dit boek over taalverzorging in een verzorgde taal is geschreven,
zou in een normaal land niet meer dan normaal zijn, maar in het land waarvan dr.
Suffeleers de moeizame opgang naar een alzijdig genormeerde cultuurtaal zo
voorbeeldig heeft beschreven, verdient dit toch nog altijd even in het licht te worden
gesteld.

Eindnoten:
* Suffeleers neemt het op tegen de Van Dale van 1950, maar ook in de Inleiding tot de editie van
1976 had hij nog gekke dingen genoeg kunnen vinden. Een van de stellingen die ik bij mijn
promotie in 1977 aan de Leuvense Faculteit voorlegde betrof precies die Inleiding, maar de
Faculteit koos ter publikatie in het Belgisch Staatsblad een àndere stelling, eentje waarin ik
aantoonde hoe slordig prof. G.A. van Es te werk is gegaan bij het registreren van het afwijkend
taalgebruik van de auteur Marnix Gijsen. Omdat mijn Van Dale-stelling zodoende geheel in de
nacht der tijden verloren dreigt te gaan, laat ik ze hier volgen:
De mededeling dat het uitgeversadres van de grote ‘Van Dale’ (ed. 1976) bepalend is geweest
voor de vaststelling van wat als Algemeen Beschaafd in het woordenboek opgenomen diende
te worden (‘Vooropgesteld zij, dat wij uit den aard der zaak in dit in Noord-Nederland
verschijnende woordenboek niet anders konden doen dan ons op Noordnederlands standpunt
stellen’, p. XII) lijkt eerder op een paskwil dan op het resultaat van ernstige bezinning over de
norm van het A.B.
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Kroniek
Rudolf van de Perre / Noord-Nederlandse poëzie
De vijf bundels die in deze kroniek voorgesteld worden zijn alle aantrekkelijk
uitgegeven door de Uitgeversmaatschappij Holland te Haarlem. Ze zijn nogal
verscheiden van aard, omvang en kwaliteit, hoewel het taalcreatieve proces in bijna
elke bundel op de een of andere wijze het voorwerp van bezinning uitmaakt. Dat
lijkt me een belangrijke constante te zijn, hoewel je soms de vraag zou willen stellen
of er niet te veel over het woord gesproken wordt en te weinig ermee gedaan. Vele
hedendaagse gedichten missen structuur en bouw en blijven niet zelden beperkt tot
flitsen of fragmentarische aanduidingen en vondsten. Ze laten dan ook vaak slechts
een vluchtig spoor na.
Angst, eenzaamheid, vervreemding en kwetsbaarheid in de ons omringende wereld,
zijn duidelijk de thema's in Het mondeling tekort (1979, 32 blz.) van Johan van den
Berg (geb. 1939). Ze zijn alle exponenten van het menselijk tekort, dat de dichter
vooral als een ‘mondeling tekort’ ervaart, omdat hij het in taal vast wil leggen, maar
juist daardoor ook de ‘angst om het verlies van woorden’ (9) ondergaat. Mij komt
het voor dat deze dichter met zijn gevoelens en ervaringen nog te zeer ‘gevangen zit
in / het weefsel van het / woord’ (19), dat niet voldoende ruimte krijgt om zelfstandig
te gaan leven in de taal. De verzen van Johan van den Berg zijn meestal smal,
voortwippend op enkele beelden, zoals vogels van tak tot tak, zonder binnen het
gedicht zelf een vaste kern of eenheid te bewerken.
Jozef Eyckmans (geb. 1907) debuteerde vrij laat in 1955, maar publiceerde met De
omtrek van het woord (1979, 55 blz.) reeds zijn elfde bundel. De thema's zijn dezelfde
als in het werk van Van den Berg. De wijze waarop Eyckmans ze behandelt is echter
verschillend. Hij probeert zijn ervaringen te laten ‘gebeuren’ binnen het taalproces
zelf. Om dit te bereiken moet hij het traditionele taalgebruik doorbreken:
tevoren
nooit gedaan
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rukken aan de ketting van de
voegwoorden
(welnu)
hij rukt aan de ketting van de
voegwoorden (28)

Maar de werkelijkheid die hij, rukkend aan deze ketting, vorm wil geven, is de
chaotische werkelijkheid, waartegenover de taal machteloos staat. De dichter kan
haar niet onder controle krijgen, hij kan haar niet vatten met het volle gewicht van
de woorden. Hij is slechts in staat haar ‘met de omtrek van het woord’ te omlijnen,
voorzichtig tastend naar de vaste kern, als naar vaste grond. Daarom dragen zijn
gedichten geen titel, lopen de verzen stuksgewijze verder, evenveel weglatend als
er geschreven staat, en plaatst hij een vrij groot aantal woorden tussen haakjes.
Typisch is een gedicht als dit:
d.w.z.
gevoelsarm
(en met die omfloerste trommelslager
moet je het maar
doen)
koelt warmte af
schokt heen en weer (wraak)
maar dooft
dan
: al te diep treurig aan
het woord (23)

Deze poëzie vertoont het beeld van een versplinterde wereld en toch rijst bij de lectuur
de vraag of Eyckmans niet de gevangene wordt van zijn eigen virtuoze techniek. De
beelden schitteren wel even, maar sterven uit als vlugge pianotoetsen in de verte,
ook al omdat hun functie niet altijd duidelijk is.
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In Van A tot en met Z (1979, 32 blz.) van Frans Kuipers corresponderen de 26
gedichten met de 26 letters van het alfabet, zonder dat er tussen beide een direct
verband bestaat. ‘Het alfabet symboliseert op deze manier alles wat we kunnen
waarnemen en ervaren en in taal weergeven’, heet het. Dat ‘alles’ is het leven van
elke dag in de grootstad (Amsterdam?), zoals het zich aan het oog van de dichter
voordoet. Wat hem hierin treft is juist het ongewone dat aan de dagelijkse realiteit
even kleur en reliëf verleent. Hij legt zijn visie meestal vast in momentopnamen,
zakelijk en ironisch, op die wijze uitdrukking gevend aan de verontwaardiging om
wat deze wereld aan menselijkheid doodt. Zoals veel in dit genre, moet ook deze
(nieuwrealistische) poëzie het hebben van verrassende beelden, woordspelingen en
pointes, maar ook dat is in feite al geen verrassing meer. Verklaart dit mede het
gevoel van onmacht, dat de dichter nog slechts waarnemer kan zijn, zelfs geen
aanklager meer, en dat hij zich een nutteloze voelt? De slotsom is immers:
Ik ben het eenzame waaien
van zand rond nieuwbouwwijken.
Ik ben de stem van een roepende in een riool.
Tussen een behang van schimmel en zwam
blaast mijn balg in het galmgat. (32)

Oor aan het hart (1979, 31 blz.) is een laat debuut van Margot H. de Hartog (geb.
1920), die sinds 1949 in New York woont. De titel suggereert terecht dat ze haar oor
te luisteren legt aan haar gevoelens. Deze zijn blijvend getekend door oorlogs- en
concentratiekampervaringen. Haar familie werd trouwens grotendeels in Auschwitz
vermoord. Dit alles laat vermoeden dat de poëzie van M.H. de Hartog sterk aan de
concrete realiteit gebonden is en daarop ook reageert. In haar verzen is ze inderdaad
op zoek naar de (moeizame) overlevingskansen, te midden van de herinnering aan
de vele doden in het verleden en van het geestdodende grootstadsklimaat nu. Verder
reikt haar betrachting niet, maar op menselijk vlak is dat niet zonder betekenis:
Mijn huid plooit langzaam
om mij heen
verslijt de mantel
die de waarheid dekt:
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Men wordt niet wijzer
maar de afstand tussen
wanhoop en berusting krimpt
Voorzichtig strompelt men
naar binnen het papieren vel
waar nog de kern volhardt (30)

Poëtisch gezien is er nog een uitschieter met het gedicht ‘Vannacht’ (15), waarin ze,
aansluitend bij een lange traditie, een beeld oproept van haar kinderjaren. Een
persoonlijke anekdote wordt er tot een bovenpersoonlijke ervaring getranscendeerd.
De vier vorige bundels werden ondergebracht in de reeks ‘De Windroos’. Album van
licht (1979, 72 blz.) van Maria de Groot (geb. 1937) is een zelfstandige publikatie
in het Hollandfonds. Is dit onderscheid van kwalitatieve aard? De negende bundel
van deze neerlandica en theologe is een zeldzaam mooie en sterke bundel, waarvan
het te verhopen is dat hij de dichteres op haar èchte waarde laat erkennen, wat tot op
heden nog niet gebeurd is. Maria de Groot ontvouwt in haar poëzie een
uitgebalanceerd wereldbeeld, religieus en kosmisch tegelijk. Bron is het alles
ont-dekkende en naar de essentie peilende licht.
De wereld heeft ze in deze bundel herleid tot drie vlakken: het reële (de haar
omringende zichtbare werkelijkheid van de natuur), het kosmologische (voltooid en
weerspiegeld in het principe van de twee-eenheid van man en vrouw), de
bovenzinnelijke werkelijkheid (de aanraking met het goddelijke, licht en oerbron
van alle leven). Deze drieledigheid correspondeert met de drie afdelingen die de
bundel structureren.
De meeste gedichten van de eerste afdeling ‘Album van licht’ zijn in sonnetvorm
geschreven. Maria de Groot benadert er planten, kruiden en bloemen, die zich voor
haar in hun mythische symboolwaarde openbaren. Het zijn tekens van een andere
werkelijkheid, waarmee ze communiceert en die haar stap voor stap, in haar
positiebepaling als vrouw, dichter brengen bij de oorsprong, het licht. Bij de aanvang
is ze, in een naar Dante refererend en ‘Aan Loek’ gericht gedicht, nog ‘de vrouw die
vruchteloos probeert in taal / de nacht te overwinnen die hier heerst’ (9). Het
slotgedicht van deze afdeling is het sonnet ‘Eurydice en Orpheus’. Eurydice gaat
Orpheus symbolisch voor op de tocht van duisternis naar licht en niet omgekeerd.
Zij is Beatrice geworden.
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Nog gaan de schimmen dreigend met ons mee,
maar ginds wint licht. De zon zal ons bevrijden. (22)

Het is de schakel en de overgang naar de tweede afdeling ‘Androgyn’, wat betekent:
manvrouwelijk, tweeslachtig wezen dus. De twee-eenheid van man en vrouw ziet
Maria de Groot als oerbeginsel van het menselijk bestaan. De mannelijke helden
worden door de als slavin vertrapte vrouw ontmythologiseerd. Zo is het evenwicht
hersteld en de schepping tot menselijke maat teruggebracht. Dan ligt de weg open
voor de kernthematiek van de bundel. In de mens als twee-eenheid weerspiegelt zich
het kosmische gebeuren of omgekeerd, in het kosmische (liefdes)spel van zon en
maan wordt de groei naar het volwaardig mens-zijn weerspiegeld: de synthese tussen
aarde en hemel, ziel en lichaam, geest en vlees. Hoogtepunt is het gedicht ‘Androgyn’:
Wanneer wij zijn geworden die wij zijn:
twee mensen lijfelijk in dezelfde pijn
verankerd, elkaars vruchtbaar evenbeeld
in de bevruchting; lief dat lief omstreelt
en kust; wanneer de vrouw haar geestkracht temt
terwille van de eenwording, de man
zijn warm lijf heel de vruchtbaarheid toewendt
die hem bezielt en niet verschrikken kan,
zal de tijd rijp zijn als de rijpe schoot
die in manvrouwelijke kracht vervuld
de oorsprongen van leven openbaart.
Dan zal de geest, als kruiseling ontbloot
aan oude driften, ongeëvenaard
verrijzen en als geest worden onthuld. (38)

Als geest en vlees tot een nieuwe eenheid versmolten zijn - zij vormen tevens het
verweer tegen de vergankelijkheid -, kan de fase van de vergeestelijking een aanvang
nemen.
Met de derde afdeling, ‘Lichtbeeld’, vertoeft ze inderdaad in ‘het hooggebergte
van de geest’ (50), op weg naar de ‘liefste’ (51) die Christus is. De afdeling heeft
een mystieke inslag. Aarde en hemel ontmoeten elkaar in een vernieuwd
vruchtbeginsel. Maria de Groot gebruikt hier een taal
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die menselijk en lichamelijk is, zintuiglijk en erotisch. Het beeld van de ‘Genadigde’
die het geheim van de liefde onthult, wordt weerkaatst in de spiegeling van haar ziel:
Het licht is licht in elk verlicht gebaar
waarmee je zo omzichtig in mij komt. (57)

De climax bereikt ze in ‘Sonate mystica’ (64-65), omdat ze, meegevoerd in zijn
nachten, voelt hoe ‘haar gronden’ doorstroomd worden van licht en voor haar de
ruimten van een dubbel leven opengaan op de drempel van de oneindigheid.
In dit bestek is het niet mogelijk uitvoeriger op haar wereldbeeld in te gaan, maar
wat deze bundel van de andere hier gepresenteerde bundels onderscheidt, is vooreerst
de brede visie, die een rijke cultuur, zowel historische, bijbelse als mythische verraadt.
Deze visie werkt Maria de Groot uit in volwaardige, vaak gave gedichten, die stuk
voor stuk wèl een autonome werkelijkheid vormen. Mij deed haar werk zowel aan
de lichtwereld van Hans Andreus als aan de bijbels-mytische wereld van Guillaume
van der Graft denken, dit alleen bij wijze van vergelijking. De poëzie van Maria de
Groot is immers voldoende oorspronkelijk om zich op eigen kracht te handhaven.
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Tijdschriftenrevue
Bzzlletin
8ste jgr., nr. 76, mei 1980
Een aflevering over K. Schippers. Schippers zelf zorgde voor een soort biografie in
data, een opstel over waarneming en Jan Hanlo, een kort stukje over een werk van
Raoul Hausmann, en herinneringen/bedenkingen bij een oude foto. Er worden enkele
Barbarber-documenten in facsimile afgedrukt en Aloys van den Berk zorgde voor
een bibliografie van K. Schippers. Johan Diepstraten had een niet erg helder gesprek
met de auteur, vnl. over de prozaboeken. ‘Poëzie laat niets gebeuren’ is de gepaste
dubbelzinnige titel van een opstel van R. Kopland over ‘Verplaatste tafels’, en over
de verbazing om wat wij gewoon vinden. Een stukje van B. van Garrel gaat deels
over dezelfde problemen: ‘De werkelijkheid en de woorden tegen elkaar uitspelen’.
A. Walrecht analyseerde een gedicht van Schippers en knoopt daar een serie
bedenkingen bij aan, en Ch. Boost ten slotte schrijft over de scenario's voor films
van Kees Hin. Buiten het thema vallen een opstel van P. Wattèl over de Franse
romanschrijver Alphonse Baudard en een reisverslag van Sjoerd Kuyper: ‘In het
voetspoor van John M. Synge’.

Heibel
14de jrg., nr. 4, juni 1980
August-Hans den Boef ontleedt de impliciete ideologie van de Michel Vaillant-strips.
Karel Ostyn stelt de nog relatief weinig gelezen Amerikaanse auteur Thomas Pynchon
voor, en vertaalde van hem het verhaal ‘Entropie’. W. van Belle geeft een kritisch
overzicht van sociolinguïstische theorieën en praktijken, én hun plaats in de
maatschappelijke context. Mark Schaevers gebruikt het bekende schilderij van E.
Delacroix, ‘Le 28 juillet. La liberté guidant le peuple’, als uitgangspunt om o.m. over
het beeld van de vrouw in socialistische kunst te spreken. N.a.v. ‘Uit eigen beweging’
van Renée van Mechelen, maakt Brigitte Raskin op haar beurt de balans op van de
vrouwenbeweging in Vlaanderen, en Mark Schaevers nog eens belicht de sociale
grondslagen van ‘smaak’, n.a.v. een boek van P. Bourdieu. Ten slotte een knappe
postiche op de poëzie van Gezelle, en een even ingenieus ‘u-gedicht’.

Hollands Maandblad
22ste jrg., nr. 390, mei 1980
Drie verhalen in dit nummer gaan, naar vertrouwd recept, over jeugdher-
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inneringen. ‘Het poppenhuis’ van Monica Linschoten, ‘Oud bloed’ van Francine
Rijkegras en ‘Een onttroning’ van Nelly Heykamp. ‘Monkeybusiness’ van A.L.
Schneiders daarentegen is een anekdote, gesitueerd in Centraal Afrika. W.L. Idema
leidt een vertaald verhaal in van de Chinees Bai Xingjian (775-826): ‘De geschiedenis
van Li Wa’. Nieuwe gedichten van Kees Ouwens zijn altijd een belevenis. Daarnaast
verzen van Arjen P. Duinker, die wat aan Schippers doet denken, en van Benno
Barnard. J.P. Guépin vervolgt zijn essay over ‘Retorica en liberale samenleving’.

Impuls - De Tafelronde
23ste jrg., nr. 4, mei 1980
Op een nogal gespecialiseerd essay na, van Jan Struelens over vertaalproblematiek
(n.a.v. een boek van George Steiner) bevat dit nummer enkel poëzie. Georges Adé
vertaalde ‘De tien gedichten van de eenzaamheid’ van Pernath in het Frans: een erg
moeilijke opgave, maar m.i. bijzonder goed geslaagd. Alleen vraag ik mij af wat de
zin is van publikatie daarvan in een blad als dit. Een typisch voorbeeld van volstrekte
verwaarlozing van oriëntatie op het lezerspubliek. ‘Het gesloten wonder’ is de titel
van twee wellicht goede gedichten van Roger M.J. de Neef. Ten slotte nog wat
ongelijke, soms overladen gedichten van Rody Vanrijkel.

Koebel
7de jrg., nr. 25
De wat enigmatische ondertitel van het blad luidt nu: ‘Tijdschrift van het fundament’.
Dat zal dus wel. In een voorwoordje wordt een poging ondernomen om dat fundament
te verklaren. Het komt, kort gezegd, hierop neer: schrijven is een daad van
‘bezetenheid’, waarin de ‘persoonlijke stem’ van de auteur primeert. Die ontstaat
dan weer uit het samenspel van talent, inspiratie en métier. En voor dat métier zijn
onontbeerlijk: ‘het suggererend element’ en de ‘thematische of structurele opbouw’.
Verder bevat het nummer, naast heel goed briefproza van E. Verpale, een grote
hoeveelheid gedichten, alle heel behoorlijk van kwaliteit. In orde van voorkeur van
R. Jooris, D. Billiet, M. Bruynseel, R.R. van Londersele, Ph. Cailliau, T. Balthazar,
A. di Berasdino, R. Ramon en M. Reynebeau. In de rubriek ‘Cursief en recht’ wordt
o.m. werk besproken van H. Böll, Elly de Waard, H.F. Jespers, P. de Wispelaere, en
G. Komrij (de fameuze bloemlezing).

Kreatief
14de jrg., nr. 1, april 1980
In ‘Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen en engagement’ toetst S. Vermeulen
kritisch de theoretische stellingnamen van NR-dichters omtrent poëzie en
maatschappij, aan de opvattingen van B. Brecht en W. Benjamin. H. Verlinde en J.
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Denoo schrijven elk een interessant verhaal. Daarna volgen heel veel gedichten, die
heel verscheiden zijn van stijl en toon, en even ongelijk van kwaliteit. Ik vernoem
enkel wat mij het meeste trof, nl. werk van F. Kuipers, R. Steegmans, Paul (m) Rigolle
en M. van Hee. Als toemaatje de vertaling van een gedicht van Paul Celan door José
de Poortere. In november 1979 werd R. Raveel ereburger van
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Zulte. R. Jooris stelde over dat feest een documentaire samen, met foto's en de
toespraken van K.J. Geirlandt, R. Jooris zelf, en het dankwoord van de schilder.
Verder wordt werk besproken van R. Hochhut, W. Benjamin, S. Kuyper, C.
Nooteboom, V. February, en ten slotte krijgen we nog wat polemische stukjes, van
L. Geerts tegen Ph. Cailliau (n.a.v. diens beschuldigingen van plagiaat in ‘Kodiak.
58’ van Geeraerts), en van dezelfde tegen L. Deflo (n.a.v. een erg lovende bespreking
van het jongste boek van De Wispelaere).

Kruispunt
nr. 73, maart 1980
Kruispunt-Sumier heet weer gewoon Kruispunt, zoals bij zijn oprichting in 1959, tot
de fusie met Sumier van Willy Tergat in 1963. Georges van Acker verantwoordt die
wijziging in een stukje ‘Terug naar de bron’. Tegelijk wordt nog eens hulde gebracht
aan de in 1965 overleden Willy Tergat. Jan Verwest doet dat in een opstel dat vooral
brieven van Tergat verwerkt en commentarieert. Jan Schepens schrijft een essay over
de dichter-genealoog Ludo Poplemont. Werner Pauwels schrijft een
fantastisch/programmatische tekst, ‘Schoon schip’. Verder gedichten van A. ter
Brake, W. Kuiters, H.J. Vanheertum, R. Schuagt, P. Bernauw, Kimberly en M. van
Raalt.

Maatstaf
28ste jrg., nr. 4, april 1980
‘Arabesque’ is een Engels verhaal van Ethel Portnoy. T. Klok vertaalde vier
essay-fragmenten van Mario Praz, over Swinburne, Walter de la Mare en Barkey
d'Aurevilly. Nog vertalingen, o.m. van de 18e-eeuwse Italiaanse dichter Lodovico
Savioli, zijn van E.B. de Bruyn. Emma Brunt schrijft heel spits over mannelijke
reacties op het feminisme. F.L. Bastet schrijft over L. Couperus als ‘dubbelganger
van Petrarca’ en B. Barnard brengt verslag uit over een pelgrimstocht naar ‘Château
Gistoux’, waar E. du Perron lange tijd woonde. Anny van Marken schrijft over K.
Hamsun en diens nazi-sympathieën, naar aanleiding van een recent boek daarover
door Thorkild Hansen, en Ed Schilders situeert de golf van taboedoorbrekingen in
de Amerikaanse literatuur van 1920 tot 1940. Best leesbaar proza is er van J.P.
Guépin, J.C. Brokken en L. Rijkers, naast sonnetten van R. Schouten.

Ons Erfdeel
23ste jrg., nr. 3, mei-juni 1980
Carolina de Maegd-Soëp vervolgt haar (heel leerrijke) overzicht van ‘De
Zuidnederlandse literatuur in Rusland’. R. Bouckaert-Ghesquiere geeft een
synthetiserend overzicht van het literaire werk van W.F. Hermans, en L. Rens stelt
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de poëzie van A. van Wilderode voor. Een keuze uit het werk van de dichter sluit
daar bij aan. J. Bayens stelt het beeldhouwwerk van Maja van Hall voor. Twee
bijdragen handelen over perskwesties, nl. die van L. Boone over overheidssteun aan
de Belgische dagbladpers, en een opmerkelijk pleidooi van F. Destoop voor een meer
regionaal en kijker-gericht t.v.-journaal. A. Gerlo schrijft over ‘Thomas Morus en
zijn “Utopia”’. In de ‘Culturele kroniek’ bijdragen over o.m. de Neder-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

557
landstalige literatuur van Suriname en de Nederlandse Antillen (W. Rutgers), poëzie
van F. Deschoemaeker (W. Spillebeen), J. Bernlef (A.M. Musschaat) en M. de Groot
(R. van de Perre), proza van L. Zvonik (H. van Buuren) en Patrizio Canaponi (D.
Cartens), samenwerking van dichters en schilders rond Cobra (E. Slagter) en de
verfilming van ‘De Witte’ (W. de Poorter).

De Periscoop
30ste jrg., nrs. 7 en 8, mei en juni 1980
In het meinummer schrijft A. Demedts over werk van H. Böll en P. Handke. In zijn
poëziekroniek bespreekt J. de Poortere o.m. Duitse vertalingen uit de poëzie van
Nobelprijswinnaar Odysseus Elytis. P. de Vree bespreekt de heruitgave van het
vroege proza van W.M. Roggeman. J. van Remoortere presenteert een hele serie
SF-uitgaven. Verder wordt op het werk van enkele plastische kunstenaars ingegaan,
nl. Henri Lannoye, Paul Ibou en Robert Vandereycken. Naar aanleiding van het
overlijden van Daniël Jansens belicht Danny de Laet de figuur en het werk van deze
strip-scenarioschrijver.
Het juninummer opent met een opstel van A. Demedts over de Engelse schrijfster
Beryl Bainbridge. Paul de Vree presenteert een nieuwe documentatie over Dada, van
Karl Riha. B. van Mulders schrijft over R. Walser en M. Inglinen. L. Swerts
inventariseert het ‘literair verenigingsleven in Limburg’. Renaat Ramon, dichter,
criticus en redacteur van Radar, is ook als beeldend kunstenaar actief. Dat facet van
zijn werk wordt belicht door J. Fontier. Het schijnt dat De Periscoop met afsluiting
van deze 30ste jaargang zal verdwijnen. Dat is jammer, omdat de veelzijdigheid en
diversiteit van informatie die hier te vinden was (is), wellicht door geen enkel ander
blad kan opgevangen worden.

Poeziekrant
4de jrg., nr. 2, maart-april 1980
Twee hoofdgerechten in dit nummer. Eerst een lang gesprek van Remco Ekkers met
de nieuwe poëtische ster Elly de Waard. Zij komt erg intelligent en erudiet over. Dan
een liefdevol-bewonderend opstel van Ignace de Kesel over de poëzie van Gery
Helderenberg. Hij snijdt daarin o.m. het probleem aan van het collectieve culturele
geheugenverlies, waardoor een hele kunst, die put uit een dialoog met klassiek en
bijbels erfgoed, definitief een gesloten boek dreigt te worden. Dat is een heel kwalijke
zaak. M. Reynebeau bespreekt dichtbundels van Phil Cailliau en Frans
Deschoemaeker.

De Revisor
7de jrg., nr. 2, april 1980
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‘Solarium’ is een fascinerend symbolisch verhaal van Frans Gruppelaar. Een ander
goed verhaal is van Henk Romijn Meijer: ‘Hier rust Vatsayana’. D.A. Kooiman is
al aan de tiende van zijn ‘vertellingen van een verloren dag’ toe. Knappe bijbels
geïnspireerde sonnetten van Jan Kuijper, naast goede gedichten van Marcel Koopman,
C.O. Jellema en J. Tempelman: in die orde van kwaliteit. Kees Mercks stelt de
Tsjechische auteur Bohumil Hrabal voor, en vertaalde een romanfragment van hem.
G.H. Blanken vertaalde uit het Grieks enkele gedichten van
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K.P. Kaváfis. ‘De zuil en de Boeddha’ is een heel fascinerende poging tot reconstructie
en interpretatie van Couperus als voorlezer uit eigen werk, door F.L. Bastet. Max
Pam noteerde commentaar bij foto's van Hans van den Bogaard. In ‘De taak van de
schrijver III’ ten slotte gaat Carel Peeters op een bijzonder intelligente manier in
tegen de literatuuropvattingen van Vogelaar cs.

Varia
- Lezerskrant (7de jrg., nr. 2, juni 1980) gaat uitvoerig in op het werk en de evolutie
van Remco Campert. Ook Helma Wolf-Catz staat in de belangstelling, met een
inleidend opstel door H.-F. Jespers, en een gesprek met dochter Loeka, door Jef van
Gool.
- In Septentrion (9de jrg., nr. 1, maart-april 1980) schrijft M. Janssens over M.
Rosseels, H.C.C. Jaffé over ‘De Stijl’, J. Boyens over het Kröller-Müller-museum,
en J. Schoolmeesters over het werk van Jotie T'Hooft.
- Gezelliana (10de jrg., nr. 3) bevat een studie van J. de Mûelenaere over ‘Gezelle
in het Engels klooster’.
- In Tmuzet (3de jrg., nr. 26, juni 1980) hadden M. van Hee en C. Caremans een
gesprek met Marc Andries.
- In De nieuwe taalgids (73ste jrg., nr. 3, mei 1980) schrijft O. Wellens over ‘Couperus
in de Engelse kritiek’. W. Blok gaat uitgebreid in op de Lucebert-studie van Van de
Watering.
- Vlaanderen (29ste jrg., nr. 175, maart-april 1980) brengt een aflevering over ‘Torens
van Vlaanderen’, naar aanleiding van een project daarover door leerlingen van het
Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem.
- De Vlaamse Gids (64ste jrg. nr. 3, mei-juni 1980) biedt een Denemarkennummer
aan, met bijdragen over de Deense roman, de poëzie, de auteur Klaus Rifbjerg, de
schilder Asger Jorn en de film ‘Winterkinderen’.
20/7/80
H. Brems

Aankondiging
Als unieke uitzondering neemt onze redactie een aankondiging op en wel voor de
algemeen-nuttige Vereniging ter bevordering van het Vlaamse boekwezen:
De V.B.V.B. schrijft een poëziewedstrijd uit voor iedereen, met als thema: ‘De
stad in de poëzie’.
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Tien gedichten zullen bekroond worden. Tijdens de ‘Dag van de Literatuur’,
zondag 2 november op de Boekenbeurs in Antwerpen, worden de bekroonde gedichten
ter plaatse gedrukt en voorgedragen door een lid van Studio Herman Teirlinck. De
laureaten ontvangen die dag een boekenpakket als prijs.
De jury bestaat uit: Johan Anthierens, Niki Bovendaerde, Hugo Brems, Hugo
Schiltz en Paul de Wispelaere. Voorzitter: Willy Vaerewijck.
Inzendingen: één gedicht per deelnemer, vóór 15 oktober te sturen naar de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekenwezen, Frankrijklei 93, bus 3,
2000 Antwerpen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

561

Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 8 oktober 1980
Paul Snoek / Schildersverdriet
Gedicht om de moed niet te verliezen
Mijn bed is ziek. Mijn bed heeft koorts.
De lakens scheuren als je eraan voelt.
De muren zitten vol vreemde gezwellen
en het behang valt af wanneer je ernaar kijkt.
Mijn lamp loopt leeg. Het licht is lek.
De lucht heeft ook zijn beste tijd gehad.
De hele kamer hangt vol regenbuien
en de kachel zit vol staalkoud ijs.
En naast mij ligt een menselijke vrouw
te wachten tot het nog eens lente wordt.
Om, als wij deze rampspoed overleven,
nog eens te horen het gefluit van goede vogels.
Wij hebben het koud maar mogen niet klagen,
want onze munt staat sterk en de rest komt vanzelf.
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Voor wie goed kijkt
voor Roger Verkarre
Als je met je goede ogen
nauwlettend hebt gekeken
in het felle zomerlicht,
- vertel dat niet aan je oogarts zie je zuidwaarts in de hoogte
tussen drie en vier uur 's middags
mijn bed staan op de zon.
Dat zie je dan.
En dat ik lekker in mijn blootje
lig te zonnen zie je ook.
Hoe zou het anders kunnen
als je heel goed kijkt?
Maar dat ik doe alsof ik slaap
en mij verlekker in een fijne droom
om mijn ellende te vergeten zie je niet.
Dat hoef je niet te zien.
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Gedicht om voorzichtig mee om te springen
Vanochtend aten wij een inlands ei.
Het was doorzichtig als een lamp.
Wij hadden het voordien gekookt
in zuiver water, zoals aanbevolen
op de gebruiksaanwijzing binnenin.
Wij hebben het voorzichtig laten koelen.
Wij hebben het met zorg behandeld.
En pas na het gebed voor het eten
hebben wij het in stukjes gebeten
als was dit ei het laatste wat wij zagen.
En toch, nadat wij den Here hadden gedankt
voor al zijn milde gaven o.a. ons ei,
begon mijn vrouw elektrisch te schokken
en toen ze stuiptrekkend neerzeeg
hoorde ik het duidelijke geluid van een
stuksplijtende fles in een vuilniskoker.
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Grieks landschap
De zon is eindelijk genezen.
Wolken drijven voorbij als eilanden van ijs.
Met man en macht tegen de regen
de bergen worden versterkt met ijzeren stenen.
De oude stad klopt het stof van zijn daken.
Op de witte tempels ligt een pruik van sneeuw,
het licht gaat smelten op de spiegels
en de wijn wordt lauw in de gezwollen wortels.
Maar ook de dorst kruipt uit de rotsen.
De bomen gaan opnieuw gebukt onder de hitte
en de dieren ademen weer langzaam.
En plooibaar als een jonge vinger
slingert zich een zwemmer onder water zoekend
naar zijn eerste waterdichte parel.
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Als ik geen rood meer heb
Als ik geen rood meer heb
maak ik de bomen groen, de struiken,
het hele landschap wat ik schilder.
Dus ook het onkruid en het gras,
waarin je languit ligt te wachten roerloos
maar toch diep ontroerd, wanneer je later
het doek mag zien waar ik je rooie jurk
vervangen heb door zachte naaktheid,
waarvoor ik net als voor je glimlach
vooralsnog niet de kleur vond die je past.
Als ik geen rood meer heb,
heb ik nog altijd je lippen.
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Onder water
Onder water zijn alle lege flessen vol.
De stilte verblijft er geluidloos
als in een oud kasteel achter glas.
Als een gedroogd viooltje in een woordenboek.
Soms word je door een lichte bries gestreeld,
als blies er iemand even tegen je wangen.
Ook voel je soms een koele zachtheid
als van een verre waaier afkomstig.
Onder water ben je steeds alleen,
maar eenzaam nooit. Een man van zout
zou er pijnloos, spoorloos kunnen smelten.
Zelfs voor een koning op zijn diepgezonken troon
is het er aangenaam en draaglijk.
Onder water wegen kronen immers minder zwaar.
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In bed
In bed is het beter je bed te laten staan.
Je ontmoet er soms erg lieve mensen.
Je hoeft er geen blad voor de mond te nemen
want je brengt er de helft van je leven in door.
In bed deel je best zelf de lakens uit.
Een bed is nog de beste doofpot.
Zelfs zonder valscherm, zonder vliegwerk
val je in bed meestal in goede aarde.
In bed is er niets nieuws onder de zon.
Je kan er alles beter begrijpen.
Je krijgt er het diepste verdriet onder de knie.
Ja, mijn bed is mijn zevende hemel.
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Alstein / Die goeie ouwe tijd
Niet zolang nadat haar man gestorven was werd de huwelijksfoto in de gouden lijst
verbannen naar de rand van het buffet, schuin achter een van de twee Sèvres vazen.
In de plaats ervan zette ze een bronzen fazant die net wil opvliegen of neerstrijken,
dat was nooit helemaal duidelijk geweest. Een hele verbetering, dacht ze, wie was
tenslotte dat dwaze meisje op de foto dat in zwarte moiré jurk en een wit, met kant
afgewerkt bloesje gelukkig in een stoel zat, haar ene hand lichtjes gebogen aan haar
wang, haar andere zo op de leuning gelegd dat een gouden ring aan haar vinger tot
zijn volste recht kwam? Goed opgevoed, dat was duidelijk, een verrukking voor het
oog, een gratie op het stadhuis en in de kerk, en natuurlijk ook later op het feest in
de salons Arendberg, waar ze glimlachend en vertederd werd nagekeken. Een
prachtige bruid. Als Monsieur Danguille dit nog had mogen meemaken. Hij zou aan
de arm van zijn verrukkelijke schoondochter door de salons zijn getrokken, aan
iedereen vertellend dat hij nu ook een dochter had, dat zijn zoon (die schelm) het
toch maar prachtig getroffen had, en de zoon, die op de foto uitdagend en trots
vanachter de stoel van zijn jonge bruid de wereld inkeek, zou wat verveeld achter
zijn vader hebben aangelopen, knikkend en moeilijk glimlachend, hopend dat het
niet al te zeer opviel hoe hij zich ergerde over zijn vader die zo met zijn Angèle
Maenhout pronkte. Maar de oude Monsieur was dood. Het huwelijk was er zelfs
voor uitgesteld. Het feest waarnaar hij zo had uitgekeken, de eerste stap op de weg
naar een nieuwe Danguille, naar een kleinzoon die het bloeiende familiebedrijf ooit
zou overnemen, had hij niet meer mogen meemaken. Omdat er echter niets in de
wereld definitief voorbij kan gaan, was het zijn oude vriend, notaris de Houthalen,
die vroeger Van Houthalen heette en wiens kleinzoon, die een politieke loopbaan
als overtuigd Vlaming op het oog had, weer Van Houthalen zou heten, die haar beide
handen had gegrepen, op een pas afstand van haar was gaan staan en met een glimlach
vol weemoed had gezucht dat son cher ami toch zo fier zou zijn geweest op een zo
lieve petite dame. Na de zoenen op de wang, iets langer aangehouden natuurlijk want
dit was een ontroerende ogenblik, niet alleen voor de oude heer de Houthalen maar
ook
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voor zijn cher ami, neergezonken in zijn gedachten samen met alle bridgeavonden
en alle uitstapjes naar het platteland, met vrouwen en ettelijke flessen wijn, want een
levensgenieter was de cher ami altijd geweest, had de notaris, heel even maar, als
schaamde hij zich ervoor, een zakdoek voor zijn gelaat gebracht. Evenwel zonder
dat er een traan te zien was. Dan had hij ontroerd de hand gedrukt van de al niet meer
zo jonge bruidegom die wie weet, wie weet, achter de plotselinge ernst van de notaris,
achter zijn iets te stevige handdruk en achter de dringende en bezorgde raad om toch
vooral altijd goed op een zo précieux trésor te letten, had vermoed dat ook de notaris
vond dat een schelm als hij een zo lieve vrouw eigenlijk niet verdiende. Het was een
charmante scène: de oude man en de herinnering aan zijn pas gestorven vriend. Ze
had hem bij de arm genomen en vervuld van een plotselinge sympathie voor een
wijsheid die ze God weet waarom ineens in hem vermoedde, had ze de notaris
gevraagd haar door de salons te leiden, haar voor te stellen aan al die vrienden van
papa die enkele maanden tevoren in grote zwarte jassen droef voor zich uitkijkend
achter de lijkwagen hadden aangelopen. Zo had de ceremonie van het rondleiden
van de bruid toch nog plaatsgevonden. De vrienden waren een en al bewondering
voor haar; de bruidegom, de jonge Monsieur Albert, liep wat verveeld achter zijn
bruid en Monsieur de Houthalen aan, knikkend en moeilijk glimlachend; de oude
notaris sprak glunderend over haar lieftalligheid, over het voortzetten van een roemrijk
geslacht, over geluk en een wereld die dank zij ogenblikken als deze steeds even
mooi zou blijven. Eenmaal zei hij zelfs tegen een confrère dat, na dit alles beleefd
te hebben, na met eigen ogen te hebben mogen vaststellen hoe geluk en vreugde
altijd nieuwe, altijd even beminnelijke vormen vonden, het sterven hem helemaal
niet moeilijk meer zou vallen. Angèle kneep hem even in de arm, glimlachte
verontwaardigd zoals de etiquette het vereiste, zoende hem op de wang en zei er
zeker van te zijn dat de lieve Monsieur de Houthalen nog lang in hun midden zou
blijven. Dat was alweer een charmante scène. De confrère zei lachend ‘oude filosoof’
tegen de notaris, ‘chère, chère petite dame’ tegen Angèle en ‘jeune ami’ tegen de
bruidegom. Hij voegde er graag aan toe dat de jeune ami maar altijd goed voor de
petite dame moest zorgen, het zou misschien ooit nog wel eens blijken dat de wereld
voorbijgaat en dat alleen de liefde blijft, niet waar mon cher notaire; ze werden er
zowaar nog filosofisch bij ook. Het kon dan ook niet anders of de glazen werden
geheven. De champagne werd een ogenblik liefdevol bekeken als was het zachte
bruisen een symbool dat alle waarde heren van de stad Antwerpen plots
doorschouwden. Ze dronken, wensten geluk en voorspoed en alle mogelijke rijkdom
en vreugde, en op het hoogte-
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punt van het feest, als bruid en bruidegom zoals passend was de salons verlieten,
stond de lijvige Monsieur Pirotte, de voorname beheerder van de zalen, hen in de
hall op te wachten met die rustige glimlach die vertrouwen in de degelijkheid van
zijn bedrijf moest uitdrukken. Hij boog galant voorover naar de hand van de lieve
bruid, legde zijn snor even tegen haar vingers, zei ‘Madame’. Dan drukte hij
vriendelijk vastberaden de hand van de bruidegom terwijl hij ‘Monsieur’ zei. Alleen
liet hij de hand van Monsieur niet dadelijk los, dit was tenslotte een ernstig ogenblik;
hij zei dat hij hoopte, nee, dat hij wist dat er bij het verlaten van zijn salons op hen
slechts een wereld van geluk en warmte zou wachten; warmte, een woord dat hij
herhaalde, een woord waarbij hij hen beiden even indringend aankeek, dit was zijn
bijdrage tot de stroom van levenswijsheid en filosofie die de dag al had voortgebracht.
Want een zo chère madame, een zo voorname heer, de opvolger van Monsieur votre
père, die dierbare vriend die nog zo onlangs en dan zo onverwacht, kortom, de
woorden lieten hem in de steek, er was ook zoveel ontroering in de lucht. Hij hoopte
alleen nog dat ze van de salons een allerprettigste indruk zouden bewaren en uiteraard
hield hij zich (een fijne glimlach) voor verdere aangelegenheden aanbevolen. Hij
drukte Monsieur en Madame Maenhout, Madame Danguille en de notaris de hand.
Het was de notaris die opwierp dat ze de salons nog niet verlieten, ze wilden alleen
maar het lieve paar uitgeleide doen. Eén ogenblik schoof er een lichte schaduw over
de glimlach van Monsieur Pirotte; natuurlijk wist hij ook wel dat ze nog niet
weggingen, hij had de notaris en de ouders niet ten afscheid de hand gedrukt, het
was niet meer dan een overbrengen van gelukwensen geweest, een verhogen van de
stemming, van de formele maar daarom zeker niet minder oprechte gevoelens van
sympathie. Maar hij was te zeer een man van de wereld, deze Monsieur Pirotte, om
langer dan een ogenblik bij deze gedachten te blijven stilstaan en misschien had
niemand echt gemerkt dat hij even verstoord was geweest. Al begreep iedereen wel
dat de notaris een kleine faux pas had gemaakt. Angèle zette het allemaal weer recht
door opgetogen ‘voilà la voiture’ te roepen, en de salonbeheerder haastte zich met
dat misschien iets te zwaarlijvige lichaam van hem naar voren, opende persoonlijk
de deuren van de hall en ook de buitendeur; de deur van de wagen werd al door de
chauffeur opengehouden. Monsieur Pirotte keek met licht schuin gehouden hoofd
toe hoe de bruid haar armen rond de hals van haar papa, haar maman legde, hoe de
schoonmoeder, waarschijnlijk terugdenkend aan haar cher mari, op haar beurt haar
armen rond de hals van de lieve bruid legde, hoe er tranen kwamen, niet alleen bij
haar, maar ook bij Madame Maenhout. De notaris haalde weer zijn zak-
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doek boven, al kwamen er bij hem ook nu geen tranen. En dan volgden de laatste
raadgevingen. Dat Albert goed op haar moest letten, dat hij niet mocht toestaan dat
ze zonder sjaaltje buitenging, dat ze moesten schrijven zo gauw ze in Parijs waren.
Wat kon daar anders op volgen dan alweer ontroering, het verbergen van het hoofdje,
even maar, in de ruiker bloemen die een attente hand op de achterbank van de wagen
had gelegd. Alleen Monsieur Maenhout, haar vader, die voor de kennismaking met
de familie van Albert nooit anders dan Mijnheer Maenhout was geweest, keek beheerst
voor zich uit, als was Angèle niet zijn enig kind en als zou van dan af zijn huis niet
veel leger zijn. Toen hij zich dan toch vooroverboog naar het raampje van de wagen,
deed hij niet meer dan vol vertrouwen knikken naar zijn dochter die het allemaal wel
begreep en die niet alleen wist dat ze een lieve papa had, maar ook dat veel van zijn
koppigheid en ogenschijnlijke onverschilligheid in haar lag. Of beter, gewoonlijk in
haar lag, want vandaag was natuurlijk een uitzonderlijke dag. ‘Vous avez les bagages?’
vroeg Albert aan de chauffeur. ‘Alors en route!’ voegde hij eraan toe, met de
vastberadenheid die men van mannen verwacht. Toen de wagen zacht doorreed en
Angèle haast vertwijfeld begon te wuiven naar de wereld achter haar en nog eens
‘Merci! Merci pour tout!’ riep, stak Albert waardig glimlachend één hand op en
knikte met half toegeknepen ogen naar de achterblijvers. Ongetwijfeld dacht hij toen
iets in de zin van ‘les cons!’, want een bruut is Albert in de grond altijd geweest.
Maar ook een man die dacht de wegen en vooral de weggetjes door het leven
perfect te kennen. Hij gedroeg zich zo zelfverzekerd, zo zelfingenomen met het weten
dat de wereld er alleen maar was om mannen als hij, mannen die van aanpakken
houden, ruimschoots voor hun ondernemingslust te belonen, dat hij ongetwijfeld
ieders bewondering wegdroeg. Zeker met zijn grijze, vilten hoed, in dat dure en
exclusieve pak, op de de Keyserlei niet zonder enig vertoon en zelfbehagen gekocht.
Zijn keurige vragen en bevelen aan kruiers, conducteurs en gewone
spoorwegbeambten, de beslistheid waarmee hij alles regelde, de vanzelfsprekendheid
waarmee hij de weg vond, zijn charmante maar voortreffelijk in toom gehouden
bezorgdheid voor haar, maakten ongetwijfeld alle andere dames in de stationshal,
de wachtkamer of de perrons razend jaloers. Het kostte Angèle dan ook enige moeite
om het niet uit te schreeuwen dat hij toch zo lief, zo goed en zo sterk was, en bovenal,
dat ze vandaag pas waren getrouwd. Ze vond het zelfs jammer dat dat niet zonder
meer bleek, en bijna had ze spijt van het verrukkelijke ogenblik dat ze, bovenaan
een trap, haar bruidsboeket naar beneden had gegooid, naar die gillende, lachende
en joelende
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bende ongehuwde vriendinnen. Ze gaf zich dan maar alle moeite om er vooral zo
verliefd mogelijk uit te zien. Ze liet de arm van Albert geen seconde los en ze
herhaalde voortdurend in zichzelf: ‘Madame Danguille, Madame Danguille’.
Misschien dat de mensen om haar heen zo toch nog van haar gezicht konden aflezen
wat een onvergetelijke dag dit wel voor haar was.
Of Albert dit alles prettig vond? Ze heeft het nooit geweten. Albert was tenslotte
een heer en heren zijn alleen maar vol van zichzelf. Zij vond het die eerste dag in
ieder geval prettig dat hij zich wat van haar distantieerde, dat hij een indruk van
onverstoorbaarheid naliet, meer zelfs, ze vond het vleiend voor haar dat zij het
vermocht dergelijke uitgesproken mannelijke gevoelens in hem op te wekken; het
bewees tenslotte dat zij echt een vrouw was. Het vertederde haar dus te zien hoe
Albert zichzelf meesterlijk in de hand hield, hoe hij zich niet liet verleiden tot
onesthetisch gezoen en onafgebroken geflikflooi; hij beperkte zijn tevredenheid en
zijn liefde tot goedkeurende klopjes op haar arm of tot een vluchtige zoen op haar
voorhoofd. Zij legde dan ook ten bewijze van dankbaarheid en bewondering af en
toe haar hoofd tegen zijn schouder. Dan sloot ze de ogen, dan glimlachte ze om deze,
haar man, om zijn parfum en de zachte geur van zijn scheerzeep en natuurlijk ook
om zijn snor, veel fijner dan die van Monsieur Pirotte, dan die van alle Monsieurs
die ooit haar hand, of bij hoge uitzondering, zoals haar vader, haar voorhoofd hadden
gezoend. Uiteraard was het ondenkbaar dat hij zijn arm rond haar sloeg of naast haar
ging zitten in de trein, daarvoor waren het allerminst de tijden; er hingen nog
voortreffelijke en indrukwekkende stoomlocomotieven voor de treinen, de wagons
hadden meer deuren dan wielen en in de stations waren de reclameborden nog niet
veel groter dan kleine schilderijen. Als de trein de glazen koepel van het Antwerpse
station uitreed en grote, hijgende stoomdampen met het licht van de zon versmolten
tot een schilderij dat een ander jaar, een andere dag en in een ander station ooit een
man met zin voor impressies had geïnspireerd, zei Albert: ‘Nous sommes partis’; en
ze keek naar buiten, naar die enkele huizen achter bomen en al snel naar het land dat
toen nog rustig in de lentezon kon liggen. ‘C'est déjà Berchem’, zei Albert welwillend
toen ze voorbij een stationnetje kwamen. Ze keek naar de bomen en de kasseiweg,
waarop een kar voorbijratelde, en dan naar Albert, die bedachtzaam een sigaar uit
de binnenzak van zijn jas haalde. Hij rook eraan, terwijl hij terloops een blik naar
buiten wierp op de weidse velden om te zien of hij al kon zeggen: ‘Et voilà Mortsel’.
Maar dat was nog niet het geval. Hij zocht dus rustig naar een lucifer, die hij
nonchalant aan zijn schoenzool aanstreek, hij warmde de sigaar
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voor en stak haar in dikke wolken aan. Hij kneep de ogen even dicht na de eerste
trekken, keek naar de gloeiende punt van de sigaar, wierp het lucifertje achteloos op
de grond en zei dan: ‘Et voilà Mortsel’. Het was duidelijk dat hij de gids zou zijn
voor zijn jonge vrouw. Zij vond het best; ze was bang geweest voor deze reis en
eigenlijk was ze dat nog, maar ze was te koppig en vooral te fier om dat ook maar
één ogenblik te tonen. Ze voelde zich dan ook diep tevreden toen ze een hele tijd
later bij het vertragen van de trein onderdrukt vragend ‘Bruxelles’ kon opmerken.
Albert keek belangstellend naar buiten; hij moest toegeven dat ze gelijk had.
Aan de Franse grens (het al te kleine stationnetje verloren aan de rand van een
dorp, het slaan met de portieren, het geloop van conducteurs en douanebeambten op
een met zand verhoogd dijkje dat voor een perron moest doorgaan, en natuurlijk de
meterhoge groene haag die twee hoveniers - ‘des Français sans doute’ - aan het
snoeien waren) vertelde Albert voor de eerste keer het verhaal dat hij elke keer zou
vertellen als ze de Franse grens overstaken. En daar Albert van Parijs hield heeft ze
het verhaal al te dikwijls moeten aanhoren. ‘Ah, Angèle,’ zei hij dan, een alliteratie
die haar, in het begin toch, steevast deed glimlachen, ‘het avontuur dat ik hier ooit
beleefd heb!’ Een blik naar buiten, (achter de groene haag fietste een postbode, slechts
vervuld van deze lentedag, traag voorbij) ja, het was hier, in dit stationnetje, aan deze
grenspost. ‘Ik zal het je vertellen, lieve Angèle’, en zij keek hem vol verwachting
aan. Ze zag zijn glimlach en zijn dromerige blik, ze zag hoe hij nog één trek aan zijn
zoveelste sigaar deed en hoe een klein blaadje tabak aan zijn onderlip bleef kleven
(hij moest het met zijn vinger verwijderen na wat vruchteloos gesmak met de lippen)
en natuurlijk was het veel later dat ze dacht: ‘lieve god, alweer dat verhaal!’, was
het nog iets later dat ze zei: ‘Ik weet het al, Albert’, en toen bleek dat ook dat hem
allerminst kon stoppen heeft ze bij een volgende grensovergang ostentatief een krant
opengeslagen. Dat heeft ze maar één keer gedaan. Met een driftige beweging rukte
hij de krant uit haar handen en met die plotselinge uitbarsting van geweld die haar
steeds weer de adem benam, wierp hij de krant op het perron. Ze waaide open. Twee,
drie bladzijden die wegwaaiden, tot de wind de krant in haar geheel opnam en ze
tegen de benen van een conducteur aanblies. De uitbarsting had niet langer dan een
ogenblik geduurd, maar toen wist ze al dat dit soort woede-explosies altijd heel kort
duurden; tenminste als ze zich daarna dadelijk naar zijn wensen schikte. Dus zei ze
zo minzaam mogelijk: ‘Het spijt me’, en Albert leunde glimlachend achterover, trok
zijn vest goed en schikte even zijn horlogeketting. Dan zei hij:
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‘Ah, Angèle, de angst die ik hier ooit beleefd heb!’ En hij keek naar buiten; de
conducteur kwam langs gestapt; de krant kleefde niet meer tegen zijn been.
Dit eindeloos herhalen van hetzelfde verhaal was op zichzelf al erg genoeg; erger
was het dat Albert helemaal niet kon vertellen. Hij wilde altijd alle succes van het
verhaal vanaf het eerste woord; hij schoof dus indrukken die op het einde thuishoorden
onverbiddelijk naar voren, hij onderbrak zichzelf voortdurend met ‘en dat herinnert
me aan de keer dat...’; dan weidde hij uit over totaal bijkomstige gebeurtenissen,
dingen die met de te vertellen anekdote niets anders te maken hadden dan dat ze in
hem, en alleen in hem, analoge indrukken hadden opgeroepen, en het resultaat van
deze uitweidingen was dat hij hopeloos verward geraakte in zijwegen en doodlopende
steegjes, in die mate zelfs dat hij meer dan eens moest vragen waar hij gebleven was.
Misschien had hij inderdaad stof genoeg voor heel wat boeiende verhalen, hij was
tenslotte in de grote oorlog geweest en had enkele wereldreizen gemaakt, maar het
belette niet dat hij menig gezelschap urenlang wist te vervelen. Het enige geluk dat
hij daarbij had was, dat hij zich in die kringen placht te bewegen waar beleefdheid
en goede opvoeding genoeg waren om vriendelijk en schijnbaar belangstellend te
blijven toehoren.
Wat dat ‘avontuur’ aan de grens dan wel was? Een onbelangrijke gebeurtenis die,
eenvoudig verhaald, erop neerkwam dat hij ooit van Parijs terugkeerde met veel
zwart geld verborgen in een linnen zakje dat hij op zijn borst droeg (omdat hij nooit
verteld heeft waar dat zwart geld vandaan kwam, heeft zij het hem nooit gevraagd)
en een douanier die het compartiment was ingekomen zei uitgerekend tegen hem dat
hij mee moest komen voor een onderzoek. Het werd hem zwart voor de ogen, hij
zag de schande voor zich, hij zag handboeien en een gevangenis, hij zag de
onherstelbare deuk in zijn eerbaarheid, en in dat ene ogenblik dat de hele wereld
voor hem wegzonk stond de man naast hem op. De douanier wilde misschien nog
zeggen dat hij wel degelijk de jongeheer aan het raam had bedoeld, maar hij liet het
maar, het scheen voor hem niet eens zoveel belang te hebben, hij liet de man
uitstappen. Later, veilig op Belgisch grondgebied, klopte die man hem met een brede
glimlach op de knie en zei: ‘Ik geloof, jonge vriend, dat U me moet bedanken.’ Een
mensenkenner dus, hij had geweten wat de douanier had moeten weten; dat was de
conclusie die Albert altijd uit het verhaal trok, voor het geval die haar zou zijn
ontgaan.
En de zedenles van het verhaal? In die tijd deden de mensen nog zulke dingen
voor elkaar; een mens, dat betekende toen nog iets, men vertrouwde
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elkaar, men sprong voor elkaar in de bres. Wijl nu. De mensen lopen elkaar voorbij.
Het kan hun geen donder schelen als iedereen rond hen, als de hele wereld naar de
bliksem gaat, en meer dan eens heeft ze gedacht: ‘Weet hij nu ook dat de combinatie
van die twee uitdrukkingen rond donder en bliksem nog leuk is ook?’ Maar ze dacht
het niet: Albert was een man zonder veel zin voor nuance, laat staan voor humor.
Dat bewees dat verhaal op zichzelf al. Een avontuur! Een onvergetelijke gebeurtenis!
Een ontzettend banaal verhaal, ja. Niet eens waard om te vertellen. En dat hij zich
er nog mee aanstelde ook. Hij moet natuurlijk bij momenten hebben beseft dat hij
in de grond heel anders was dan hij en de wereld wel dachten; hij was om te beginnen
veel onbenulliger. Eén prik volstond en Monsieur Danguille ging af als een ballon.
Dan werd hij herleid tot de wind die hij was, en het ballonnetje, wel, dat was zijn
sigaar, zijn kostuum, zijn horlogeketting, zijn hele schild van waardigheid en
onverstoorbaarheid. Natuurlijk dat zij dit alles doorhad en natuurlijk dat hij wist dat
zij hem op zijn werkelijke waarde had geschat. Het moet hem ontzettend gekweld
hebben, en dat was dan niet meer dan rechtvaardig. Hij voerde tenslotte een vertoning
op; de hele wereld moest komen kijken en de hele wereld keek ook; niet omdat de
vertoning zo interessant was, maar omdat hij een vooraanstaand zakenman was,
omdat hij invloed had; hij stortte al eens geld in een partijkas links en rechts en op
die invloed liet hij zich voorstaan. Maar elke avond als hij van de scène stapte, elke
ochtend als hij zich weer klaar maakte voor een nieuwe vertoning, vond hij achter
de schermen de enige die niet in hem geloofde, die wist hoe en wie hij maar was, en
die minachting moet hem dieper hebben aangetast dan zij ooit heeft durven hopen.
Maar lang, heel lang voor dit weten keek ze hem, nadat hij voor het eerst zijn
verhaal had verteld, vertederd aan. Ook dan waren haar natuurlijk de uitweidingen
opgevallen, maar vervelend vond ze die allerminst; ze bewezen alleen dat hij zo
ontzettend veel had meegemaakt. En dat hij alles door elkaar haspelde en haar enkele
keren moest vragen waar hij gebleven was, weet ze niet zozeer aan zijn ongeduld,
laat staan aan zijn onvermogen een verhaal te vertellen, dan wel aan een verlegenheid
die alleen maar kon zijn ontstaan uit het feit dat ze met zijn tweeën in een coupé
zaten, op hun huwelijksreis, erg verliefd op elkaar. Dat bewees ook haar
belangstelling, dat bewees haar hele wezen dat zich als het ware openstelde voor
hem en zijn woorden, en ze keek glimlachend naar de man die haar, de tere bloem,
zou beschermen tegen alle gevaren van het leven. Hij was immers de ideale
echtgenoot. Hij was de man par excellence. Un galant homme.
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‘Dat verbaast je natuurlijk’, zei de galant homme toen ze achter de kruier de Gare
du Nord uitkwamen en zij, niet langer dan een ogenblik (maar dat kon hij toch echt
niet gemerkt hebben) ontzet naar de drukte op de Place de Roubaix keek. Een stroom
van taxi's, auto's en rijtuigen met paard schoof aan hen voorbij. Op de stoepen liepen
mensen, ontelbare mensen, heen en weer als bevonden ze zich helemaal niet in Parijs
maar slechts op de een of andere de de Keyserlei van een provinciestad.
Krantenjongens riepen met schelle stem de laatste berichten, kruiers en reizigers
verdrongen zich rond haar; ze had niet eens de tijd om rustig naar dit wonder van
drukte te blijven kijken, ze moest een stap opzij zetten, een kalmer plekje dicht tegen
Albert uitzoeken. Ze keek omhoog naar de huizen aan de overkant; de huizen hadden
hier allemaal een zelfde aantal verdiepingen, voor de hoge vensters waren
afgebladderde blinden geslagen en op de balkonnetjes, te klein om echt die naam te
verdienen, stonden planten en potten, zat een kat onverschillig te soezen, hing een
vrouw voorover naar de straat onder haar te kijken. Het overrompelde haar; natuurlijk
had ze gedacht dat Parijs een grote stad was, maar daarbij had ze aan Antwerpen
gedacht, aan de drukte van een zaterdagmiddag bijvoorbeeld, en dan was Parijs vier-,
laten we zeggen vijfmaal Antwerpen: groter, maar alleen in omvang groter. Dat ook
de zenuwachtigheid, de onverschilligheid, de onverstoorbaarheid zoveel groter zouden
zijn had ze allerminst verwacht.
‘En dat is nog niets,’ zei Albert, die deze drukte met welgevallen opnam als had
hij zijn natuurlijk element teruggevonden, ‘het buitenkomen uit de Gare de l'Est, dat
is een ander station en dat ligt nog geen twee straten verder, kan je je dat voorstellen,
twee zo grote stations op zo korte afstand van elkaar, welnu, het buitenkomen uit de
Gare de l'Est is nog veel indrukwekkender. Dat is pas echt Parijs. Je komt het station
uit en wat zie je voor je? Een prachtige straat, een laan bijna, je kan je niet voorstellen
hoe breed, met bomen aan twee kanten. De Boulevard de Sébastopol is dat. Sébastopol
was een of andere veldslag van de Fransen, dat doen ze wel meer, boulevards noemen
naar één van hun veldslagen. Hierlangs voor de taxi's’, voegde hij eraan toe en hij
duwde haar zacht voor zich uit naar een rij mensen die geduldig tussen twee ijzeren
hekken stonden aan te schuiven onder het wakend oog van een politieagent. Het
waren haar eerste stappen in de grote wereld. Te bedenken dat zij, de dochter van
een verzekeringsagent, nooit verder was geweest dan Breda. Ze trilde van opwinding.
Innerlijk natuurlijk. Het was iets heerlijks dat haar overkwam, en dat kon best; het
had tenslotte altijd in de lijn van haar verwachtingen en haar opvoeding gelegen dat
dergelijke dingen haar ooit zouden overkomen. Dit was dus het ogenblik om alle
theorie in praktijk
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om te zetten en om zich vooral te beheersen, om uiterlijk een vrouw van de wereld
te zijn, een jongedame die wist hoe zich te gedragen en die bijvoorbeeld dat stemmetje
in haar dat haar aanraadde nu maar Albert onstuimig om de hals te vallen en te zingen,
desnoods midden op straat, zonder meer onderdrukte. Zoiets moest vanzelf spreken.
Vandaar dat ze al haar vreugde herleidde tot die ene vraag die ze zo gedistingeerd
mogelijk stelde; ze wees op de boulevard voor haar die dus, ondanks zijn statigheid,
een kleintje was in vergelijking met die van Sébastopol, en ze vroeg:
‘En als je door die straat rijdt, Albert, waar kom je dan uit?’
Dat wist Albert niet. Hij keek even aandachtig de straat in, waarschijnlijk op zoek
naar een richtingaanwijzer, maar toen hij die niet vond zei hij, als gold het de
vanzelfsprekendste zaak van de wereld, dat als je in die richting verder ging je aan
de Seine kwam. Dat vond ze niet eerlijk. Ze hadden met de trein de Seine niet
overgestoken, die moest dus inderdaad nog onder haar liggen, zo dom was ze niet.
‘Heel interessant,’ zei ze, ‘en langs daar?’
Ze wees zo discreet mogelijk naar rechts, Albert keek terloops die kant op en zei
haast onmiddellijk:
‘Allemaal boulevards.’
Dan sprong hij naar voren om de taxi te nemen die net kwam aanrijden. Dat was
zijn eerste fout in zijn huwelijk; het was namelijk helemaal niet zijn beurt, er was
nog een dame vóór hem die hij, al dan niet met opzet, over het hoofd had gezien.
Het zou niet ongestraft blijven. De dame zei streng maar waardig dat het haar taxi
was. De agent kwam een stap dichterbij en ook hij zei dat iedereen zijn beurt diende
af te wachten, de ijzeren hekken waren niet voor niets neergezet. Elet was een logische
en verdiende terechtwijzing en Albert had er verstandig aan gedaan zich te excuseren.
Hij had eventueel nog de doorzichtige maar bruikbare verontschuldiging kunnen
opperen dat hij de dame niet had gezien, maar dat deed hij niet. Misschien was het
omdat zijn jonge bruid geen woord, geen gebaar van het voorval had gemist en hij
tegen haar niet wilde toegeven dat hij een fout had begaan, misschien was het alleen
de woede die bij momenten zo onredelijk en zo onverwacht over hem kon komen,
maar het was een feit dat Albert de zaken plots al te scherp stelde. Hij zei kortaf dat
hij de taxi zou nemen die hij wilde nemen, een repliek die Angèle in de grond deed
zinken van schaamte. Ze nam hem bij de arm, ze wilde hem terugtrekken maar hij
sloeg haar hand van zijn arm, schijnbaar zonder er zich helemaal bewust van te zijn
dat het haar hand was geweest die hem weer tot rede had willen brengen; en hij deed
nog een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

578
stap naar voren. De dame wierp hem een minachtende blik toe, dan keek ze naar de
agent als om te vragen of een vreemdeling zich zo maar mocht gedragen. De agent
aarzelde geen ogenblik. Ook hij deed een stap naar voren, en wel zo dat hij tussen
Albert en de taxi kwam te staan. Hij vroeg met opgetrokken wenkbrauwen: ‘Ah
oui?’, en dan volgde dat soort van berisping dat al door ontelbare leraars aan ontelbare
onwillige leerlingen moet zijn gemaakt en waarin sprake is van beleefdheid, van zich
gedragen, van goede opvoeding en in dit geval van onbeschoftheid die in een stad
als Parijs maar achterwege moest blijven, van terug ophoepelen indien het hem niet
aanstond, van helemaal terug naar het einde van de rij wachtenden te worden
verwezen, en op het moment dat Albert, wiens schaamte nog alleen maar de uitweg
van de verontwaardiging werd gegund, de mond wilde openen, zweeg de agent
abrupt. Het bracht Albert één seconde in de war. De agent keek hem even vernietigend
aan, alvorens zakelijk en misschien juist daarom zo verpletterend te zeggen dat Albert
mee moest naar het politiebureau. Ook dan moet het Albert zwart voor de ogen
geworden zijn. Eens te meer zag hij de schande, de handboeien en de gevangenis
voor zich en dat, tot overmaat van ramp, op zijn huwelijksreis. Hij deed instinctief
een stap terug, hij scheen nu pas te beseffen wat een dwaasheid hij had begaan.
Angèle die het schrikbeeld van het politiebureau plots als werkelijkheid voor zich
zag, sprongen de tranen bijna in de ogen. Ze nam Albert bij de arm, ze trok hem
terug naast haar en ze keek daarbij zo smekend en vooral zo verontschuldigend naar
de agent dat die onwillekeurig glimlachte. Als was zijn hele sermoen en zelfs zijn
dreigen met het bureau maar geveinsd geweest. Albert ging mopperend naast haar
staan, de dame stapte waardig en onaangeroerd door deze voor Angèle zo pijnlijke
scène de taxi in. Ze keek de agent noch Albert aan, dit alles had voor haar niet echt
belang gehad. Er kwam iets van bewondering op in Angèle voor de koele
zelfbeheersing van die onbekende dame, en tegelijk voelde ze zo een minachting
voor opdringerige Alberts, dat ze al haar waardigheid bij elkaar zocht en al even
zelfverzekerd als de dame zou hebben gedaan, zei: ‘Nous avons tout le temps, Albert.’
De dame nam haar vanuit het geopende raampje van de taxi een moment niet zonder
voldoening op, de agent glimlachte naar de chauffeur. Ze had toch iets opnieuw
rechtgezet en dat had Albert ook moeten begrijpen; hij had moeten inzien dat ze, in
de mate van het mogelijke, zijn falen had trachten recht te zetten. Maar Albert begreep
niets.
‘Voilà alors notre taxi!’ zei hij met de klemtoon op notre toen de volgende taxi
voorreed. De agent had nog meer opvoeding dan Albert; die schudde alleen maar
het hoofd over een dergelijke kleinburgerlijke uitspraak en
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keek een andere richting uit. Angèle vluchtte de taxi in. Albert hielp stijf met het
inladen van de koffers, hij gaf vanuit de hoogte het adres van het hotel op, maar dat
hielp hem nu niet meer; ze voelde zich persoonlijk gekwetst, hij had door zijn
onbetamelijk gedrag wat in haar stuk geslagen. Hij kwam in de taxi zitten, ze schoof
wat van hem weg, meer naar het raampje toe. Ze keek ostentatief naar buiten. Het
zou voor Albert allemaal wel duidelijk genoeg zijn.
Het was een onvoorstelbaar dof begin van hun huwelijksreis. Ze voelde zich,
rijdend door Parijs, diep triest worden. Want wat had je aan Parijs als de man naast
je zich niet weet te gedragen als een heer? Je wilde dan uit je provincialisme weg,
je wilde de wereld leren kennen, je was vol goede wil en hoop, en het eerste wat
gebeurde was dat Albert zich als een platte provinciaal aanstelde. Ze wilde de wereld
zien, ze wilde openstaan voor indrukken die haar zouden verruimen, ze wilde, door
nog maar in Parijs te zijn, zichzelf doorbreken, wijzer, groter, koeler worden dan ze
ooit had durven dromen. Alles om haar heen moest dan ook maar stilzwijgend aan
dit streven meewerken; elk onaangenaam voorval, elk onwaardig gebaar, elk onheus
en waarom ook niet, elk onwerelds gedrag zou zoiets als een scherp uitstekende punt
zijn waaraan én haar streven en natuurlijk haar humeur zou blijven haken. Ze was
nu eenmaal zo, daaraan zou niets en niemand wat kunnen veranderen en dat had
Albert ook maar moeten begrijpen. Hij had zijn verontschuldigingen moeten
aanbieden, hij had haar moeten verzekeren dat het allemaal een misverstand was
geweest, hij had zelfs nog uitvluchten mogen bedenken als ‘ik wilde alleen maar
sneller met jou in het hotel zijn, mijn lieve Angèle’, ze zou het leugentje nog graag
hebben geloofd ook. Maar Albert zei niets. Hij keek aan zijn kant naar buiten, noemde
af en toe de naam van een niet ter zake doende boulevard, eenmaal zei hij zelfs: ‘Daar
heb ik nog gewoond’, waarbij hij zich diep voorover boog naar een venster op een
hoogste verdieping. Het was natuurlijk allemaal aanstellerij; het is later toch ook
uitgekomen dat er voor de Gare de l'Est helemaal geen Boulevard de Sébastopol ligt,
maar de Boulevard de Strasbourg die slechts heel wat verderop Sébastopol gaat heten.
Toen het hem eindelijk duidelijk werd dat zijn vrouw hulp nodig had, keek hij haar
wat beledigd aan en hij vroeg oerdom: ‘Wat is er? Je bent toch niet ziek?’ Ze zei
uiteraard geen woord, en in plaats van in het hotel zijn bezorgdheid voor haar te
tonen door op zijn minst zijn vraag te herhalen, keerde hij zich daar van haar af,
verzonk hij in koelheid, als was niet hij de schuldige voor haar wrevel en
zwijgzaamheid, maar zij. Hij was trouwens nog ruw tegen de receptionist ook en in
de lift, in het bijzijn van een groom en een lift-
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jongen die weliswaar geen Nederlands verstonden maar die aan de toon toch wel
konden opmaken dat hij allesbehalve lief voor haar was, zei hij: ‘Wat is er dan toch,
Angèle? Zeg toch iets! Wat is er gebeurd?’ Ze had zich dan al helemaal in zichzelf
teruggetrokken. Hij moest haar maar met rust laten als hij niet begreep dat één
verontschuldiging, één vriendelijk woord alles weer goed had kunnen maken. Ze
zou zijn dwaasheid voor de Gare du Nord zeker hebben vergeven, niet dat ze daardoor
minder erg of ongedaan zou worden gemaakt, maar ze zou trachten het uit haar hoofd
te zetten, ze zou al het mogelijke doen om te geloven dat dat toen niet echt Albert
was geweest.
In de kamer met de namaak Louis XV meubelen, de kristallen luchter, het hemelbed
en de zachte tapijten zei ze afgemeten: ‘Ik ben moe.’ Ze wilde niet al te onverbiddelijk
zijn, tenslotte moest ze met hem door het leven, daarom dat ze nog zei vooraleer in
de badkamer te verdwijnen: ‘De reis natuurlijk.’ Ze draaide de kranen van het bad
open. Toen ze een glimp van zichzelf in de spiegel zag bleef ze ervoor staan. Ze zag
er inderdaad moe uit. Mee door Albert natuurlijk. Ze liep terug de kamer in, haalde,
zonder hem aan te kijken (hij stond bij het venster naar buiten te kijken en heel even
had ze uit de hoek van haar oog gezien dat hij zich omdraaide), andere kleren uit
haar koffer en ze verdween terug de badkamer in. De sleutel draaide ze op slot. Dan
kleedde ze zich uit.
Toen ze zich langzaam in het warme water liet glijden en even de ogen sloot, want
dit wegglijden in net iets te warm water was heel haar leven al een verrukking geweest,
sloeg binnen met kletterend geweld een vaasje tegen de muur aan stukken.
Bij het dessert verbrak Albert zijn nors stilzwijgen.
‘Angèle,’ zei hij en het klonk zowaar nog afgemeten ook, ‘we moesten eens eerlijk
en open met elkaar praten. We hebben samen een heel leven voor de boeg en zoals
het vandaag geweest is, kan het echt niet langer.’ Hij keek haar star aan, maar ze
begreep helemaal niet waarover hij het had. Het was een prachtige dag geweest, haar
huwelijksdag, en zeker, er was het incident aan het station geweest, maar daar ging
hij na dat ontspannend bad van haar en na deze voortreffelijke maaltijd toch niet
zwaar aan tillen?
‘Ik verwacht namelijk wat van het leven’, zei hij na enige tijd, en ze kon niet
vermijden hem verbluft aan te kijken, het lepeltje mousse au chocolat half in de
mond. Dan barstte ze in lachen uit.
‘Maar dat doen we toch allemaal, Albert!’
‘Ik weet het,’ antwoordde hij kort, ‘het kan belachelijk klinken maar ik wil dat je
heel goed naar me luistert.’
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‘Zoals je wil’, antwoordde ze al net zo koel en ze lepelde ongedwongen verder van
haar mousse.
‘Ik verwacht van het leven een vrouw die niet alleen mooi is zoals jij, welopgevoed
zoals jij dat zeker bent, maar ook dat ze mijn vrouw is. En dan bedoel ik dat er tussen
mij en haar niets mag liggen dat de liefde en de vriendschap in de weg staat. Heb je
dat begrepen?’ zei Albert zo snel en zo hard dat ze hem verwonderd aankeek.
‘Maar Albert, wat heb ik je misdaan?’ vroeg ze geschrokken.
Hij boog zich wat voorover over de tafel, kneep de ogen heel even wat meer dicht,
waas met zijn vinger misschien naar haar, misschien naar de mousse, en zijn stem
trilde toen hij half fluisterend zei:
‘Je hebt me in de steek gelaten, Angèle, je hebt me aan mezelf overgelaten. Eerst
aan het station, dan in de taxi, in de lift, op de kamer, hier aan tafel, lieve god, je hebt
me overal alleen gelaten en dat terwijl ik je naar Parijs heb gebracht.’
Ze zag met schrik dat zijn mond lichtjes beefde, dat een klein zenuwtrekje rond
zijn neus speelde, en die ogen van hem stonden zo dreigend dat het haar
ongemakkelijk maakte. Ze keek haastig rond, legde voorzichtig haar lepeltje neer,
zodat dat tenminste geen lawaai maakte, en terwijl ze zich half vooroverboog zei ze,
zonder één ogenblik de glimlach die bij het rondkijken op haar gelaat was verschenen,
te doen verdwijnen: ‘Niet hier, lieve schat, asjeblief niet hier.’
Het had Albert tot bedaren moeten brengen, maar Albert wierp driftig zijn servet
naast zijn bord, zei, veel te hard nu, dat hier net zo goed kon worden gepraat als
ergens anders, de plaats had niet het minste belang, hij had het tenslotte over zijn
leven, begreep ze dat, en als hij leven zei dan bedoelde hij liefde, dan bedoelde hij
haar, of had ze dat nog niet gemerkt. Al wat ze gemerkt had was dat de heer en de
dame aan het tafeltje naast het hunne hadden opgehouden met eten en dat ze opvallend
stil waren geworden, dat de kleine jongen achter Alberts rug, ondanks alle
aanmaningen van zijn moeder, nu vrijwel constant omkeek, en dat één kelner naast
de deur van de keuken wat tegen zijn collega zei, waarna ze beiden gespannen en
voorbereid op het ergste in hun richting keken.
‘Je hebt gelijk, schat, je hebt volkomen gelijk,’ zei ze snel, ‘ik geloof ook in de
liefde en dat ik je misdaan heb, je in de steek gelaten bedoel ik, dat zal nooit meer
gebeuren, hoor je me?’
En blijkbaar hoorde hij het heel goed, want godzijdank verdween het zenuwtrekje
rond zijn neus en hield zijn mond op met beven. Hij nam zelfs zijn servet weer op
en begon, zij het dan wat terughoudend, zijn mousse au chocolat op te eten. Ze merkte
dat de aandacht van de eetzaal
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weer wat van hen wegebde, maar de spanning in haar bleef. Meer nog, ze voelde,
nu Albert schijnbaar weer kalm was, woede en ergernis tegenover hem opkomen om
wat hij haar de voorbije ogenblikken had aangedaan. Even zag ze zelfs voor zich dat
ze hem een zo harde tik op het hoofd gaf dat hij, voorovergebogen als hij zat, met
zijn gezicht in de mousse au chocolat schoot; maar uiteraard bedwong ze zich. Ze
keek hem glimlachend aan en haatte hem. Nadat hij zorgvuldig zijn potje had
leeggemaakt (een irritant en vulgair gebaar, zo typisch voor hem: zelfs de restjes
mochten hem niet ontgaan) en na zijn lepeltje niet op het schoteltje maar in het potje
te hebben gelegd, zei hij op droeve toon dat hij soms zo eenzaam kon zijn. Het mocht
wat vreemd klinken dit uit zijn mond te horen, hij zag er tenslotte op het eerste gezicht
sterk en ondernemend uit (al zei hij het zelf) maar toch bekroop hem soms een gevoel
alsof alles en iedereen aan hem voorbij ging, hem achterliet, en dat het niet eens
zoveel ter zake deed of hij bestond of niet. Dat begreep ze. Of zij dat soms ook had?
Een hoopvolle blik bij Albert, maar dat zij aan haar eenzaamheid voor de Gare du
Nord, haar eenzaamheid in het restaurant dacht, hield ze wijselijk voor zichzelf.
Welnu dan, hij wilde het zeker voor haar niet verbergen, hij had veel nagedacht, hij
had tenslotte een oorlog meegemaakt en hij had getwijfeld aan alles wat er maar te
betwijfelen was, hij had beseft dat het allemaal toch zo snel voorbij kan zijn, één
kogeltje maar, hij had het zo dikwijls gezien, tot hij tenslotte als enige waarde de
liefde had overgehouden. En dat mocht ze nooit vergeten.
‘Het is daarom dat ik je nodig heb’, zei hij en hij keek op naar haar glimlach en
glimlachte ook. Hij legde zelfs even zijn hand op de hare. ‘En het is daarom ook dat
je me nooit aan mezelf mag overlaten, Angèle.’
Dat waren mooie woorden. Maar wat had hij dan daarnet met haar gedaan? Hij
was er niet eens voor teruggeschrokken haar uitgerekend in deze prachtige zaal, te
midden van deze voorname mensen een scène te maken. Hij had niet eens gemerkt
hoe verstijfd van schrik ze erbij zat en hij merkte niet eens, hoe ook nu de glimlach
niet van haar gelaat week, omdat ze angst had voor dat dwaze zenuwtrekje, voor dat
beven van zijn mond en voor dat dreigende dat zo onverwacht over hem gekomen
was en dat mogelijk op elk moment in volle hevigheid kon losbarsten. Eén verkeerd
gebaar van haar, één sceptische, één spottende blik kon hem waarschijnlijk omvormen
tot dat redeloze wezen dat ze tot haar ontzetting plots in hem ontdekt had en ze zag
onafgebroken voor zich hoe hij zijn hand met een dreun op de tafel liet vallen, hoe
hij riep, nee, schreeuwde dat dit toch wel het toppunt was, hij praatte over de liefde,
over het diepste wat hij in zich had en zij zat alleen maar te kijken als een domme
gans,
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begreep ze dan niet welke moeite het hem kostte zo met haar te praten. Ze zag hoe
kelners kwamen toelopen, hoe de mensen in de zaal van hun stoelen opstonden, de
minachting en de ontzetting op hun gelaat; ze zag hoe de directeur naar hen toekwam,
hun de deur wees, ze moesten maar opstappen, dit was een fatsoenlijk hotel en als
ze dan toch geen manieren kenden. En natuurlijk zag ze ook voor zich hoe ze met
hun valiezen door de straten liepen, Albert mopperend en vloekend, zij wenend omdat
dit haar huwelijksnacht was. Het leek haar het ergste wat een mens kon overkomen
en dus deed ze alle moeite om vooral te blijven glimlachen. Ze weerstond zelfs de
reflex haar hand onder de zijne terug te trekken en alle verontwaardiging, omdat
notabene hij haar verweten had, dat hij haar in de steek had gelaten, trachtte ze zo
ver mogelijk in haar gedachten terug te dringen. Het kon tenslotte best, dat Albert
iets in haar merkte. Ook al bleef hij haar glimlachend aankijken. Hij leek wel ontroerd
door zijn eigen diepzinnigheid.
‘Laten we gaan, lieve Angèle’, zei hij.
Waarnaartoe? had ze willen vragen, maar ze wist de vraag te onderdrukken. Stel
maar eens dat hij die vraag als een belediging opvatte; voor hem was het immers
vanzelfsprekend waarnaartoe, en dus begreep zij ook wel dat hij naar de kamer wilde.
Het maakte de spijt om de gemiste koffie nog groter. Dit was tenslotte half werk; als
je dineerde dan deed je het ook behoorlijk. Met koffie na. Overigens had ze nog lang
niet genoeg van de voornaamheid van de eetzaal, het onopgemerkt gaan en komen
van de kelners, het zachte gepraat, het serene getik van messen en vorken, de élégance,
de ongedwongenheid van dit alles, maar ze hield zich voor, dat hoe spijtig ze het nu
ook vond om op te staan, ze morgen hier tenslotte terug zou zitten. Verloren was er
dus niets, het enige dat telde was vooral een tweede stemverheffing van Albert in de
eetzaal te vermijden. Albert stond op. Hij nam zelfs de ridicule moeite naar haar kant
van het tafeltje te komen. Nu was hij plots de goed opgevoede heer. Ze stond met
tegenzin op en het ogenblik zelf dat ze opstond begreep ze dat ze een fout hadden
gemaakt. Ze hadden nog even moeten wachten, ze hadden al diegenen die daarnet
naar hun tafel hadden gekeken eerst moeten laten buitengaan. Nu werd de aandacht
voor de tweede keer op hen gevestigd. Iedereen zou zich weer de kleine scène
herinneren die ze anders misschien waren vergeten. En inderdaad: weer keek iedereen
naar hen; de heer en de dame aan de tafel naast hen hadden natuurlijk ook gemerkt
dat er nog geen koffie besteld was en dat het dessert nog maar net op was, en de
moeder van het jongetje dat daarnet omgekeken had, scheen zich plots af te vragen
waarom ze zo snel weg wilden; zij zat al een hele tijd rustig
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na te tafelen. Maar terug konden ze nu niet meer. Ze moest haar beweging van opstaan
vooral niet onderbreken, ze moest doen alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de
wereld was dat ze opstond. Het was een korte pijn nu. Door de zaal gaan aan de arm
van de egoïst die de mond vol had over hém niet in de steek laten; niet opmerken
dat ze aandachtig werden nagekeken, dat hier en daar werd gefluisterd en zelfs werd
geglimlacht; onverstoorbaar blijven voor de zelfingenomenheid van Albert die aan
haar, die aan de hele wereld niets merkte en die zelfs vriendelijk de kelners groette
die hem daarnet achter zijn rug verontrust hadden aangekeken. Albert zag niet eens
de lichte spot in het hoofdknikje van de kelners, en dat de liftjongen hen herkende
als het ruziënde koppel van daarnet liet hem ook onverschillig; hij was slechts vervuld
van zichzelf. Ze had het willen uitschreeuwen van woede en ontgoocheling, ze voelde
hoe alle verdrukte gedachten en gevoelens hoger en hoger in haar stegen en op de
kamer barstte ze dan ook in snikken uit. Ze liep naar het bed en liet zich erop vallen.
Het hoofd verborg ze diep in de kussens.
Ze wilde alleen gelaten worden. Dit was dan haar huwelijksdag, dit was dan haar
man: iemand die om een niets herrie maakte, die zich afsloot voor haar gevoelens
en haar wereld, die er niet eens bij stilstond dat ze zich de aankomst in Parijs en de
avond van haar huwelijksdag wel anders had voorgesteld. Misschien dat ze het
morgen allemaal milder zou bekijken, nu wilde ze op bed liggen wenen, het hoofd
in de kussens verbergen.
Het was de stem van Albert die haar deed opschrikken. Hij zat plots op de rand
van het bed en hij zei:
‘Je moet niet zenuwachtig zijn, lieve Angèle.’
Hij zei het als was hij zelf zenuwachtig. Een ogenblik schoot ze vol hoop, misschien
had hij toch nog gezien dat hij hoogst unfair tegenover haar was geweest, misschien
dat hij haar en haar snikken nu echt begreep. Dan voelde ze zijn hand rond haar enkel
en ze verstijfde. Ze trok haar been terug maar geen tel later voelde ze weer zijn hand
op haar enkel. Een klamme druk waaraan ze wilde ontsnappen, maar de hand, die
misschien de beweging van haar been had gevoeld, hield haar dit keer in bedwang.
Ze trok nog eens met haar voet, om zich ervan te vergewissen dat het geen toeval
was en dat Albert echt niet begreep dat ze, vooral nu, niet met dergelijke gebaren
gediend was. Maar ze had zich niet vergist. De hand hield haar voet in bedwang en
plots voelde ze zijn andere hand die langzaam haar kleed wat langs haar been
omhoogschoof en die dan van de enkel naar haar knieholte gleed. Ze aarzelde geen
ogenblik. Hij was werkelijk een egoïst en een bruut. Ze draaide zich met een ruk half
om en ze sloeg hem hard in het gelaat. Het deed pijn aan haar hand maar die
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pijn overtuigde haar van de juistheid van haar gebaar; hij had haar ook pijn berokkend.
Ze zag niet zonder vreugde de ontzetting op zijn gelaat. Nu wist hij wat het was
beledigd en misprezen te worden, en reeds wilde ze zich opnieuw neerleggen als ze
zag hoe zijn ogen zich dreigend vernauwden. Ze zag hoe hij de slag verwerkte, hoe
hij niets meer begreep, hoe totaal de verwarring in hem was, en dan zag ze hoe hij
zich bewust werd van het feit dat er maar één ding te begrijpen was: zij had hem
geslagen. Ze trok weg, ze bracht in een beschermend gebaar haar arm voor haar
gezicht, en zeker, dat brak de slag die ongelooflijk hard was, maar het hitste hem
ook meer op. Als had zij moeten toestaan dat hij haar één welgemikte klap in het
gelaat gaf. Ze trok haar benen in, ze sloeg beide armen voor haar ogen, maar dat
stopte allerminst zijn woede. Integendeel. Het was of hij pas nu besefte dat hij het
recht had haar te slaan; ze verwachtte het immers; en hij liet zijn beide vuisten op
haar armen, haar hoofd en haar schouders neerkomen, hij ging naast haar zitten, sloeg
onafgebroken voort, en toen ook dat blijkbaar niet voldoende resultaat opleverde
ging hij op haar zitten, slaand en roepend dat hij dit niet hoefde te nemen, dat ze zich
niets moest verbeelden, hij was vriendelijk voor haar geweest, hij hield van haar, zij
was de enige die voor hem telde en dan werd hij zo behandeld. Ze begreep er niets
van, ze begreep slechts dat ze moest wegkruipen, altijd verder wegduiken voor de
slagen, dat ze zijn klappen moest breken en vooral haar gezicht moest bedekken. Hij
trok zoveel mogelijk haar handen weg en eenmaal trok hij haar bij de haren, een
gebaar dat haar deed schrikken en ze sloeg instinctief terug. En ook dat bleek weer
een teken voor hem te zijn; hij greep met beide handen naar haar haar, hield haar
hoofd stevig voor zich. Ze wrong en rukte, ze deed al het mogelijke om onder hem
weg te komen en plots zei hij met een sissende stem dat ze een hoer was, een hoer
had ze dat gehoord, een lage hoer. Hij greep nu niet meer naar haar haren, hij legde
zijn handen op haar borsten en hij neep zo hard dat ze het uitschreeuwde van de pijn.
Het ontstelde haar zo, dat een even onredelijke woede als de zijne in haar losbrak.
Ze wilde nu te allen prijze onder hem wegkomen, ze sloeg waar ze hem raken kon,
ze krabde en beet, maar het enige resultaat was dat hij niet meer riep. Hij scheen
plots vervuld van heel andere gedachten; er kwam een verbeten trek rond zijn mond,
hij neep zijn ogen dicht en natuurlijk wist ze wat hij wilde; het vervulde haar met
afschuw, ze moest van hem weg, maar hij gunde haar de kans niet. Hij greep naar
de knopen van haar jurk, hij poogte ze te openen en toen dat niet lukte scheurde hij
er twee, drie tegelijk af. Ze hoorde het scheuren van de stof, de knopen sprongen op
de grond en zij begon te roepen dat hij haar met rust
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moest laten, dat ze niet wilde; het was olie op het vuur. Hij ging even van haar af,
ze maakte van de gelegenheid gebruik om van het bed te springen, of op zijn minst:
te trachten van het bed te springen. Hij trok haar bij de arm terug en wierp haar naast
zich. Met zijn ene hand ging hij onder haar kleed, ze sloeg hem in het gelaat en hij
sloeg veel te hard terug. Met zijn vuist. Het was of een licht opflitste in haar, dan
werd alles één ogenblik duister alvorens het dak van het hemelbed, Albert, de
kristallen luchter, de hele hotelkamer een zachte draai naar rechts maakten, even
bleven hangen en dan terugvielen op hun oorspronkelijke plaats. Ze proefde bloed.
Het maakte haar stil. ‘Bloed’, dacht ze, dat herinnerde ze zich goed, het leek even
een rustpunt alsof nu was gebeurd wat moest gebeuren, en misschien had ze zo wel
willen blijven liggen, slechts vervuld van de gedachte aan het bloed en van de onmacht
die haar overviel, was het niet dat Albert, met een gejaagdheid die haar koud om het
hart sloeg, haar jurk hoog had opgeschort en haar broekje over haar knieën aan het
trekken was. Het bracht haar weer tot zichzelf. Ze boog zich voorover, greep het
broekje. Ze krulde helemaal samen, maar niets kon Albert nog stoppen; hij scheurde
haar gewoon het broekje van de knieën, hij trok haar kouseband stuk, sleurde haar
jurk op de rug open, en dit alles gebeurde in een zo volstrekte stilte, dat het leek alsof
ze beiden nog slechts vol waren van de eigen, nooit meer te stoppen, nooit meer te
overwinnen gevoelens. Zij wist dat hij zijn zin niet zou krijgen, ze zou zich blijven
verdedigen, ze zou blijven slaan en bijten en krabben, ze zou zich blijven wegdraaien;
en ook hij moet gevoeld hebben dat ze zich tot het uiterste zou verzetten, alleen
bracht dit hem niet tot de berusting die ze had gehoopt. Hij poogde enkele keren
tevergeefs op haar te komen, dan sloeg hij haar met zijn vuist in haar buik. Ze voelde
haar adem stokken; hij trok haar benen wijd open en liet zich op haar vallen. Ze
snakte naar adem, het was of haar keel dichtgewrongen was, ze trachtte haar borst
omhoog te drukken, er was nog slechts die ene gedachte in haar: loskomen uit deze
ademstilstand, zich bevrijden van de stop in haar keel en ze had het ook aan Albert
willen vragen, ze stikte tenslotte; maar Albert bewoog heen en weer op haar, op die
brandende maag van haar, het leek wel of hij nooit meer tot rust zou komen, ze
begreep het niet helemaal, hij hijgde en steunde en plots schoot hij vooruit, plots
voelde ze een stekende pijn tot diep in haar en alle lucht kwam vrij; ze schreeuwde
het uit; dan was er alleen nog maar het heen en weer bewegen van Albert, de suizende
waterval in haar hoofd, de smaak van bloed op haar lippen, en ze strekte de armen
ver van zich uit, zo ver mogelijk van Albert verwijderd, en ze wachtte tot zijn hijgen
een onderdrukte schreeuw werd en hij stil op haar
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viel, zwaar ademend, een vreemde die in haar gedrongen was en die ze verachtte uit
de grond van haar hart.
Hiervan zal ik nooit meer herstellen, dacht ze toen hij zich na enige tijd aan haar
zijde liet glijden. Hij legde zijn hoofd tegen haar schouder en zijn hand zocht de hare.
Maar ze stond op. Hij hield haar niet tegen. Ze voelde een hevige duizeling in haar
hoofd en haar lip deed haar plots zo een pijn dat ze haar hand naar haar mond bracht.
De jurk was gescheurd. Ze hing verfomfaaid en in stukken over haar schouders en
er kleefde bloed op. Haar broekje dat slobberend rond haar ene been hing trok ze
wat omhoog en ze strompelde naar de badkamer. Er was niets meer heel aan haar,
die indruk had ze toch, en ze voelde zich doortrokken van zo een wanhopige
geschoktheid dat ze niet eens meer kon wenen. Ze schrok dan ook niet toen ze haar
gezicht in de spiegel zag. Haar rechteroog was blauw gezwollen en haar lip, gekloven
en opgezet, bloedde nog altijd. Over heel haar gelaat en ook op haar schouders had
ze blauwe plekken. Haar haren, die die ochtend nog in de salons Arendberg zoveel
bewondering hadden gewekt, hingen hopeloos in de war; er was van haar coupe niets
meer overgebleven. Ze bleef enkele ogenblikken staan, dan grendelde ze de deur.
Ze drukte een handdoek tussen haar benen en met een nat washandje raakte ze
voorzichtig haar oog en haar lip aan. Als ze enige tijd later op de rand van het bad
voor zich uit zat te staren naar de tegels op de vloer, hoorde ze Albert zacht op de
deur kloppen. Ze zag de kruk van de deur naar beneden gaan, maar ze wist dat het
een tevergeefs gebaar was. Hij zei met een smekende stem: ‘Angèle.’ En even later:
‘Asjeblief Angèle.’ Alsof hij het was die hulp nodig had. Hij bleef bij de deur staan.
Ze had zelfs de indruk dat hij een ogenblik zijn hoofd tegen de deur legde en dan
zijn hele lichaam zo dicht mogelijk tegen het hout aandrukte. Ten slotte ging hij terug
naar bed.
Toen ze, veel later, de badkamer uitkwam zag ze in het licht van de straatlampen
dat hij in bed lag. In stilte kleedde ze zich uit. Ze trok niet de nachtjapon aan die ze
had gedacht te zullen dragen. Ze schoof de gordijnen dicht en liep naar het bed.
Voor ze in bed stapte merkte ze dat hij sliep. Of op zijn minst dat hij deed alsof.
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Hans de Greve / Stilleven
Water.
Kronkelige bedenkingen zinken,
lelies verdwalen.
Echo van een vogel,
roep tot de eenzaamheid.
Kwijnende koelte,
streling van boomstammen,
schaduw die groter wordt.
Nacht.
Koele stilte,
glurende maan boven boomkruinen.
Verborgen paradijs.
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Jacob Baert / Overgang
de winter wandelt bomen kaal
hoog blijven kinderkreten hangen
de hond loeit zijn lied
mijn hart hoe is mijn hart
in het oeverloze huis alleen
bij water dat de dood bewoonbaar weet
koorts zijn de grijze haren van mijn moeder
vader wordt als water en vertaalt het zwijgen
god zal op een glazen fluitje blazen
het oud woord droefheid is gedroomd
meisjes schaatsen met geschoren schedels
en bidden boete op het wijze ijs
door vrouw en god verlaten
draag ik mijn schulden uit
ik woon in alles - alles wacht
het geleden leven heet ontferming
het lichaam offert zich als bladval
en wordt geboorte graag gedicht
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Marnix Gijsen / Portret van Maria Segers
Maria Segers (zonder h), de Antwerpse etser en schilderes, werd te Antwerpen
geboren op 3 februari 1922 en overleed aldaar na een lange en pijnlijke ziekte (drie
blijkbaar nutteloze operaties in de ingewanden). Ze was maar 36 jaar oud. Obiit 30
september 1979.
Wij leerden haar kennen in New York, toen ze in een groep van zes met een
Fulbrightbeurs meen ik, rond de middag op mijn kantoor aanlandde. De beurs was
niet groot en de jongelui hadden dit uur gekozen in de hoop op de lunch uitgenodigd
te worden. Dat was traditie geworden en al te begrijpelijk.
Behalve Maria Segers waren er Jan Cox (die later professor werd te Boston), Philip
Jones, die later directeur van het Brusselse museum zou worden, een Waalse pianiste
en een Franstalige toneelspeler (die nog steeds bij mij in de schuld staat). Al deze
dames en heren waren bij particulieren ondergebracht. Op een zondag bezochten wij
Maria Segers in Long Island. Ze was een houten tafel met de tekens van de dierenriem
aan 't versieren. Enkele maanden later keerde ze weer naar Amerika, ditmaal voor
drie maanden. Zij zou bij ons een wedde krijgen en voor het avondeten zorgen. Haar
Engels was toen nog zeer beperkt en wanneer ze in de buurt inkopen deed werd ze
vrij dikwijls bedot. Het resultaat was echter dat elk bord soep een kostelijk
meesterwerk was.
Toen heeft ze ons op onze jaarlijkse vakantietocht naar Taos in New Mexico
vergezeld. Met vreugdekreten begroette ze de eerste ‘echte’ Indiaan die langs de weg
stond. In Taos zelf kon zij haar hart ophalen. De Pueblo was een merkwaardigheid
met huizen van twee of drie etages en de Indianen hadden een tarief opgesteld voor
fotografen en kunstenaars. Een tekening moest één dollar worden betaald. Toen
Maria twee kinderen in een huis schetste vroeg de Indiaan twee dollar.
Nog steeds was het Engels dat Maria sprak primair. Het woord court voor het
lokaal waar we logeerden, sprak ze zuiver Antwerps uit als ‘koert’. Dikwijls beweerde
ze dat ‘haar talen’ haar werkelijk kapitaal waren. De drie Scandinavische talen,
Zweeds, Noors en Deens, sprak ze inderdaad vloeiend en correct. Ze behoorde tot
dat genre Antwerpenaars die menen
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dat ze, wanneer ze de uitgang ing door ung vervangen, Duits spreken. Op dat gebied
hield niets haar tegen. Toen we met een Oostenrijkse graficus thuiskwamen bij een
deur die pas geverfd was, deed ze hem tot zijn verbazing opmerken: ‘Die Tür ist
gerade geschildert’. De man luisterde gefascineerd naar haar Duits, dat er onstuimig
uitvloeide. Ze vertelde trouwens zelf dat, toen ze moest getuigen in een proces tegen
een ‘zwarte’, Het Handelsblad had geschreven: ‘Getuige Segers was niet te stelpen.’
In die tijd deed ze niets dan schetsen en tekenen, geen schilderwerk. Het trof me
dat haar eerste schetsen van ons zo fantastisch juist waren, terwijl ze later, waanneer
ze die uitwerken wilde, dikwijls het originele ontwerp bedierf. Maar zoals bij Hokusai,
tekenen zat in haar bloed en haar schetsboek verliet haar nooit.
Zoals de meeste van haar tijd- en stadsgenoten sprak zij een gematigd Antwerps.
Ze had een jaar in Tours school gelopen en verraste ons dikwijls door verfijnde Franse
uitdrukkingen die bij ons weinig gebruikt werden. Op een avond had ik haar
uitgenodigd om in Brussel te dineren samen met Dr. Marc Galle, die toen twee keer
per dag ‘taalwenken’ gaf via de radio. Maria had dat kleine mondaine nieuws aan
haar vriendinnen verteld, die haar op slag hadden aangeraden een ‘tolk’ mee te nemen.
Het bleek niet noodzakelijk.
Van nature was ze opgewekt en zelfs uitgelaten. Ze kon de gewoonste anekdote
met kleur en animo vertellen en, nolens volens, het centrum van een gezelschap
worden.
Op Vlaams gebied bleek ze bij tijden ietwat reactionair. Haar vader was een der
laatste tegenstanders toen men in de H.-Geest-kerk de vroege Franse missen wilde
afschaffen en toen jonge belhamels dit ten slotte doorvoerden. Met politiek bemoeide
ze zich verder niet en ze interesseerde haar ook in genen dele.
Een tijd lang maakte ze deel uit van een Antwerpse dansgroep. Ik zag haar eens
verschijnen voor het stadhuis van Mechelen in een optocht naar aanleiding van de
processie van Onze Lieve Vrouw van Hanswyck. Ze maakte deel uit van een groep
duivelen in zwart tricot en ze had een staart. Toen ze voor mij evolueerde, zei ik
fluisterend dat ze dik geworden was, hetgeen onjuist was, maar ze bestrafte me met
een plotselinge zwier van haar duivelse staart.
Wanneer juist weet ik niet, begon ze te schilderen, meestal portretten. Van mijn
broer René heeft ze het meest penetrante psychologische portret gemaakt dat er
bestaat. Ook van mijn neven, die toen nog jong waren, maakte ze uitstekende
portretten.
De laatste evolutie in haar werk vond plaats toen ze, enkele jaren voor
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haar dood, de Provence ontdekte. De aquarellen die ze van die tocht meebracht waren
zonnig en krachtig. Ze behoren, denk ik, tot haar beste werk. Op administratief gebied
was ze vreselijk onbehendig. Ze stelde haar kandidatuur voor allerlei baantjes, net
toen ze de gestelde leeftijdsgrens had overschreden. Toch werd zij als tekenlerares
aangesteld in Mechelen. Soms zei ze dat ze daar met knullen te doen had, op andere
dagen vond ze hier en daar onder haar leerlingen een grein talent.
Als een van de beste blijken van haar illustratief talent zal ik altijd beschouwen
de tekeningen die zij maakte voor mijn kinderboek ‘Van een wolf die vreemde talen
sprak’.
Zij was in elk opzicht een hartelijke, trouwe kameraad. Grote waardering is haar
tijdens haar al te korte leven niet te beurt gevallen. Zij leed er niet onder. Zij deed
haar taak oprecht en naar haar beste vermogen goed en gulhartig. Ze is christelijk
gestorven, een gelaten Sinjoorse die niet vergeten mag worden.
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Dirk Verbruggen / Vader, de zee en ik
wij zaten samen
in een boot
vader en ik
we hadden een zee voor ons
ach, ook van tijd
hij knoopte geheimen
voor de vissen
aan mijn haak
er was een lucht
met maar zelden wolken
wat eendegekwaak
ach, 't was niets
dit simpel samenvissen
maar waarom
kan ik precies dit
zo bitter moeilijk missen?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

594

Frans de Clercq / Ets
Het plein slaapt in de zonneschijn.
Poirters zijn naar de pomp gekomen.
Daar wordt het dorpsnieuws doorgenomen.
Hoe lieflijk moet dit leven zijn.
De toeback geurt. De kroezen wijn
gaan vonkend rond in de taveerne.
Achter de luiken lonkt de deerne.
De gevel klimt bedeesd en klein.
Maar binnen gaat de kraamvrouw dood.
Haar laatste blik zoekt nog het kind.
‘Laat zíjn geluk wat langer duren’.
Men sterft aan pest en hongersnood.
De kunst maakt als de liefde blind.
o, Goede oude tijd op een gravure.
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Pszisko Jacobs / Gombrowicz' gevecht met ‘het Poolse wezen’
Ondanks alle internationale roem en erkenning mag toch niet vergeten worden dat
Witold Gombrowicz met zijn werken vooral ‘nationale oogmerken’ had. Hij richtte
zich tot Poolse lezers. Het is zelfs niet overdreven om te stellen dat vrijwel al zijn
schrijven een onafgebroken ‘afscheid van domineesland’ was. Des te tragischer was
het voor hem te moeten beseffen dat er zich onder zijn groeiend lezerstal maar weinig
landgenoten bevonden. Weliswaar kwam de originele versie van Ferdydurke al in
1937 uit, maar werkelijke bekendheid verkreeg hij er niet mee. De waardering voor
dit boek - dat hem later wereldberoemd zou maken - was toen lang niet algemeen en
we mogen van dit werk over de ‘onrijpheid’ dan ook gerust zeggen dat de door hem
gezochte lezers er niet rijp voor waren.
Dat niettemin twintig jaar later andere dan Poolse lezers het werk van Gombrowicz
in stijgende mate gingen waarderen, kan niet alleen literaire oorzaken hebben. Altijd
gaat aan de erkenning de herkenning vooraf. Pas nadat die herkenning heeft
plaatsgevonden groeit het aantal lezers dat oog heeft voor de literaire facetten en
motieven. Anders gezegd: de lezer moet zich aangesproken voelen voordat hij
belangstelling krijgt voor de wijze waarop het gezegd wordt. Het literaire fanatisme
heeft nooit op ruime schaal bestaan. Dit geldt ook - en misschien wel te meer - waar
het gaat om avantgardistisch werk. En avant-gardistisch was en is het werk van
Gombrowicz. Het zal niet eerder een zekere mate van populariteit verkrijgen dan
nadat het door de historie is ‘ingehaald’. Want het dwingende motief bij Gombrowicz
is steeds van historische aard. Steeds is er sprake van conflicten in historische zin.
Tot die conclusie komt ook Lucien Goldmann in zijn studie The theatre of
Gombrowicz (1978): ‘Operetka zou de kroniek kunnen zijn van het Frankrijk van
de maanden mei en juni 1968, gelet op het perspectief dat Gombrowicz gemeen heeft
met de jonge studenten en arbeiders. Alle belangrijke ideeën van die revolutie zijn
erin aanwezig: het verwerpen van de heersende sociale principes... het afwijzen van
het stalinisme... het aangeven van een nieuwe richting...’
Nu heeft diezelfde historie de onaangename gewoonte ons voor de gek te houden:
iets wat jaren en jaren als deugd werd beschouwd, wordt opeens
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ter zijde geschoven. En daar staan de heren historici dan, hevig geschrokken, verwezen
kijkend en met in hun handen de vaandels waarin een glanzend voortgaan naar een
heerlijke toekomst geschreven staat.
Die periode van mei 1968 en daarna heeft Gombrowicz trouwens niet meer kunnen
meemaken. Het was het jaar waarin hij steeds zieker werd. Hij stierf in 1969.
Na die revolutionaire periode, waarvan Sartre heeft gezegd dat het ‘de hoop van
de eeuw’ was, is het gedaan met de suprematie van de historie. ‘De hoop van de
eeuw’ kent en erkent niet langer begrippen als Eeuw en Historie; het heilige is beroofd
van zijn heiligdom. ‘Het is gedaan met de Zin van de Historie, met de heerschappij
van de geleerden over de eenvoudigen van geest, met de heerschappij van de staat
over het individu.’ De mens bezit een psychofysische individualiteit die gewoon
sterfelijk is. De mens heeft, zoals Socrates het formuleerde, het onvervreemdbare en
universele recht om een individu te zijn. En in die zin is hij dan ook verplicht tot
opstandigheid. Het is vooral deze opvatting van Socrates die Gombrowicz voortdurend
in en door zijn werk onderschrijft. Over de zin en de koers van de vooruitgang heeft
Socrates gezegd ‘ik weet dat ik niets weet’ en hiermee wijst hij - net als Gombrowicz
dat vele eeuwen later zal doen - het examen voor de volwassenheid af. Hij verkiest
het examen voor de ónvolwassenheid.
Zoals hierboven al aangeduid treedt de strijd van Gombrowicz tegen de macht van
de Historie - in feite dus tegen de historische opvattingen - het duidelijkst aan het
licht in zijn voortdurend ageren tegen het zogenaamde Poolse wezen. Dit ‘polskosc’
wortelt in de gesloten cultuur van Chopin, Kosciuszko en Mickiewicz en kenmerkt
zich vooral door een niet aflatend zwelgen in de nationale mythen en een van
nationalisme doortrokken romantisme. Het behoeft hier geen nader betoog dat een
dergelijke houding gepaard gaat met een uiterst geringe geestelijke activiteit.
Gombrowicz geselt in zijn werk die inactiviteit en dat primaat van het ‘polskosc’.
Zij immers zijn er de oorzaak van dat ‘de Polen tot op de dag van vandaag sukkels
zijn, opportunisten, morele lafaards, die er intussen wel prat op gaan dat ze de
erfgenamen van grote koningen, veldheren en een musicus als Chopin zijn.’ Daar,
op dat punt, is Gombrowicz zijn kruistocht voor de minimalisering en de vernedering
van de Historie begonnen. En dat heeft hij gedaan door tot in het absurde al die
vereerde historiciteiten te ontdoen van hun pompeuze gewaden.
Het is vooral zijn blootleggen van de gespletenheid van het nationale bewustzijn
dat heeft gemaakt dat zowel rechts als links over hem heen gevallen is. Van beide
kanten heeft men hem verweten dat hij de ‘reinheid
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van de hoge idealen besmeurde’. En zoals in zulke van irrationalisme doortrokken
situaties te verwachten viel: Gombrowicz heeft van die tegenstanders niet echt de
gelegenheid gekregen zich tegen de beschuldigingen te verweren.
Om in dit verband dan toch maar wat historische perspectieven te handhaven: de
overeenkomsten tussen Socrates en Witold Gombrowicz zijn opvallend.
Socrates had voortdurend een bonte schaar van leerlingen om zich heen en hij
voorzag in zijn levensonderhoud door de gastvrijheid van zijn leerlingen en vrienden.
Ook Gombrowicz had lange tijd een groepje van jonge vrienden om hem heen; deze
en ook wel vrouwen stopten hem niet zelden wat toe.
De werkmethode van Socrates was om via een schijnbaar simpele maar in wezen
geraffineerde dialoog tot de door hem gewenste conclusies te komen. Het liefst richtte
hij zich daarbij tot willekeurige voorbijgangers. Een zelfde methode volgde
Gombrowicz. Er is natuurlijk het niet te veronachtzamen verschil dat Socrates alleen
een redenaar en Gombrowicz alleen een schrijver was.
Socrates was de opvoeder van de aristocratische jeugd en werd zodoende de filosoof
van de aristocratische partij. Ook Gombrowicz is altijd een ‘aristocratische’ geest
gebleven, een man die in zijn maatschappelijke visie blijk gaf de zoon van een
landeigenaar te zijn.
Voor Socrates zowel als Gombrowicz had de dood in bepaalde opzichten geen
problemen en beide mannen kenmerkten zich door hun onwrikbare autonome morele
persoonlijkheid.
Socrates ten slotte verkondigde dat deugd gelijkwaardig is aan kennis en dat deugd
zonder kennis zelfs niet eens kan bestaan. Zelfkennis was voor hem dan ook van het
grootste gewicht. Gombrowicz nu stipuleert in zijn Dziennik (‘Dagboek’) meer dan
eens de grote waarde die hij aan zelfkennis hecht. En dat hij evenals Socrates grote
waarde toebedacht aan het individu, blijkt uit zijn Wspomnienia polskie (‘Poolse
herinneringen’), waarin hij betoogt dat de individuele mens wel gedwongen is zich
teweer te stellen tegen de huidige druk die de samenleving op hem uitoefent.
Zelfkennis schept voor het individu de mogelijkheid zich te handhaven in een tijdperk
waarin het collectief aanbeden wordt en de rolverdeling zich steeds nadrukkelijker
aandient. Tussen de door het collectief opgedrongen moraal en de waardigheid van
de mens gaapt een diepe kloof, die met leugens en porties dubbele moraal niet te
dichten valt. In dit opzicht is er tussen de morele opvattingen van Gombrowicz en
die van So-
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crates nauwelijks verschil.
Er zijn echter ook aanzienlijke verschillen tussen Socrates en Gombrowicz. Daar
is dan het feit dat Gombrowicz steeds vaker en vooral steeds nadrukkelijker de mantel
van de contramine aantrekt. Van Socrates dient gezegd dat hij zich onderwierp aan
de onrechtvaardige en leugenachtige veroordeling door de Atheense democratie van
die dagen. Hij had kunnen vluchten maar deed dit niet. Het is natuurlijk waar dat hij
zijn eigen principes bleef verkondigen. Hij zag zichzelf als een vlieg op een reusachtig
paardelijf. Dat paard kon alleen nog in draf gebracht worden door de venijnige steek
van een vlieg als hij was. Ook hier ligt de parallel met Gombrowicz voor de hand.
Maar het belangrijkste verschil is toch wel dat de Pool een sociaal ontwortelde was.
Voor zijn werk, zoals het nu voor ons ligt, was dat van de allergrootste betekenis.
Ook al moet die rol van ontwortelde hem aanvankelijk zwaar gevallen zijn, hij maakte
van zijn nadeel steeds meer een voordeel. En doordat zijn verzet tegen het bestaande
steeds duidelijker literair van karakter werd, werd de literatuur zijn leven. Vond zijn
ageren tegen het ‘polskosc’ in het algemeen en tegen de dubbele moraal in het
bijzonder aanvankelijk alleen in literaire vorm plaats, later gebeurde dit ook in literaire
zin. Er bestond voor Gombrowicz uiteindelijk nauwelijks iets anders dan het literaire.
Zelfs zijn relatie met Rita Labrosse, die later zijn vrouw werd, vond haar onmiddellijke
ontstaan in zijn schrijverschap. Die relatie betekende vooral een door hem verlangd
voortbestaan van zijn werk, ook na zijn dood. Het heeft beslist weinig toevalligs dat
hij deze dertig jaar jongere vrouw als zijn medewerkster koos. En nog minder toevallig
is het dat hij met haar trouwde. Het lag alles in het verlengde van het belang dat hij
hechtte aan zijn werk.
De man die toevallig emigrant werd - bij het uitbreken van de oorlog bevond hij
zich in Buenos Aires - en dit welbewust bleef, kwam met dat al tot een ongewone
keuze. Hij koos voor een afstandelijke visie op de nationale ‘heerlijkheden’, zonder
daarbij tot kille nuchterheid te vervallen. Hij koos voor een ironische benadering van
wat altijd achter een waas van droefgeestige sentimentaliteit verborgen was gebleven.
Hierdoor kwam hij tot zijn opvatting omtrent de kerk der mensen, de kerk zonder
God dus. Gombrowicz toont ons de mens van deze tijd die verkondigt dat God niet
langer bestaat en dat de mens zelf de plaats van die God heeft ingenomen. En met
de val van deze God is de zogenaamde Poolse ziel tot verdwijnen gedoemd. Net als
Max Stirner stelt Gombrowicz: ‘mij gaat niets boven mij’. En beiden bedoelen
hiermee dat er een voortgaand verzet van het ik tegen zichzelf moet plaatsvinden,
terwille van de zelfverwerkelijking en om te ontkomen aan het moeras van het
collectivisme. Het is daarom geoorloofd
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Gombrowicz een cerebraal anarchist te noemen.
Naarmate Gombrowicz zich meer aan zijn literatuur wijdde, vergrootte hij de
afstand tot zijn dagelijks bestaan. Hij wèrd steeds meer zijn werk. Het klinkt misschien
wat negatief door te zeggen dat hij in zijn literatuur vluchtte, maar daar kwam het
wel op neer. En ook nadat hij beroemd geworden was, bleef hij de schrijver die
vluchtte in zijn werk, als het ware achternagezeten door de door hem zelf opgeroepen
droomgestalten. Hij formuleert dit ook zo in Dziennik (‘Dagboek’), waar de ik-figuur
wordt achtervolgd door een rusteloze schaduw, een iets dat uit het gewone leven
verjaagd is naar de betoverende wereld van de droom. Terwijl Gombrowicz tot
literatuur wordt, sterft hij (af) als mens. Hij brandt op en ten slotte bevindt hij zich
ook als schrijver tussen het sterven en het leed van te moeten sterven. Beschouwingen
over de dood spelen in zijn werk een bepalende rol, als een soort tegenhanger van
het jong en onvolwassen zijn. En hier zien we opnieuw een duidelijk verschil met
Socrates. Deze stelde dat de mens door zijn morele intuïtie tot deugdzaamheid - en
dus tot geluk - kon geraken. Voor de helden van Gombrowicz daarentegen wenkt er
alleen maar een grens voor het persoonlijke lijden.
Het is vooral in Ferdydurke dat de jeugd als levensbepalend element op de voorgrond
treedt. Maar er is hier sprake van een merkwaardig in-zichzelf-gekeerd zijn. Het
jeugdige is er vooral ter meerdere glorie van het ik en is in wezen narcistisch. Het
valt ons trouwens in nagenoeg alle werk van Gombrowicz op dat er voor de emotieve
zijde van het bestaan, voor de gevoelens, zo weinig plaats is. De gevoelens wordt
geen plaats ingeruimd, ze spelen niet echt een rol, ook niet daar waar het beslist
passend zou zijn, namelijk als het gaat om de relaties tussen de mensen onderling.
De mensen bij Gombrowicz zijn met elkaar verbonden door geheime en niet te
doorgronden gebeurtenissen en gedragingen. En dit betekent dat voor Gombrowicz,
hoe intelligent hij ook was - of misschien juist omdat hij zo intelligent was - de
emotionele kant van het leven een vrijwel gesloten boek was. Veelzeggend in dit
verband is dat hij het in zijn werk nauwelijks over zijn moeder of over de moeder in
het algemeen heeft. En dat voor iemand die stamt uit een land waar juist de relatie
tussen moeders en zoons zo opvallend is.
Gevoelens zijn Gombrowicz niet volkomen vreemd geweest, maar het beeld van
de moeder of de moederlijke figuur heeft later moeten wijken voor dat van de
symbolische moeder: het Poolse land. In elk geval herinnert hij zich de waarschijnlijk
schamele liefdesuitingen van weleer niet langer. Hij ‘begrijpt’ ze niet goed meer, al
zijn ze wel iets om naar terug te verlangen.
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Hoezeer Gombrowicz ook naar zijn jeugd, het jong-zijn en het verlorengegane Poolse
milieu terugverlangt, er bestaat bij hem het diepe besef dat het opnieuw beleven
ervan onmogelijk is. Er moeten voor hem nogal wat teleurstellende ervaringen geweest
zijn. En daaruit ontstaat dan bijna automatisch de instelling om ‘het’ verleden te gaan
afzweren. Er ontstaat in hem en in zijn weik een typisch ambivalente houding ten
opzichte van wat vroeger was. Doordat hij een bijzonder consequent man is - en zich
duidelijk in de contramine op zijn gemak voelt - strekt die afzwering zich ook uit tot
het ‘polskosc’. En vanaf dat moment slaagt hij erin aan de steriliteit van het eigen
narcisme te ontkomen. Dan begint Gombrowicz zijn gevecht tegen het zich van
schimmen bedienende romantisme, tegen het alom heersende provincialisme, tegen
de van mythen doortrokken Poolse geschiedenis, tegen het steeds weer optredende
sentimentalisme. Hij doet een beroep op het actieve, ‘jeugdige’ deel van het Poolse
volk. Hij doet een beroep op hun waardigheid. In Wspomnienia polskie schrijft hij:
‘Wat is een volk waar dat bestaat uit bedrogen en gereduceerde mensen?’
Gombrowicz werd van Poolse zijde verweten dat zijn werk niet Pools genoeg was
om zijn argumenten kracht bij te zetten. Maar deze critici meten dat Poolse af aan
de oude en helaas nog altijd geldende normen. Ze zien daarbij over het hoofd dat
Gombrowicz verkozen heeft in zijn moedertaal te blijven schrijven, dit in tegenstelling
tot een andere beroemde Pool, Józef Korzeniowski (= Joseph Conrad). Onder
nagenoeg alle Polen bestaat de onuitroeibare gewoonte om de literaire uitingen af te
meten aan het nut dat ze hebben voor de natie. Dat nut had Gombrowicz kennelijk
in het begin helemaal niet. Maar nu hij een wereldberoemd man is - en dood bovendien
- wordt hem in Polen op beperkte schaal toegestaan van nut te zijn. Of met andere
woorden: hij wordt ingelijfd bij de massa's lieden die al of niet dwepend opkomen
voor en getuigen van ‘het Poolse wezen’, ‘de onuitroeibare Poolse ziel’. En dat is
nu juist datgene waartegen hij tijdens zijn leven voortdurend geageerd heeft. Hij
wilde als geen ander zichzelf zijn, een onafhankelijk en kritisch beschouwer, dit
laatste in het bijzonder waar het ging om zijn land van herkomst.
Maar het is in Polen niet een en al somberheid wat de klok slaat. Zo nu en dan
dringt er zelfs in de bladen iets van echte maatschappelijke kritiek door. En hierbij
is dan juist een man als Gombrowicz een stevig punt van uitgang. Dat blijkt in dit
geval uit een artikel van Elzbieta Morawiec in Zycie literackie van 20 augustus 1978,
getiteld ‘Paradoksie Gombrowicza’. De toon hiervan is zo nu en dan knap striemend
te noemen, zeker naar Poolse begrippen.
Het ‘polskosc’ van de dag van vandaag ziet er enigszins anders uit dan dat
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van weleer. Er is aan modernisering gedaan: Polen is sinds de laatste oorlog van een
hoofdzakelijk agrarische tot een hoofdzakelijk industriële natie geworden. Maar
zoals bekend komt een verandering, van de ‘bovenbouw’ veel trager dan die van de
‘onderbouw’. En zo zijn de veranderingen in sociaal-culturele zin veel minder groot
dan de Poolse machthebbers en hun geschiedschrijvers ons willen doen geloven. Om
te beginnen is de bevolking veel meer rooms-katholiek gebleven dan wordt
voorgesteld. En in het algemeen is het zo dat de oude minderwaardigheidscomplexen
wel zijn weggemoffeld maar - zoals van complexen te verwachten valt - nog altijd
heftig voortbestaan. Het optimisme van de wederopbouw en de zelfvoldaanheid over
de industriële vorderingen daarna betekenen hier niet veel meer dan een laagje glacé
over de pijnlijke roerselen van de ‘Poolse ziel’. Ook al bestaan er in letterlijke zin
geen lakeien en graven meer, de sfeer van heren en knechten heerst nog alom. En
ook in de geloofssfeer is het nog altijd zo dat de geestelijkheid zich ver boven het
gewone Poolse volk verheven voelt.
Over dit alles heeft Gombrowicz het, over de realiteit achter de werkelijkheid dus.
En het kan hem weinig schelen waarom of waardoor de historische revolutie niet
heeft plaatsgevonden. Hij stelt gewoon vast dat de sociale mythen zijn blijven bestaan,
dat de heiliging van de historie nog altijd van kracht is en dat ‘zich achter het
operettemasker het bebloede en van pijn belachelijke gelaat der mensheid verbergt’.
Gombrowicz bewijst hiermee hoezeer alles bij het oude gebleven is, zich in handen
van de ‘volwassenen’ bevindt. De enige redding verwacht hij van de ‘onvolwassenen’,
van de waarachtige jeugd, van de naakten die ieder omhulsel verwerpen. Kortom:
Gombrowicz is voor de ‘révolution permanente’.

Literatuur
- Werken van Witold Gombrowicz, in Nederland uitgegeven door Moussault en
door Atheneum-Polak & van Gennep;
- Gombrowicz-nummer van Soma (dec. '72);
- artikelen en recensies in Nederlandse bladen en tijdschriften;
- artikelen, essays en recensies in Zycie literackie, Nowe Ksiazki, Argumenty,
Nowa Kultura en Polish Perspectives.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

602

Kroniek
André Demedts / Tsjechische literatuur
Pavel Kohout, Praag, augustus '68. Uit het dagboek van een
contrarevolutionair. Spectrum, Utrecht & Antwerpen, 1970. 314 blz.
Pavel Kohout, De beulse. A.W. Bruna & Zoon, Utrecht & Antwerpen,
1979. 394 blz.
De beide hier besproken boeken kunnen slechts volledig tot hun recht komen als
men vooraf de geschiedenis van Tsjechoslovakije over het jaar 1968 nakijkt en meteen
enige kennis over hun schrijver Pavel Kohout heeft. Eerst over laatstgenoemde.
Kohout is een Tsjech, op 20 juli 1928 te Praag geboren, die wijsbegeerte en letteren
gestudeerd heeft en journalist en medewerker aan de nationale klank- en beeldomroep
werd. Hij getuigt: ‘God had ik uit mijn leven geschrapt, Marx had mijn hele leven
gevuld.’ Een man met grote ambities, die gedichten, toneelstukken, filmscenario's,
essays en kinderboeken schrijft, ook toneel regisseert en in het openbare leven een
niet-onbelangrijke rol vervulde en nog speelt.
Aanvankelijk genoot hij het volle vertrouwen van de communistische regering
van zijn land en twee jaar lang was hij cultureel attaché bij haar ambassade in Moskou.
Van 1956 af wijdt hij zich uitsluitend aan de literatuur. Hij is welvarend, bezit een
zomerverblijf te Sazava op 50 km van Praag, reist naar het buitenland en regisseert
de opvoering van zijn dramatisch werk in Duitse theaters. Hij bekleedt ook een
belangrijke plaats in de Tsjechoslovaakse Vereniging van Letterkundigen, waarin
dus Tsjechen en Slovaken samenwerken, met het gevolg dat de sterkste groep, in dit
geval de Tsjechen, de lakens uitdeelt.
De geschiedenis gaat verder tot er in de tweede helft van de jaren '60
middelpuntvliedende krachten in de Tsjechoslovaakse Republiek ontwaken en aan
invloed winnen. In 1945 bevrijd van de Duitse overheersing door het Russische
broedervolk, scheen met de triomf van het communisme het gedroomde rijk van
vrijheid en gelijkheid, welvaart en geluk aangebroken. Kohout zegt dat degenen die
dachten als hij er de geboorteweeën, het uitschakelen van ruim vijfentwintigduizend
reactionairen en andere maatregelen ter vestiging van de nieuwe orde voor over
gehad hadden. Maar er komt sleet op alles en de geest laat zich niet in een kooi
opsluiten, al heeft die, zoals dat voor de kunstenaars uit de oostbloklanden het geval
schijnt, gouden spijlen. Het economische beleid van het land veroorzaakte een
inzinking, er werd op meer zelfstandigheid ten overstaan van de communistische
bondgenoten en binnenslands op meer vrijheid aangedrongen.
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Natuurlijk waren het de intellectuelen en de schrijvers in het bijzonder, met Kohout
en gelijkgezinden aan de spits, die daarvoor ijverden. Als overtuigde communisten
en in naam van het communisme wilden zij de communistische idealen zoals zij ze
opvatten, van verloedering en ontwaarding redden. In 1968 breekt de hervormingsactie
uit, waarover Kohout in zijn Dagboek van een contrarevolutionair handelt. President
Novotny moet als partijleider en president aftreden. In de eerste functie wordt hij
door Alexander Dubcek, in de andere door generaal Svoboda vervangen. Weldra
wordt Moskou, het optreden van Tito indachtig, zenuwachtig en begint met de steun
van de andere oostbloklanden drukking op het onbetrouwbaar geworden
Tsjechoslovakije uit te oefenen. Zij wordt steeds sterker, tot op 21 augustus 1968
legerafdelingen van de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije en Bulgarije
het land bezetten.
Er ontstaat onmiddellijk een passief verzet, dat leidt tot een massabetoging te Praag
op 28 oktober daaropvolgend. Moskou vindt het raadzaam iets toe te geven, trekt
zijn troepen uit de grote steden terug en laat Dubcek, die het reeds gevangen hield,
naar Tsjechië terugkeren. Einde van de geschiedenis: de ‘progressieve regering’ in
Praag doet meer water in haar wijn dan er wijn zonder water overblijft, de censuur
wordt hersteld, de veiligheidspolitie krijgt meer macht dan ooit en de onbetrouwbare
elementen, Dubcek aan de kop, worden zonder schokken maar doelmatig alle macht
ontnomen. Het zou in een autoritair kapitalistisch geregeerd land niet vlotter kunnen
verlopen.
Nu terug naar Pavel Kohout. Hij zal zijn blad niet keren en blijft erbij dat het
communisme ‘een menselijk gezicht moet krijgen’ en dat ‘alleen wie de toekomst
praktisch voorbereidt, de conceptie van een volk vorm kan geven.’ (41). ‘De
communistische revolutie heeft vooral behoefte aan een moraal,’ (60) gelooft hij,
om te vermijden ‘dat de beproefde leiders van de revolutie de klassenstrijd zouden
veranderen in een inquisitie.’ (48). Die laatste gedachte brengt hem gevaarlijk dicht
bij Trotski's permanente revolutie en het personalisme van het moderne christendom.
Schuld van alle afwijkingen lijkt hem meer en meer dat de leiders van het
communisme ‘geen proletariërs van afkomst zijn.’ - ‘Denk er maar eens aan hoeveel
revolutionairen uit onze rijen het hebben opgegeven. Een verkoudheid was genoeg.
Of een aanval van sentimentaliteit. Het proletariaat is gewoon meer gehard. Het heeft
niets te verliezen en kan daarom alles riskeren. Het weet dat het voor een nederlaag
altijd met bloed moet betalen. Daarom is het onsentimenteel. Het kan zich alleen
maar op zichzelf verlaten. Het kan ook niet zonder meer vertrouwen.’ (108)
Wij beperken het citaat, maar de tekst is in zijn geheel te overwegen waard,
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omdat hij de vraag oproept die Kohout zich misschien alsnog niet durft te stellen: is
het communisme alleen mogelijk als er een proletariaat blijft bestààn, een
meerderheid bovendien, die zich eeuwig benadeeld en vernederd voelt? Naar het
einde van zijn boek toe zal hij de bekentenis uitspreken: ‘Van begin tot eind had ik
mijn leven op illusies en zelfbedrog gebouwd.’ (283). Kohout blijft niettemin bij zijn
communistische overtuiging. Maar in 1976 wordt hij uit zijn flat in de Tsjechische
hoofdstad gezet, omdat hij voor het recht op kritiek op de partij blijft opkomen.
Hij trekt zich terug in Sazava, waar hij de roman De beulse schrijft, een verhaal
dat in zijn vaderland verboden wordt. Het verschijnt niettemin, of juist daarom in
1978, onder de titel Die Henkerin te Luzern en het volgende jaar als L'Exécutrice te
Parijs. De Nederlandse uitgave kwam in 1979 op de boekenmarkt. Intussen had
Kohout bij het Burgtheater te Wenen een tijdelijke betrekking gekregen, waarop hem
de toegang tot Tsjechoslovakije ontzegd en zijn Tsjechisch burgerschap ontnomen
werd.
In voorgaande bladzijden staat bondig en prozaïsch samengevat wat Kohout in
zijn dagboek uitvoerig, lyrisch en een beetje chaotisch verhaalt. Hij komt in het werk
over als een besliste en onstuimige persoon, die lak heeft aan een schoolse en logisch
opgebouwde tekst. Tegen de tijdsorde in mengt hij politieke gebeurtenissen,
herinneringen aan zijn gezins- en liefdesleven, typeringen van vooraanstaande politici
en kunstenaars, wijsgerige beschouwingen en kritiek op toestanden en mensen
dooreen. Hij kan plotseling ontroerend teder zijn en heeft als kunstenaar grootse
momenten. Zo waar hij het heeft over de avond met een vriendinnetje doorgebracht,
enkele uren na de dood van zijn vrouw. (280)
Opvallend voor zijn wereldbeschouwing, naast zijn marxistisch geloof in de
communistische maatschappijordening en het recht tot kritiek op het gezag, is zijn
Tsjechische vaderlandsliefde. Hij verheerlijkt zijn volk om Jan Huss en Comenius,
die hij de grondleggers noemt van de moderne levenshouding. De eerste werd
verbrand omdat hij zijn geweten niet in strijd met de bekende waarheid wilde vormen,
de andere leerde dat de ingeving van ons hart, van de natuur in ons wezen, beter te
vertrouwen is dan de redenering van onze hersenen. De Tsjechen zijn volgens Kohout
in het kerngebied van Europa, omringd van alle zijden door andere volkeren en
zonder uitweg langs de zee, het bolwerk van vrijheid en sociale gerichtheid geweest.
Vervolgingen, invallen en bezettingen hebben gemaakt dat in de 19de eeuw ‘de
nieuwe Tsjechische intelligentsia... die onder de strodaken van dorpen en in de
arbeiderswijken aan de periferie van de Germaanse steden geboren werd - met één
slag de meest democratische intelligentsia van Euro-
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pa was.’ (188). Het klinkt hartverheffend die liefde voor de eigen natie eens, en van
die zijde uit, te horen prijzen. Maar hoe ver is de schrijver reeds afgedwaald van de
theorieën die hem drie decennia geleden begeesterden, toen hij het internationale
proletariaat voor zijn vaderland hield en wat hij nu denkt als een afschuwelijk
nationalisme verworpen heeft.
Waar Uit het dagboek van een contrarevolutionair als een verslag en betoog te
lezen is, blijkt De beulse een roman, een verhaal, meer een schepping van de
verbeelding te zijn. Althans waar het de personages als zodanig betreft. Maar de
toestanden waarbij ze betrokken worden, de sfeer die in het boek geschilderd wordt
en de corruptie, laagheid en verdrukking die erin aan het licht treden, zijn volgens
het getuigenis van de schrijver echt. Als wij hem geloven is het ook in zijn land nodig
‘zijn God te verloochenen om de staat te kunnen dienen’ (14) en steekpenningen te
geven om in een examen te slagen. (16)
Verdachte boeken uit privé-bibliotheken worden aangeslagen, men arresteert en
veroordeelt in willekeur, stelt mensen terecht - en op wat voor een manier! - die zich
niets te verwijten hebben en de jeugd leeft en geniet, zoals dat nochtans volgens de
communistische staatsmedia alleen in het kapitalistische Westen gebeurt. Dat is dan
de vrucht van zoveel idealisme, offers en leed. Genoeg om niet meer te geloven in
de natuurlijke goedheid van de mens en om beter op Vondel te vertrouwen die ons
karakteriseerde als een mengeling van ‘engelsheid en diersheid ondereen’.
In het land waar Kohout zijn roman gesitueerd heeft, zal men voor het eerst, om
de gelijkheid tussen de geslachten te bewerkstelligen, een ‘beulse’ aanstellen. Het
is een zekere Lizinka Tacheci, zo mooi en schuldeloos dat zij ‘op de beeldbuis zelfs
iemand levend zou kunnen begraven en nog zouden de toeschouwers in tranen
uitbarsten bij de gedachte dat ze misschien eelt op haar handen zou kunnen krijgen.’
(106). Iedereen die haar dichtbij kan benaderen wordt op haar verliefd, maar weinigen
hebben succes. Ten slotte legt Lizinka tot bekroning van haar studie een meesterlijk
geslaagde proef van haar bekwaamheid af.
Intussen spelen zich als op een schilderij van Bosch op de achtergrond orgieën
van smerige en wrede gemeenheid af. Het doet denken aan het einde van de
middeleeuwen, toen ongeveer onder dezelfde verschijnselen een muurvaste wereld
ineengestort is. Kohout heeft de stem van een ziener die aanklaagt en beschuldigt.
Soms aandoenlijk, vaker sarcastisch en dikwijls meegesleept door zijn gevoelens en
verbeelding, weleens te langdradig, maar ongetwijfeld een kunstenaar die
internationale bekendheid verdient en ook gekregen heeft.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Het psychische lijden van een kind
In de burgerlijke negentiende eeuw, die ook ten dele de eeuw van de romantiek was,
werd het kind vaak beschouwd als een idool, de kindertijd als een paradijs. In onze
eeuw is daarin geleidelijk verandering gekomen onder invloed van het naturalisme,
de moderne filosofie, de psychoanalyse, enzovoort. Het jongste boek van Greta
Seghers: Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking (Uitg. Orion,
Brugge) is een bundel prozaschetsen, die een duidelijke eenheid vormen en het
innerlijk lijden van een meisje, vanaf de kindertijd tot de drempel der volwassenheid,
vertellen. Het thema is ver van nieuw, maar het resultaat is hier een boek, dat meer
nog dan de twee vorige romans van Greta Seghers, voor haar belangrijk talent getuigt.
Men zou kunnen menen dat deze verhalen autobiografisch zijn en sommige
verklaringen van de schrijfster in de pers zouden - zo zegt men mij - in die richting
wijzen, doch het lijkt mij steeds verkieslijk deze weg niet op te gaan en het boek, dat
als kunstwerk bedoeld is, op zichzelf te beschouwen.
Het centrale personage is een kind, later meisje, dat haar belevingen in de ik-vorm
vertelt. Het is dus een subjectief verhaal, dat ook, min of meer bewust, een soort
confessio bedoelt te zijn, en dat psychologisch geïnteresseerde lezers kan boeien,
ook al omdat het zich meestal beweegt in de spanningen van een ingewikkeld en
dramatisch psychisme.
Het kind dat de scherpzinnige vertelster ten tonele voert, voelt zich van aanvang
af gespannen en onaangepast in haar familiemilieu, geïsoleerd in haar dorpssfeer.
Dat ligt ten dele aan dit milieu en ten dele aan haar psyche. Het kind is een nakomertje
in een beproefde familie, die door de naoorlogse repressie zwaar werd geslagen en
uit de hand van een tante moet leven. Het groeit op in een vulkanisch-explosief
klimaat: vader wendt zich verbitterd af, moeder duldt en lijdt, de rijke tantes
domineren. De vader, door de schrijfster knap getekend, wordt bars-ontoegankelijk;
de zwaarmoedige moeder is het enige wezen (met een tante Rosa) die het kind
opvangt. Het voelt zich echter eenzelvig, verlegen, bang; het plooit zich terug op
zichzelf. Het voelt zich ook tegenover de anderen
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arm gekleed, een ‘bijzonder schriel kind’ (22). In deze ongunstige relatie met de
omgeving, ‘buitengesloten in mijn eenzame eentje’ (37), verzinkt het prille kind in
melancholie, donker pessimisme en doodsgedachten, die graag ontaarden in macabere
verbeeldingen. Zij vindt het leven griezelig en onder die druk vindt het overgevoelige
kind zijn enig genoegen in zichzelf. Doch ook daar vindt het geen evenwicht. Het
valt ten prooi aan zijn zwakke zenuwen, zijn ‘labiel karakter’, zijn onbeheerst
gevoelsleven met overspannen lachen of wenen. Door contactloosheid zinkt zij niet
enkel weg in ‘melancholie, besluiteloosheid en verveling’ (139), maar misvormt ook
alle relaties met het milieu: de minste tegenslag stoot haar uit humeur en evenwicht,
doet haar wegzinken in schuldgevoelens en wanhoop. Haar masochisme en zelfhaat
groeien naarmate zij bewuster wordt. Als pensionaatmeisje is zij graag alleen, angstig
scrupuleus, moet veel braken, begint in zichzelf te praten. Vervreemd, compenseert
zij zich innerlijk door allerlei fantasmen (reeds als kind was zij innerlijk vervuld met
wonderen en landschappen), vooral een mysticisme van geometrische proporties en
het genoegen van ‘mijn inwendige kleuren’ (187). Doch zij wil, trots alle
moeilijkheden, proberen zich in de maatschappij te handhaven en wordt dan agressief.
Zij vertoont ‘die dwaze, ietwat spottende glimlach op (haar) gezicht, die telkens
opdook wanneer verdriet en wanhoop tot in de hoogste boomtop waren opgeklommen’
(44). Zij vertoont ‘(haar) bitsige mond’. Zij wordt zelfs gemakkelijk ‘razend’. Bij al
haar psychische complicaties, heeft het meisje ook fysisch lijden: zij wordt jong
bijziende en verliest een vingerlid. Haar geschonden hand gaat zij dan beschouwen
(en wellicht koesteren!) als symbool van haar ‘onherroepelijk geschonden’ bestaan.
Moet ik hier ook niet aan toevoegen dat Greta Seghers (met een discretie die ik prijs)
passim alludeert op handtastelijkheden die het meisje hier en daar te verduren kreeg?
Vanuit haar innerlijke situatie, die zij ‘zielsziekte’ noemt (141), vindt het meisje
zichzelf (masochistisch) verwant met de ‘zieke dubbelziel, vaderhater, heilige
epilektieker Smerdiakov’ (144). Naarmate haar leven vordert, zij lerares wordt - rond
het einde van het boek - groeit haar vertwijfeling, zenuwoverspanning, ‘periodieke
ziekteverloven’ en zelfmoordgedachten. Geplet onder haar benauwing en onmacht,
mist zij levensvreugde, eenvoud, ongecompliceerde natuurlijkheid, vrijheid - wat zij
bij anderen benijdt.
Wie zal er zich over verwonderen dat zulk personage de vader haat en al wat zich
als gezag en vader aanbiedt, b.v. de katholieke kerk? Greta Seghers geeft haar heldin
een speciaal talent om haar milieu zwart te maken. Haar tantes (behalve Rosa) worden
monsters, poppen of wrak-
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ken. Het dorp zit vol schorremorrie. Er worden, spottend en agressief, karikaturen
geschapen als b.v. Huguette. Ook het vergelijken van mensen met dieren is een
typisch verschijnsel van agressieve mensenhaat. Het duidelijkste voorbeeld van zulke
irrationele explosie is het verhaal Eeuwige haat voor Marta van Put (p. 89-104), een
explosie om moeders dood en om het leven, die zij afwentelt op de buurvrouw Maria
van Put: ‘In haar verfoeide ik de gehele wereld en het menselijk bestaan dat mensen
verplichtte te leven om te sterven’ (103). Het leven van de zich vertrapt en achtervolgd
voelende vrouw komt, van hieruit gezien, in het teken te staan van de ontmaskering
en de afrekening. De climax van agressieve razernij vindt men in het laatste hoofdstuk:
Open Brief aan de familieleden van het protocolaire leven (p. 203-216), een specimen
van fulgurant scheldproza aan het adres van familieleden en tutti quanti van uit een
afgrond van achtervolgings- en vernietigingsgevoel. Heel deze razende tirade wordt
gedragen door een besef van bevrijding. Realiteit of waan?
Het psychische type dat Greta Seghers hier uitbeeldt, is in de samenleving niet
zeldzaam. Zij heeft het uitstekend geïndividualiseerd en getekend. Ook zijn
schaduwzijden komen volledig aan het licht, bijvoorbeeld het haast onuitstaanbare
egocentrisch gezanik dat het type eigen is, en zijn zelfingenomenheid die b.v. spreekt
over ‘de omvang en het raffinement van mijn duisternis’ (143). Eigen aan het type
is ook de gemakkelijkheid waarmee het, vanuit zijn subjectivisme en zijn egocentrisme
(grond van zijn zelfhandhaving!) algemene oordelen velt over de tijdsgeest, zijn
generatie, de psychoanalyse, de Kerk, enzovoort, die betwistbaar zijn; of aforismen
uitspreekt van de wijsneus bv.: ‘Humor is geen troost, dat is verschansing’ (147), of:
‘Wie onschuld en schoonheid heeft verloren of één van de twee, verdraagt geen
onschuld of schoonheid in anderen’ (58). Ach! - Laat mij ten slotte mijn grote
waardering uitspreken voor de waarachtigheid waarmee dit psychologisch verhaal
wordt verteld en opgetild uit de ‘petite histoire’ waarin het baadt, uitstijgend tot een
levensechte zielsgeschiedenis. En nu nog iets over de vorm.
De structuur van het geheel mist heldere chronologische ordening; naast klare zijn
er duistere plekken, die ons verplichten tot raden. De stijl is wisselend. Soms is hij
zeer direct. Er zijn pakkend geschreven bladzijden met haarscherpe beschrijvingen
en notities in een plastische, directe verteltrant, die haast volks aandoet. Soms heeft
het realisme zelfs Walschappiaanse reccourci's: ‘Stel je voor: Huguette en ik op het
haastig in
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mekaar getimmerde podium en geachte dames, geachte heren’ (53). Daarnaast heeft
de stijl veel maniëristische trekken, niet enkel in de monologue intérieur en de
illogische dromen, maar in het hele verhaal. De geschiedenis zoekt veel omwegen,
de volzinnen zijn vaak lang, ingewikkeld, gewrongen met zeer lange tussenzinnen
tussen streepjes of haakjes, de formuleringen zijn omslachtig. Ik begrijp dat Greta
Seghers, van uit haar poging tot artistieke benadering van de taal, een afkeer heeft
voor een normale, evenwichtige, traditionele zinsbouw (zoals tien- en tientallen
modellen, niet enkel Joyce en Faulkner, vóór haar), doch men moet ook, dunkt ons,
in het maniërisme maat kunnen houden.
De zwakke zijde van haar maniërisme is niet zozeer de omslachtigheid, maar wel
de gechargeerde overdrijving. Soms is deze wel op haar plaats, bv. in een sissend,
gesurvolteerd scheldproza, maar elders is zij wat mateloos. In een boek met een
extreme en overspannen gevoelswereld en met gechargeerde typeringen, is het gevaar
voor onmatige pathos groot: te veel en opgeschroefde epitheta, plechtige perifrasen,
gezochte beelden en vergelijkingen.
Overdreven lijkt ons ook het voortdurend gebruik van hoofdletters en zelfs van
kapitalen. Waarom? Ten slotte stip ik nog aan dat de schrijfster om de haverklap
grote schrijversfiguren vermeldt, als was het om nog duidelijker te laten merken hoe
fel haar boek door een zekere literatuur geverfd is. Onder die auteurs zijn er veel
onevenwichtigen of beschrijvers van een geestesziek leven: Flaubert, Joyce, Kafka,
Poesjkin e.a., met als kampioenen, natuurlijk, de twee grote zieken: Dostojevski en
Strindberg. Ik hoop dat deze voorkeur bij de heldin van het verhaal geen
masochistische ziektecultus is, maar enkel een soort (overdreven)
literatuurliefhebberij, zoals zij zich ook vergelijkt met vrouwelijke romanfiguren
(Anna Karenina e.a.), alsof dit licht of geluk kon geven!
Greta Seghers is met haar derde boek een groot talent geworden. Vanuit deze
waardering hebben wij haar verhaal wat grondiger besproken, met zijn licht- en
schaduwzijden. Wij hopen en verwachten van haar nog een hoogstaand literair oeuvre.
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Kroniek
Marcel Janssens / Pol Hoste en de veranderingen
De korte tekst De veranderingen (Brussel/Amsterdam, Elsevier-Manteau, 1979, 94
blz.) is de eerste publikatie in boekvorm van Pol Hoste (geboren in 1947). Ik vind
het een fraai en overtuigend debuut, dat allicht een en ander kan beloven (tenware
de nog vrij jonge schrijver zich met dit eerste, kennelijk als verlossende uitlaat
fungerende geschrift al zou hebben uitgeschreven). Andere titels boven deze
bespreking zouden kunnen zijn: Pol Hoste en de vervreemding, Pol Hoste en wat
gemist kan worden, Pol Hoste en de gerateerde veranderingen...: allemaal suggesties
van de hoofdtoon in genoemde tekst, met name een verzuurd zwaartegevoel dat
voortkomt uit het besef van onoverkomelijk falen, gefrustreerd worden, achter het
net vissen, niet kunnen begrijpen en dus evenmin zinvol kunnen handelen. Pol Hoste
maakt als het ware de balans op van een aantal ontgoochelingen van een generatie
die nog nahikt van de kater van '68.
Er wordt een en ander verteld in deze korte roman, die misschien nog wat te lang
is en bij reductie tot novellelengte misschien nog aan spankracht had gewonnen. Ik
zeg met opzet: er wordt verteld, want je hebt niet de indruk dat de vertelling zich
ontwikkelt vanuit een vast referentiepunt, standpunt of gezichtspunt. Een
superviserende vertelinstantie lijkt veeleer afwezig. En die verteltechnische
bijzonderheid onderstreept voor mij al de gratuïte verlorenheid - de afwezigheid van
vaste oriënteringspunten - die de tekst in zijn geheel, zowel structureel als thematisch
bekeken, kenmerkt. Er wordt informatie gegeven over zekere Achternet, die geen
voornaam blijkt te hebben: een ‘links revisionistisch kleinburgerlijk intellectueel’
(28), wonend tussen de bourgeoisie van een stad als Gent. Wat die man eigenlijk is
of doet, kom je ternauwernood te weten. Ergens zegt hij dat hij een sociaal werker
is, een soort lekenhelper, al past ook dat woord niet (cfr. 64). Er worden met het
bewustzijn van Achternet ideologisch en politiek zwaar geconnoteerde gebeurtenissen
in verband gebracht zoals stakingen, rellen, betogingen, bedrijfsbezettingen,
bedrijfssluitingen, vergaderingen, militantenacties, pamfletten, tijdschriften,
voorarresten, enzomeer. Daar is hij allemaal bij betrokken en mee begaan, maar de
vertelling tolt in die kolken van oproer futiel en doelloos rond: een finaliteit
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ontbreekt, evenals het stimulerende uitzicht om het verroeste te veranderen. Ik had
het gevoel dat elke progressie in deze tekst bij voorbaat afgesnoerd wordt. Achternet
slaagt er zelfs niet in de verandering adequaat te denken, hij kan de veranderingen
in geen geval teweegbrengen. Zo kronkelt de vertelling zich, door geen stuwend
bewustzijn gericht, in zijn labyrintische verwarring en loopt zij finaal in een patsituatie
vast. Misschien heeft De veranderingen mij zo geboeid omdat ik op het
verhaaltechnische en structurele niveau zo'n adequaat equivalent vond van de
onderliggende gratuïteit op thematisch vlak.
Achternet is met bewustzijn gezegend, dat is zijn weinig benijdenswaardige lot.
Hij neemt de werkelijkheid op verontrustende wijze waar en heeft daar alleen maar
narigheid van. Er gaan zich in zijn kijk op de wereld vreemde metamorfosen voordoen,
waardoor alle coördinaten akelig beginnen te wiebelen en te wankelen. Zijn
intellectuele onbehuisdheid in onze voorgeprogrammeerde, al-voorziende, burgerlijke
wereld heeft zijn sociale outsiderspositie tot gevolg. Door zijn tegendraadse manier
van denken en waarnemen zijn de werelden door elkaar beginnen te schuiven, zo
wordt over hem gezegd (p. 91), en dat heeft hem grondig vervreemd van de anderen.
Hij laboreert vooral aan de fundamentele onbegrijpelijkheid van de wereld - en
dat is wel een hoofdthema in deze tekst. Het is vrijwel onmogelijk om nog iets te
verstaan, zegt iemand tegen hem (171), en zelf geeft hij toe: ‘Ik denk dat ik de dingen
nooit eigenlijk juist zal begrijpen.’ (33). Maar wat erger is: met de onbegrijpelijkheid
van de anderen en de dingen hangt de onveranderlijkheid van de wereld samen. ‘Het
ontbreekt me aan de razernij die handeling genoemd wordt, ik kan helemaal niets’,
zegt Achternet (34). Dat besef van niets-te-kunnen grijpt hem zo aan, dat hij op den
duur toegeeft dat het hem allemaal nog weinig kan schelen (52). En de linkse
intellectueel, lichtbaken van de arbeidersklasse, hij gaat versuft zijn wonden zitten
likken... Zijn figuur is met een verlammende negativiteit beladen: lees de opstapeling
van negatieve zinnen op bladzijde 53. Hij is niets, hij is zelfs niet. Sullig loopt hij
onder de militanten die met hem het jargon der veranderingen napraten, maar hij
ervaart tragisch en bitter dat... hij gemist kan worden (53) en dat de arbeiders door
zijn voorzichtige sympathieën weinig geholpen zijn (66).
Gratuïteit, onverschilligheid, doelloosheid, vergeefsheid houden Achternet in een
lusteloze verwarring gevangen. Inmiddels roest de wereld verder vast en blijven
veranderingen alleen maar verwarde gedachtenspinsels van revisionistische
intellectuelen. Niets verandert immers. Er is geen denken aan (cfr. p. 54, 64, 89), a
fortiori: er is geen doen aan. Achternets negati-
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viteitservaring culmineert in een overal invretende vervreemding. Dat lijkt me de
grondervaring die in een tekst als De veranderingen (ironische titel!) verwoord wordt.
‘Het werd langzaam donker’ - dat is niet toevallig de laatste zin van het boek.
Zonder dat hij daar veel blabla rond moet verkopen, m.a.w. met heel eenvoudige
structurele middelen die organisch aan zijn grondthema klitten, schept de auteur in
zijn boek een onmiskenbare sfeer. Een bedrieglijk vertrouwde wereld brokkelt af en
verwordt, gedroomde werkelijkheid en geleefde werkelijkheid vormen onbetrouwbare
allianties (71). Dat laat de schrijver overkomen via subtiele verwarringen en
verschuivingen in de syntaxis, de woordkeuze, de metaforiek, evenals in de drieledige
opbouw van de tekst als geheel, waarvan de circulariteit eveneens de onmogelijkheid
der vaag verhoopte veranderingen en de verroesting der bestaande orde illustreert.
Pol Hoste geeft zo langs zijn neus weg metaforen ten beste die in de diepzinnigste
doordenkersverzen van nieuwrealistische dichters niet zouden misstaan, zoals: ‘De
parken waren aan de randen in rechte strepen getrokken en de grashalmen aan de
perken waren met een scheiding naar rechts gekamd.’ (59). Wat hij met voor de hand
liggende syntactische middelen aan expressiviteit bereikt, is doorgaans zeer geslaagd.
Ik denk aan de onpersoonlijke en passieve constructies op de bladzijden 92-93, waar
hij met een gratuïte kettingreactie van zinnen zuiver syntactisch-linguïstisch suggereert
dat er oppervlakkig wel wat verandert, maar dat er in de grond niets verandert, dat
men geleefd en gedacht wordt, zoals al die zinnen zich futloos kronkelen rondom de
leegte. Illogische syntagma's roepen de fundamentele ontwrichting van de wereld
op. Een overhoop-liggende metaforiek verbeeldt de ontregeling van de waarneming,
het denken en het doen. De syntaxis zelf, evenbeeld van de onbegrijpbare wereld,
wordt onbehuisd en onleefbaar. De genaamde Achternet denkt acht ‘at random’, hij
loopt verloren in het geroeste rollenspel van een ondenkbare, onleefbare samenleving.
(Met zijn Kafka-verlorenheid blijkt ook nog een vader-probleem samen te hangen.
Hebben de denkers van '68 het niet met een aantal vader-imago's aan de stok gehad?
Achternet laboreert in elk geval ook dààr aan). Welnu, de syntaxis van deze tekst
volgt hem als zijn schaduw. Daartussendoor zitten fraaie staaltjes van absurd-bittere
humor.
De gratuïteit van ‘de’ literatuur zelf - en vanzelfsprekend ook van het soort tekst
als De veranderingen - is tenslotte even groot als al de rest. De arbeiders lusten de
letterkunde van de bourgeoisie niet, zo wordt gezegd, zij willen pornografie en sport,
of een kleine liefdesroman, of een boek over de oorlog (31). De linkse intellectueel
heeft ‘gemakkelijk klap-
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pen’ (31), maar voor wie ‘klapt’ hij? Voor wie door het geraas der machines wordt
verdoofd, brengen woorden weinig baat. ‘De woorden van het gepraat betekenden
weinig in vergelijking met de handelingen van het doen’ (57). Pol Hoste verwoordt
ook wel een van de bittere frustraties van de schrijversgroep die zich met artistiek
talent en literaire middelen inzette binnen het grote revolutionaire pact, wanneer hij
vanuit het onwezenlijke denkcentrum in zijn boek poneert: ‘De tijdschriften werden
geschreven voor wie de tijdschriften schreef. De boeken werden geschreven voor
wie de boeken schreef.’ (73). En voor de recensent met dienst in het burgerlijke
tijdschrift.
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Kroniek
Koen Vermeiren / Een melodramatische sonatine met allure
Het nadeel van een geniaal iemand te zijn, is dat men volgens abnormaal hoge
maatstaven beoordeeld wordt. In die zin ontgoochelt de nieuwe novelle van Willem
Frederik Hermans: Filip's sonatine (De Bezige Bij, 1980) aanvankelijk een beetje.
Sinds Onder professoren (De Bezige Bij, 1975) verscheen er van deze auteur geen
verhalend proza meer in boekvorm, waardoor de verwachtingen voor een volgende
tekst wellicht nog hoger dan anders gingen liggen. Misschien allemaal geen erg
eerlijke of objectieve criteria, maar hoe dan ook: ze spelen mee een rol bij het externe
lees- en beoordelingsproces van een literair werk. Bij een louter interne
literatuurbenadering (in feite de enig waardevolle, waartoe vanaf nu dan ook een
poging wordt ondernomen) hebben zij echter geen enkel belang meer.
Inhoudelijk behandelt het verhaal de geschiedenis van Filip Klim, de onwettige
zoon van de sopraan Aletta Stroll en de violist Wouter Klim. Als kind groeit hij op
met zijn moeder en haar pianobegeleider, Gerrit Hondijk, met wie ze in feite
samenleeft. Reeds spoedig blijkt dat Filip een bijzondere aanleg heeft voor het
pianospel en wanneer hij op Gerrits vijftigste verjaardag een ‘zelfgecomponeerde’
sonatine voorspeelt is er geen twijfel meer mogelijk: het gaat hier om een wonderkind!
Wanneer Gerrit echter ongeneeslijk ziek wordt, verlaat Aletta hem, samen met Filip,
en huwt met Wouter Klim, die nu zijn zoon tevergeefs het vioolspelen tracht bij te
brengen. Nadat Aletta is omgekomen bij een door haar zoon veroorzaakt auto-ongeval,
begint Filip in Detroit een garage. Wanneer het eens zo veelbelovende wonderkind
op volwassen leeftijd nog eens een bezoek brengt aan de oude en zieke Gerrit, die
nog steeds vurig hoopt om Filip tot een muzikaal genie te zien uitgroeien, blijkt
echter dat de zo geprezen verjaardagssonatine niet méér was geweest dan een
‘jeugdzonde’ van de grote Wouter Klim, en dit met medeweten van Aletta. Hiermee
worden meteen alle illusies van Gerrit de kop ingedrukt en zelfs wordt helemaal op
het einde zijn plotselinge dood gesuggereerd.
Voor diegenen die met Hermans' werk min of meer vertrouwd zijn is het duidelijk
dat er reeds op het eerste gezicht bepaalde herkenningspunten
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zijn terug te vinden, zoals o.a. het veelbelovend zijn, het wonderkind dat een total
loss wordt, de diepe desillusie die ontstaat wanneer het ideaal wordt opgeheven en
vernietigd door de realiteit, en het fatalisme. Bedoeling is nu deze elementen te
situeren binnen het kader van deze korte novelle.
Gerrit is een redelijk bekend pianist (p. 5), die echter meer een intellectueel was
gebleven dan een artiest was geworden (p. 10). Zijn leven is uitermate precies
ingedeeld (p. 7) en bestaat voor het overgrote deel uit het oefenen op de piano, maar
toch ligt zijn werkelijke verdienste niet in zijn creativiteit, maar in het uitzoeken en
samenstellen van Aletta's repertoire.
‘Componeren. Iets achterlaten dat door anderen steeds opnieuw tot leven
werd gebracht! Hogere vervulling van een muzikantenbestaan bestond
niet. (...) Al vroeg was het hem (Gerrit) duidelijk geweest daarvoor niet
in de wieg gelegd te zijn. Het spelen van andermans meesterwerken, ze
bestuderen, ze interpreteren, uitzoeken hoe ze moesten worden opgevat,
was zijn enige hartstocht geweest (...)’ (p. 35)
Dan meent Gerrit het geniale dat hijzelf mist (p. 8) (het ideaal!), te ontdekken in Filip
(p. 7, 9, 14). Hierdoor ontstaat er een bepaalde vorm van gesublimeerde zelfrealisatie:
‘Maar het was meer het gevoel dat deze huldiging in het niet verzinken
zou, vergeleken met de huldigingen die Filip later ten deel zouden vallen.
En hij zou de leermeester zijn van dat genie! Dieper voldoening dan zich
daarvoor weg te cijferen, kon hij zich niet voorstellen.’ (p. 13)
De impresario Dr. Dr. Ludwig Panzer noemt Filip een ‘uitzonderlijk veelbelovend
talent!’ (p. 15), maar Gerrit hoopt dat Panzer niet op het idee zal komen Filip als
wonderkind te lanceren (p. 15), iets wat Gerrits verdienste natuurlijk zou
minimaliseren. Het fatalistische inzicht van Sebastiaan (Een veelbelovende jongeman,
in Een landingspoging op Newfoundland) dat de illusie ‘veelbelovend’ te zijn enkel
kan blijven bestaan wanneer men zou sterven op het moment dat men nog
veelbelovend is (p. 94), vertoont zeker overeenkomst met de uitspraak die de
filosoferende Dr. Dr. Panzer doet op p. 16:
‘- Wonderkinderen, peinsde Dr. Dr. Panzer hardop. Hoe geniaal de
volwassene ook spelen mag, altijd zal hij in het oog van het publiek de
mindere zijn van het wonder dat hij was door alleen maar een kind te zijn.
Is dat niet om wàànzinnig te worden?’
Het egocentrisme in de mens wordt nogmaals benadrukt wanneer Aletta Gerrit verlaat
op het moment dat deze door een ongeneeslijke gewrichtsziekte in de onmogelijkheid
gesteld wordt haar nog langer te begeleiden.
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Ze keert met Filip terug naar de inmiddels bekend geworden Wouter Klim (p. 17-18),
die nu van zijn zoon een beroemd violist wil maken (p. 21). Gerrit ziet hierin enkel
naijver en wijst nogmaals op Filips uitzonderlijke aanleg voor de piano (p. 21). Zowel
Aletta als Dr. Dr. Panzer wijzen echter op de psychische en fysieke veranderlijkheid
van de mens, waardoor elke ordening of systematiek een bedrieglijke vorm aanneemt
(p. 21, 22, cf. Preambule, p. -, in Paranoïa):
‘Panta rhei, leert de filosoof, alles stroomt. In de loop van zeven jaar wordt
de ganse mens vernieuwd. Dit is vastgesteld door de moderne wetenschap.
Geen haar, geen huidcel of nagel is na zeven jaar meer precies dezelfde.
Wel een imitatie van de vorige, maar toch een klein beetje anders’, aldus
Panzer (p. 23).
Hiermee verwant is het antwoord van Filip, wanneer Gerrit hem na een aantal jaren
vraagt de sonatine nog eens te spelen voor hem:
‘Ik was toen negen, ik ben nu zestien. Zelfs als ik nog spelen kon, dan zou
het nu toch anders klinken dan zoveel jaar terug.’ (p. 27)
Tevens staat hiermee de onreconstrueerbaarheid van het verleden in verband, een
thema dat door Hermans o.a. op een grootse wijze werd verwerkt in De donkere
kamer van Damokles, waar Osewoudt op geen enkele manier in staat blijkt te zijn,
zijn voorbije daden objectief te verantwoorden.
Filip, eens een veelbelovend wonderkind, dreigt meer en meer een ‘total loss’ te
worden. En hoewel Gerrit dit beseft (cf. p. 28), blijft hij nochtans op een zinloze
manier het tegenovergestelde hopen; een voorbeeld van een typisch
Hermans-personage dat, blind voor de werkelijkheid, in een ideaal blijft geloven:
‘Goed beschouwd was Panzer even schuldig aan de verkeerde draai die
dit genomen had, als Aletta. Nu wist hij (Gerrit) 't zeker. Panzer zou meer
belangstelling hebben kunnen tonen, Aletta zou dan beter beseft hebben
wat er op het spel stond - en ze zou er misschien wel wat op gevonden
hebben dat Filip bij hem had kunnen blijven, of ze zou na getrouwd te
zijn, weer hebben kunnen weglopen, of...
Of...’ (p. 43-44)
Ook Filip zelf ziet in dat het nodige talent hem ontbreekt (p. 27) en dat hij nooit zal
uitgroeien tot het muzikale genie dat hij in zijn jeugd beloofde te worden. Daarom
zoekt hij ook compensatie in iets anders:
‘Filip raakte geen viool en geen piano meer aan. Na lang aandringen had
Wouter Klim zijn zoon een snelle sportwagen gegeven. Dit voertuig leek
wel het enige ding op aarde te zijn, waar Filip nog voor leefde.’ (p. 29)
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Binnen Herman's oeuvre treden voortdurend personages op die symbolische betekenis
gaan hechten aan bepaalde objecten of situaties (b.v. Alfreds meteoriet in Nooit meer
slapen, Sebastiaans auto in Een veelbelovende jongeman, in Een landingspoging op
Newfoundland, Guibals lantaarn, in De blinde fotograaf, in Een landingspoging,
etc.). In bijna alle gevallen betekent deze symboliek een nastreven van
onafhankelijkheid of een zelfrealisatie. Gezien Hermans' interesse voor Freuds
psychologisch model, is het dan ook niet verwonderlijk dat het symbolische
(zelfstandigheids)-object (hier: een sportwagen), de dood van de moeder tot gevolg
heeft (p. 30). Later blijkt zelfs dat Filip de totaal verhakkelde wagen helemaal zelf
weer heeft opgelapt (p. 48).
De fataliteitsidee die in de mond van Dr. Dr. Panzer een metafysisch tintje
aanneemt‘Wij dienen de mens misschien wel te vergelijken met een muziekstuk
(...) Hetzelfde muziekstuk, onophoudelijk gespeeld, da capo, da capo.
Maar men weet niet door wie het gespeeld wordt en de grote
Geheimzinnige speelt het in de loop der jaren telkens een beetje anders
(...) En naar onze klachten luistert men niet...’ (p. 31)komt op het einde van het verhaal ook sterk tot uiting wanneer blijkt dat de ‘sonatine’
waarrond alles gedraaid had, niets méér was geweest dan een mislukte compositie
van Gerrits rivaal, Wouter Klim. Of m.a.w. het door Gerrit nagestreefde ideaal
betekent in feite zijn ondergang, wanneer hij met de werkelijke situatie wordt
geconfronteerd.
Wat voor een vakkundig pianist Gerrit ook was geweest, toch had hij steeds zijn
bekendheid te danken gehad aan andere factoren dan zijn pianospel. Zo werd hij ‘de
begenadigde accompagnateur van dit uitzonderlijke vocale talent’, dat Aletta was,
genoemd (p. 5), een ster was hij niet en zou hij nooit worden (p. 8), Filip, het
wonderkind, ging door voor het kind uit een ‘vroeger’ huwelijk van Aletta Stroll (p.
9), zijn ambitie bestond enkel uit het naspelen van andermans meesterwerken (p. 35)
en ook in zijn privé-leven nam hij een soort ersatz-positie in, nl. de vaderlijke vriend
en leidsman van de beroemde Aletta, en voor Filip was hij niet ‘pappa’, maar ‘daddy’,
een leuk naampje waarvan de betekenis Filip eigenlijk ontging (p. 6). Bovendien
verzamelt hij in zijn oude dag geen echte vlinders of insekten, maar legt hij een
collectie kunstvliegen aan (p. 20, cfr. zijn ersatz-positie!) en de scherven(!) van een
gebarsten plaat met daarop een opname van hem en Aletta bewaart hij eigenlijk
zonder reden (p. 39).
Toch is dit alles best draaglijk zolang zijn blind geloof aan zijn ideaal behouden
blijft. Nadat deze geïdealiseerde illusie vernietigd is, blijft er voor
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Gerrit echter niets meer over om nog voor te leven, wat dan ook gesuggereerd wordt
op het einde van het verhaal.
Opmerkelijk is ook (nogmaals dan als een terugkerend element binnen Hermans'
werk) hoe de sonatine zelf een multifunctionele betekenis krijgt naargelang van de
wisselende context. Zo getuigt ze aanvankelijk van een ‘pianisme van het
allerraszuiverste aanvoelen’ (p. 15), daarna wordt ze in Gerrits wereld het symbool
van zijn ideaal (p. 13-14) om ten slotte te eindigen als een minderwaardige jeugdzonde
van de grote Wouter Klim (p. 55).
Ook komt Hermans' voorkeur voor het melodrama, dat echter niet is ‘ingericht op
het belonen van de geijkte deugd en het bestraffen van de geijkte boosheid’ (Het
sadistische universum I, p. 110), hier weer sterk tot uiting.
Zo blijkt maar weer eens hoe een tekst, die bij een eerste oppervlakkige
kennismaking wellicht teleurstelt, na een louter intrinsieke literatuurbenadering toch
een aantal aspecten toonbaar kan maken die erop wijzen hoe functioneel- en
structureel-verantwoord alle onderdelen zich wel tot elkaar verhouden. Filip's sonatine
heeft echter niet die draagkracht van b.v. een novelle als Het behouden huis, waarin
Hermans' levensvisie en mensbeeld op een geniale wijze zijn verwerkt, maar bevat
- zoals ik hoop te hebben aangetoond - toch weer meer dan voldoende interessante
elementen die op een doelgerichte en kunstige manier tot een eenheid zijn gemaakt.
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De laatste ronde
† Sus
Het zijn niet alleen mijn jongere tijdgenoten die - een na een - van me wegvallen:
Johan Daisne, Rose Gronon, Maria Segers enzovoort. Nu zijn het ook de dieren. Sus
(waarover ik schreef in DW&B van februari '80) is door een vrachtwagen gedood:
het mooiste, liefste beest dat ik kende. Nog geen drie jaar oud.
Er is een Franse priester die een boek heeft geschreven om te bewijzen dat er een
hemel voor dieren bestaat. Ik ben zeker dat wijlen Sus aan de rechtervoet van de
Heer zal liggen.
Marnix Gijsen

Naturel
Van een vakman vernemen we, via een interview met Marc van Impe te Brussel, dat
Noordnederlandse toneel- en filmspelers minder ‘naturel’ hebben dan
Zuidnederlandse. De vakman is de Amsterdamse acteur Rijk de Gooyer (geen
pseudoniem). Ziehier hoe hij geen blad voor de mond heeft gehouden tijdens het
gesprek met de Brusselse ondervrager:
‘Film ligt me goed. Omdat ik een van die weinige gelukkigen ben die geen
spraaklessen heeft gehad. Al die acteurs hebben spraaklessen gehad. Dan ga je
abnormaal praten, zoals iemand die les heeft gehad. De toneelscholen verpesten
mensen, vind ik. Ik weet wie daar lesgeeft. Ik ben er gelukkig nooit op geweest.
Noem me nou eens een acteur die normaal praat. Rutger Hauer? Die kon niet eens
praten toen hij op de toneelschool kwam. Hij hakkelt nog steeds. Dat is zijn geluk
geweest.
“Natural acting”: Marlon Brando mompelt toch ook maar wat. Laurence Olivier
is geloof ik de enige acteur die heel mooi Engels kan spreken. Ik word gek van het
Nederlandse toneel. Kijk, je merkt dat heel veel Vlaamse acteurs kansen krijgen in
Nederland. Dat komt omdat ze zeer “naturel” zijn. Iets dat men in Nederland mist.
Die doorbraak van Belgen had je ook na de Eerste Wereldoorlog: Ida Wasserman,
de oude Jules Verstraete. Nu heb je Dora van der Groen: fantastische actrice. Perfect.
En daar schrokken die Hollandse trutten van, reken maar. De Ellen Vogels en Ank
van de Moers. Dat waren ongekroonde koninginnen en daar komt ineens een Dora
van der Groen van over de grens. Weg met al die trutmatige types. Waarom denk je
dat de hele Nederlandse Comedie in elkaar is gedonderd?’
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Er worden in de media van de noordelijke Randstad sedert enkele jaren heel wat
reportages, kritieken, klachten, misprijzende reacties gebracht over de stunteligheid,
gemaaktheid, slordigheid, boertigheid, stijfheid van Vlaamse cultuurverschijnselen.
Ook menig t.v.-acteur van de BRT ontkomt niet aan die kritiek. De man in
bovenstaand citaat is het daar blijkbaar minder mee eens dan zijn landgenoten die te
weinig Naturel hebben.
Anthony Mertens

Bekentenis met een borst vol decoraties
Kunstschilder Jan van Puyenbroeck sprak soms over een collega die tijdens recepties
uitkeek naar wie de meeste decoraties droegen om te weten welke de grootste
smeerlappen waren. Sit venia verbo, ik schrijf het met diepe tegenzin.
Een andere vriend huldigt het dogma dat alle politici komedianten zijn. Wanneer
men hem er een noemt die het in elk geval minder is dan de anderen en misschien
helemaal niet, dan antwoordt hij stereotiep dat die dus de grootste komediant is.
Een verdienstelijk Vlaams auteur verklaart in de eerste zin van een nieuw boek
dat hij met zichzelf volkomen in vrede leeft maar alle anderen wantrouwt.
Deze ‘nausée’, drie vormen van een identieke geestesgesteldheid die gewoonlijk
tot mijn diepe ergernis vooruitgezet worden als kentekenen van realiteitszin en
helderziende schranderheid, noem ik sinds jaren dom en gemeen.
Intussen ben ik zelf, onvermoed, grotendeels mijns ondanks, een onzer grootste
smeerlappen geworden. Dat moet ik op mij laten zitten en dat geeft mij nu ook de
moed te bekennen dat ik bovendien een groot komediant ben, al ben ik dan geen
politieker.
Nooit ben ik volkomen oprecht. Nooit kan ik het zijn. Zelfs niet in mijn boeken,
die ik toch kon schrijven zoals ik wilde. Het zijn allemaal facetten en dan nog. Ik
heb in zijn geheel genomen meer verzwegen en verhuld dan ik gezegd heb en
geschreven.
Bij de pastoor beken ik hoe katholiek ik ondanks alles toch nog ben, bij de logeman
draaf ik door als rationalist, bij de communist beken ik het in mijn jeugd zelf bijna
geweest te zijn. Al wie mij zijn slaande ruzie met een gemeenschappelijke vriend
ontrafelt, geef ik zo ver ik maar kan gaan gelijk op een wijze die onze vriend niet
mag horen. Soms doe ik sub sigillo secreti een confidentie in de bange hoop dat ze
niemand anders ter ore komt. Nu ik het zonder gevaar kan bekennen, ik heb vier jaar
lang komedie gespeeld tijdens de oorlog. Al wie mij kende begreep het, keurde het
goed, bewonderde het soms, vele anderen niet. Zeer weinigen zeg ik wat ik over hen
denk, voor zeer velen houd ik dat verborgen.
Als ik mij afvraag waarom ik dat toch deed en doe heb ik telkens een excuus. Ik
moet de pastoor, de logebroeder, de communist, de querellerende vriend begrijpen
en zij mij. Ik moest de oorlog doorkomen zonder scha of schand. Ik moet Griek zijn
met de Grieken, Romein met de Romeinen. Mijn geheimen heb ik gefluisterd om
mijzelf of iemand anders op te beuren. Ik ben
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nooit volledig oprecht geweest, maar ik heb nooit echt gelogen, tenzij dan nu. Ik ben
eenzaam in mijn geweten en machteloos.
Om al deze redenen, want ik heb niet voor niets veertig jaar lang misverstand
gebraveerd, ben ik, in mijn hoedanigheid van een onzer grootste smeerlappen, precies
zoals onze verdienstelijke auteur in zijn nieuw boek, over mezelf gerust en tevreden,
maar ik heb niet het recht te denken dat alle anderen dat niet zijn. Ik weet dat zij tot
de allergrootste smeerlap toe al niet veel anders kunnen zijn dan ok.
Gerard Walschap

Proefvlucht
Toen ik 8 of 10 jaar was, was ik ongetwijfeld een aantrekkelijk kind. Oude foto's
bewijzen dat, ze tonen echter ook dat mijn oren te ver van mijn hoofd stonden en te
groot waren. Of dit het resultaat van mijn strenge opvoeding was, kan ik niet met
zekerheid zeggen. Later is dat gebeterd.
Van een tijdgenote, een meisje van het platteland, had ik in een les van
aanschouwelijk onderwijs, bij een zeug met een zestal jongen, geleerd dat wij ook
zoogdieren waren. Ze was didactisch maar niet handtastelijk.
Vader had moeder gehuwd ter wille van haar uitzonderlijke teint. Dat tenminste
had ik van haar geërfd en dat maakte mij voor de meisjes aantrekkelijk. Ik ben dan
ook heel jong opgevrijd geworden vooral door meisjes die een paar jaar ouder waren
dan ik. Ze waren ook op seksueel gebied veel verder gevorderd dan ik, want ik had
zelfs een afkeer van het obligate gezoen van nieuwjaar. Ik misprees dat als flauw
meisjesgedoe.
Recht tegenover ons ouderlijk huis was een fabriek van doodskisten. De patron
stelde zijn pronkstukken ten toon in zijn etalages. Wanneer vader, zoals naar
gewoonte, vroeg in de morgen naar zijn werk aan de verre haven vertrok, wierp hij
altijd een boze blik naar die produkten en vloekte dat hij evengoed naar het klooster
had kunnen gaan. De man had vier dochters; één, Genoveva, was een jaar ouder dan
ik. Erotisch was ze stellig begaafd, want ze had me eens uitgenodigd op een seance
van toverlantaarn. De clou was dat ze voor het doek kwam staan, haar rokken ophief
en haar naakt achterwerk vertoonde al roepend: ‘De volle maan van Genoveva’. Dat
had me enigszins gestoord, want ik kon geen vulgariteit verdragen. Vader was liberaal
maar moeder zou een goede puriteinse geweest zijn in New Hampshire.
Op een zondagnamiddag werd ik door Genoveva per telefoon uitgenodigd om met
haar in het verlaten atelier te komen spelen. Ik stak de straat over en belandde tussen
een twintigtal doodskisten. Eén ervan lag op twee schragen en het deksel lag erop.
Ze moest bestemd zijn voor een bijzonder groot en lijvig man.
Op mijn leeftijd maakten al die doodskisten geen speciale indruk op me, evenmin
als begrafenissen. Integendeel, de reuk van het verse hout deed me genoegen. Bij
mijn oom in Schoten kende ik de reuk van verbrande hoorn, wanneer de paarden
werden beslagen, een voor mij ‘mannelijke’ reuk; in het schrijnwerkerslokaal van
Genoveva's va-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

622
der was het veel prettiger, zelfs de gekrulde schavelingen deden me genoegen.
Alhoewel nog jong, moest het meisje meewerken aan de versiering van de kisten.
Zij moest het wit satijn aan de zijwanden aanbrengen en ook de zwarte strikjes die
symmetrisch geplaatst moesten worden. Ze deed me de grote kist die ze bewerkt had
bewonderen. Ik was te jong om een compliment te verzinnen. Tot mijn verbazing
zei ze dat ik mijn schoenen moest uitdoen. Ik begreep toen dat ik het satijn van de
kist niet mocht vuil maken. Samen kropen we in de kist en Genoveva droeg zorg het
deksel erover te schuiven zodanig dat we tenminste konden ademen.
Een paar jaren verschil in leeftijd geven gezag aan een kind op een ander. Pas
waren we in het wit satijn met zijn talloze zwarte strikjes geïnstalleerd of Genoveva
wierp zich op mij en begon me geestdriftig te zoenen. Ze was zelfs al geïnitieerd in
de tongkus, die mij onbekend was en mij licht degouteerde want ik moest die ook,
alhoewel onhandig uitvoeren. Ik vond het een onnozele en belachelijke gril van mijn
jonge vriendin. Deze zoen- en tongkusseance duurde vrij lang en ik had veel lust om
te ontsnappen aan deze voorbarige pre-erotische initiatie.
De vader van Genoveva heeft mij gered. Hij was geruisloos het atelier
binnengekomen, had ons gehoord, want af en toe moest ik toch naar adem snakken.
Hij schoof het deksel van de enorme doodskist weg, sleurde zijn dochter eruit, gaf
haar een flinke mep om de oren en mij behandelde hij zachter... Hij trok me uit de
kist en wierp me op straat mijn schoenen na.
Ik ben nooit meer door Genoveva, de vurige, uitgenodigd geworden. Nu en dan zag
ik haar wel eens op straat maar ze deed of we mekaar nooit hadden ontmoet. Toen
ze zestien jaar oud was, vernam ik dat ze verloofd was - een schandelijk jonge leeftijd
in onze stand - met een man van rond de dertig. Het was een lijkbidder die klanten
aanbracht aan zijn schoonvader.
En wanneer ik het aanschouwelijk onderwijs dat Genoveva me gegeven had heb
toegepast, ben ik vergeten. Ik heb haar ook nooit meer teruggezien, des te beter.
Marnix Gijsen

De stille generatie
De jongste generatie, die zichzelf voorstelt in laatst verschenen nummer van
‘Kreatief’, wordt op het kaft ‘stil’ genoemd, zeker in tegenstelling tot haar agressieve
voorgangers die meer gerucht maakten, maar toch ook om enerzijds erop te wijzen
dat ze aandacht verdient, anderzijds toe te geven dat het geen grote generatie is. Ik
vraag mij af of dit wel juist is, al besef ik dat een juiste algemene waardering van
een vermeend tekort, dat later als een kwaliteit naar voren zou kunnen treden,
bezwaarlijk kan worden gegeven omtrent debutanten. Zeker is dat de stillen tot dusver
geen hemelbestormers zijn. Maar wogen de luidruchtige voorgangers op dezelfde
leeftijd gemiddeld zwaarder? Debuteerde meer dan een onder hen niet minder
overtuigend? Het is maar een vraag. Hier tel ik er minstens drie die niemand meer
nodig hebben om groeiend zich-
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zelf te worden. Geheel in tegenstelling namelijk tot de vreemde illusie van enigen
onder hen, dat een schrijver ‘er’ niet komen kan zonder te worden geholpen, handhaaf
ik de overtuiging dat hij het alleen moet doen en wel anders dan alle anderen. Dit
heeft mij met een schok opmerkzaam gemaakt voor de regels ‘Jeugdherinneringen’
van Pol Hoste. Zij komen niet overeen met zijn antwoord op de vragen door de
redactie aan zijn generatie gesteld, en evenmin met het bundeltje proza dat
Elsevier-Manteau van hem heeft uitgegeven onder de titel ‘De veranderingen’. Dit
doet mij vermoeden dat Pol bij het schrijven van die vijf regels, zijns ondanks en
met hevige ontroering, iets ontdekt heeft. Ik heb, zeer lang geleden, als debutant, op
een avond na tien uur, in de Nerviërsstraat nr. 31 iets dergelijks beleefd. Mijn ogen
schoten vol tranen, mijn mond sprong wijd open, ik kreeg hem niet meer dicht, geluid
kon ik niet geven, maar hijgend, met een pijnlijke krop in de keel, vormde ik met de
lippen de woorden die ik schrijven moest en met verbazing juichend schreef. Ik heb
nooit meer geschreven zoals voordien. Ik schreef een halve eeuw lang driftig, doch
goed wetend wat ik ontdekt had, heb ik het nooit onder woorden kunnen brengen.
In herinnering aan mijn ontdekking vertrouw ik erop dat ook de stille generatie
zichzelf ontmythologiseren zal.
Gerard Walschap

Hoop en wanhoop omtrent J.P. Sartre
Het belangwekkend interview dat J.P. Sartre zich heeft laten afnemen door de
‘nouveau philosophe’ Benny Levy, aan wie hij de gespreksleiding overliet en die
daar ietwat breedsprakig misbruik van maakte, verbaast mij op een belangrijk punt.
Als ik iets begrepen heb van ‘L'Etre et le Néant’, is het bestaan van een opperwezen
volstrekt onmogelijk, zodat de absoluut vrije mens zich in een amorf, walgingwekkend
en vijandig mensdom moet affirmeren en handhaven door de daad.
Onder ons, ik ben het er niet mee eens dat ik bij bestaan of onbestaan wat dan ook
zou moeten affirmeren, maar dat heeft geen belang - het verklaart, en daar komt het
op aan, Sartres superieur, veelzijdig en omvangrijk oeuvre en zijn onafhankelijk,
bestendig wisselend, moedig politiek gedrag. Hij trachtte onomkoopbaar, met woord
en daad, zoals hij het zelf formuleerde, ‘zekere verandering aan te brengen in de
maatschappij’. De teleurstelling daarbij ondervonden noemt hij zijn ‘wanhoop’, maar
hij plaatst dat woord tussen aanhalingstekens omdat het nooit de hoop in hem doofde
dat van zijn werk het een en ander zal overblijven. Deze hoop won het telkens weer
van de weinig diepgaande wanhoop.
Mij verbaast het nu, enerzijds dat de wanhoop zo naïef was en anderzijds dat zij
hem niet wijzer heeft gemaakt. Wat hij gekend heeft was niets anders dan de draaglijke
ontmoediging waaraan van de parochiaalste tafelspringer tot de souvereinste dictator
niemand ontkomt die timmert aan de straat, en waarom liet hij er zich door haar niet
van overtuigen dat hij zijn tijd beter kon besteden?
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Hoe kon een man zo intelligent als hij en onafhankelijk genoeg om keer na keer te
breken met Stalin, Chroestsjov, de Sovjets altegader, Picasso, de Franse K.P. enz.,
tot aan zijn dood de consequente politieke idioot uithangen, op straat, aangestoten
lijk een oud joodje, pamfletten uitdelen, een pacifistische rechtbank voorzitten, nog
wel met Bertrand Russell.
Cassandra zou angstwekkende symptomen van verraad bij onze hoogste klerken
kunnen brandmerken. Bourgeois-snobs van de universiteit van Cambridge verkochten
atoomgeheimen aan de Sovjets, Weense universitairen gingen op zoek naar datgene
waarover men niet spreken kan, Sartre beleed in dat prachtwerk ‘Les Mots’ dat hij
van inbeeldingen heeft geleefd waaruit hij rond zijn zestig ontwaakte, niet meer
wetend wat nog te doen. Als hij en Russell een nummertje hebben opgevoerd, zou
dat voor mij voorgoed de deur dichtdoen voor de hoop en de wanhoop binnenlaten.
Gerard Walschap

Zomer
Nu je losjes-gestrikte bikini
zoveel huid aan de zon toevertrouwt
dat je blinkt als een beeld van Bernini
en je lichaam een bloem is van goud,
ben ik weer zo jaloers om het vele
dat het licht dolverliefd ligt te strelen
en ik denk: nee, ik ben nog niet oud
Frans de Clercq

Grootvader
Grootvader - grote, gave vent groeide in 't groen rond Sint-Niklaas.
‘De Clercq. In paarden. Beveren-Waas’.
Als kind heb ik hem kort gekend.
Ik hoorde later wel: hij had
spontaan een Spaanse vrouw getrouwd.
Dat was dat tanig mensje dat
daar zat, wat zeurderig en eeuwenoud.
Ik zit te dromen in de àndere stad.
Op 't Marktplein werpt de groene reus de hand.
Grijs is het Steen, grauwer de lucht,
als koper gloeit de triple uit het vat.
Mijn bronnen liggen vlakbij in dit land;
als Spaanse Brabander ben ik er terug.
Frans de Clercq
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Sint-Antonius is onbetrouwbaar
Zoals iedereen weet is hij de heilige die zorgt dat verloren voorwerpen worden
teruggevonden. Moeder, die allerlei dingen kon verliezen, had een speciale maar
voorwaardelijke devotie voor hem. Als hij niet dadelijk deed wat ze van hem
verwachtte, draaide ze hem met de kop naar de muur en knipte ze het lichtje uit aan
zijn voeten. Of dat hielp, herinner ik me niet meer.
In New York leefde een beeldhouwer, vele jaren geleden, een Haïtiaan, Etienne
Agnan. Op welke manier weet ik niet, had hij het beeld van St.-Antonius van Padua,
met het Christus-kind op
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zijn arm, verloren. Op het eind van het jaar houdt de stad New York een grote
opruiming van gevonden voorwerpen, meestal paraplu's en overschoenen, maar dit
jaar was het levensgrote beeld van Sint-Antonius er ook bij. De eigenaar Agnan deed
zijn rechten gelden en ontving het beeld. Hij wilde het met een vriend langs de subway
transporteren, maar ze konden het niet door de draaimolen krijgen. Ontmoedigd
gingen ze een koffie drinken, maar toen ze terugkwamen, was het beeld gestolen. Al
wat je in New York op straat zet, een versleten kast, een dito matras, verdwijnt na
vijf minuten. Of Sint-Antonius en het Kind Jezus ooit in Haïti zullen verkeren, is
een wijd open vraag.
Marnix Gijsen

Het gedicht
Het donker diep moeras
zo stil en onbewogen
daaronder 't spiegelglas,
waaroverheen de wolken togen
en al de manen in de nacht of zacht
door langgerekte vogels overvlogen;
waar plots en ongedwongen,
een zilvervis komt opgesprongen,
om weer in eigene spiralen
te duiken naar die donker zalen,
waaruit hij opgesprongen was
daar onder 't spiegelglas
het donker diep moeras.
Remi Lens

3-9-72

Begrafenis
En kijk es aan,
hoeveel er nu ten offer gaan,
de lijkbidder zijn gezicht
en hij dan die daar tussen kaarsen ligt;
een prentje om te lezen
beschreven is hij en geprezen...
Zij dragen hem ter kerke uit
en de klok die men mekanisch luidt,
naar 't kerkhof wordt hij afgereden:
in pace rust hij nu in vrede
en als dan alles is gedaan
(wat heb ik kou geleden)
ben ik alleen, naar huis gegaan
het prentje in de binnenzak

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

de binnenzak van mijnen winterfrak
Remi Lens

Feb. 1978
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Boekbesprekingen
Noordbrabants
Onder de titel Noordbrabants Schrijvers boek 1980 verscheen bij het Noordbrabants
Genootschap te 's-Hertogenbosch een bundel bijdragen (248 blz.) van 35
Noordbrabantse auteurs, die reeds bij erkende uitgevers gepubliceerd hebben,
waaronder ouderen als Frank Valkenier (1907) en jongeren als Antoine Uitdehaag
(1951). Meest verhalen (dikwijls fragmenten) en poëzie, maar ook essay en toneel,
vrijwel algemeen op een behoorlijk peil, waarvoor de samenstellers een lovend woord
verdienen. Opvallend is de traditionele inhoud en vormgeving, naast het gebruik van
dialect in verscheidene prozateksten. Betekent dat een terugkeer naar een modern
geïnspireerde heimatliteratuur of gaat het daarentegen om de naoogst van een voorbije
periode?
Wij vermijden onze voorkeur voor bepaalde medewerkers neer te schrijven, omdat
een oordeel op grond van enkele bladzijden zo misleidend kan uitvallen.
Onderwijsmensen, bibliothecarissen en literatuurhistorici zullen dankbaar zijn voor
de bio-bibliografische gegevens over de opgenomen schrijvers. In de inleiding staat
dat het in de bedoeling van het Noordbrabants Genootschap ligt, geregeld met de
uitgave van zo'n jaarboek verder te gaan.
André Demedts

Paul Koeck en de pollutie
Paul Koeck beoefent al een paar jaar het genre van de documentaire roman. Bij zijn
teksten past heel bijzonder de mededeling op de achterflap dat ‘elke overeenkomst
met bepaalde personen of toestanden niet toevallig is’. Hij viseert immers heel goed
herkenbare situaties uit de actualiteit. Dit keer pakt hij een geval van waterpollutie
aan in zijn boek Berthold 1200. Roman (Brussel/Amsterdam, Elsevier Manteau,
1979, 261 blz.). De ik-verteller Maurice Hervé, wonend in Visé, verneemt dat het
water in de stad in hoge mate radioactief is. Hervé trekt ten oorlog tegen het
bureaucratisch, financieel en partijpolitiek apparaat dat daarvoor verantwoordelijk
is. Hij zal twee jaar moeten vechten voor een zeer geringe terreinwist.
De ik-figuur resumeert zowat de principes waarop dit boek steunt, wanneer hij
zegt: ‘ik moet in iets geloven om er voor te kunnen vechten, geloof is nooit helemaal
weg te denken uit de zich opstapelende objectieve gegevens’ (7). Feiten en geloof,
dat zijn de pijlers van Koecks roman. Als journalist speurt hij naar feiten die hij
vanuit zijn en-
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gagement als waarschuwend getuigenis arrangeert. Zo ook weer in Berthold 1200,
waar hij het probleem van de kernenergie in aanpakt. Natuurlijk komen alle angsten
en grieven van de ecologisten, utopisten en consumentenverenigingen voor de pinnen.
Wij wonen in het derde deel van het boek een grote scène bij, met name de contestatie
van een regeringsmededeling omtrent kerngevaar en pollutie. Op het eind groeperen
de groene jongens zich zelfs in een politieke partij, terwijl de hoofdfiguur zich in
zijn reservaat in La Louveterie terugtrekt.
Berthold 1200 heeft echter met veel meer te maken dan met radioactief Waals
water alleen. Paul Koecks teksten zijn doorgaans niet vrij van wijdlopigheid. Zo
heeft hij ook in dit boek zijn centraal probleem nodeloos omzwachteld met zoveel
andere dingen die er veeleer de aandacht van afleiden. Het verhaal, dat heel grillig
is in zijn opbouw, loopt vaak terug naar de jeugd van de ik-verteller, m.a.w. het
verhaal verwijdert zich over te lange stroken van het probleem rond het jaar van
‘zero’ (het tijdperk van de fatale milieuvergiftiging). We leren allerlei over de vader
van Hervé die in Buchenwald omkwam. Die andere verhaallijn lijkt mij niet voldoende
geïntegreerd in de hoofdtekst. Daarnaast wordt nog heel wat meer in dit
afrekeningsboek gestopt: de religieuze opvoeding van de ik-figuur, bij voorbeeld (p.
74-75), of het ongelooflijke web van corruptie dat België maakt tot een van de meest
omkoopbare landen van de wereld (p. 245, 246, 258). Ik laat de simplistische
beweringen van de ik-verteller buiten beschouwing en constateer enkel dat Paul
Koeck over veel te veel zaken tegelijk zijn zeg wil hebben en aldus de hoofdlijnen
van zijn ‘betoog’ onder te veel bijzaken versmacht.
Ik moet hier nog een woord over de opbouw van het boek aan toevoegen. Het
eerste deel heet Visé, wet van de rekenkundige mogelijkheden. De rekenkundige
reeksen in de ondertitels van dat deel wijzen misschien op de groeiende dreiging en
de afnemende kansen op overleving? In het tweede deel L'Affaire, van zero tot twee
wordt het hele mechanisme van het stralingsgevaar met al zijn politieke, economische,
bureaucratische, ecologische,.... aspecten uit de doeken gedaan. Paul Koeck laat goed
zien hoe al die belangen vervlochten zijn. Zijn analyse van dergelijke mechanismen
had erbij gewonnen, indien hij, zoals al gezegd, niet zoveel hooi op zijn vork genomen
had. Het derde deel, La Louveterie, Plan S, speelt zich af ‘in het jaar vier’. Terwijl
er in Andenne toch een kerncentrale opgericht zal worden, verzinkt de vechter Hervé
meer en meer in moedeloosheid. Hij trekt zich vaker op het buitengoed La Louveterie
terug. Hij laat de mensen met hun kuddegeest in hun domheid en onwetendheid
betijen, maar doet zelf niet meer mee. Hij wil in het reservaat de grote ramp overleven.
De vechter is moe en sceptisch geworden. Er kome wat wil. Zo eindigt het al te
gekunsteld opgebouwde boek met z'n topzware problemen in een sfeer van doffe
berusting. Dat is in mijn ogen als het ware symbolisch voor de vermoeiende matheid
van de hele onderneming. Ik had het gevoel dat dit boek eigenlijk nergens vaart of
cohesie kan krijgen en dat het eruitziet als een slordig in elkaar gebokst project dat
in de stellages is blijven steken.
Marcel Janssens
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Evaluatie en literatuurwetenschap
De literatuurwetenschap heeft sinds een tiental jaren (opnieuw) haar aandacht gericht
op de lezer en zijn bijdrage tot het literaire proces. Vanuit dit vernieuwd perspectief
hoopt men zowel het wetenschapstheoretisch niveau van de literatuurstudie als het
inzicht in literatuur als communicatief gebeuren te verhogen. Tegelijk en eigenlijk
als een gelukkig bijprodukt van deze trend, kwamen opnieuw problemen in de
belangstelling die in de laatste jaren door de al te exclusieve aandacht voor de
interpretatie op het achterplan waren geraakt zoals o.m. de literaire evaluatie die het
onderwerp uitmaakt van R.T. Segers' studie: The Evaluation of Literary Texts (Lisse,
Peter de Ridder Press, 1978).
Literaire evaluatie is geen wetenschappelijke activiteit maar dat neemt niet weg
dat deze activiteit zelf wetenschappelijk onder de loep kan worden genomen.
Het theoretisch kader van waaruit zulk een onderzoek kan starten, is nog weinig
gestoffeerd. De meeste evaluatie-theorieën vertellen ons normatief hoe moet
geoordeeld worden maar relatief weinig over de wijze waarop lezers oordelen, waarom
ze zo verschillend of eensgezind oordelen. Bijgevolg is het niet zo klaarblijkelijk in
welke ruimere samenhang men de literaire evaluatie kan plaatsen en dat theoretisch
tekort valt ook af te lezen uit het eerste gedeelte van Segers' studie. De auteur zoekt
ver om zich heen, in een fel versplinterde literatuurstudie, naar aanknopingspunten,
zo o.m. in de communicatietheorie, de informatietheorie, de semiotiek, het
structuralisme, het formalisme, de receptie-esthetica, maar geen van deze disciplines
is in die mate literair-theoretisch georganiseerd dat er concreet toetsbare hypotheses
uit afgeleid kunnen worden.
Segers zwalpt dan ook als een schipbreukeling rond tussen deze theorieën, vooral
zoekend naar bruikbare concepten (concretisatie, verwachtingshorizon) maar komt
uiteindelijk met weinig materiaal terecht dat voor experimenteel onderzoek vatbaar
is. Ondertussen kregen we wel een boeiend overzicht van de actuele
gedachtenstromingen in de literatuurstudie.
Het meeste heil verwacht Segers van een breed opgevatte semiotiek, die zowel
tekst als lezer en auteur in het onderzoek betrekt.
Als uitgangspunt voor het hoofddeel van zijn studie, gewijd aan een experimenteel
onderzoek met actuele lezers, poneert hij de opvatting dat de literaire waarde, d.i. de
waarde toegekend door de lezer aan een literair werk, afhankelijk is van het
normsysteem van die lezer en de structuur (zoals door de lezer geconstrueerd?) van
het werk. Hiermee verwerpt hij impliciet de visie van de meer traditionele
literatuurwetenschap die de literaire waarde vaak heeft gezien als een immanente
eigenschap van de tekst, onafhankeijk van de lezer.
Concreet onderzoekt Segers dan hoe Amerikaanse studenten (kandidatuur en
licentie) en docenten vier aangeboden korte verhalen appreciëren, welke criteria ze
gebruiken om hun oordeel te staven en hoe deze criteria onderling in hun beoordeling
samenhangen.
Segers verzamelde de gebruikte crite-
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ria door een enquête bij zijn proefpersonen, zodat hij een staal verkreeg, dat
representatief kan worden genoemd voor een geïnformeerde lezer.
Uit de resultaten die op zichzelf niet bepaald verrassen maar wel methodisch klaar
tot stand zijn gebracht, lichten we enkele interessante bevindingen.
Een van de aangeboden verhalen was een ‘triviale romance’ uit een damesblad;
dat verhaal kreeg de voorkeur van de kandidatuurstudenten, terwijl het vrijwel
eensgezind werd verworpen door de licentiestudenten en de docenten. Tevens bleken
deze laatst vermelde groepen hun oordeel over de verhalen resoluter te differentiëren,
d.w.z. zij keurden in gelijkaardige zin goed en af, terwijl de minder gevormde lezers
eerder aarzelend optraden in hun appreciatie. Zulke bevindingen wijzen erop dat
reacties op literatuur deel uitmaken van een cultureel aangeleerd (schools) gedrag.
Segers stelde ook met een factoranalyse vast dat ongeveer dezelfde classificatie
van criteria te voorschijn kwam bij alle lezersgroepen. Drie categorieën of factoren
werden telkens opnieuw afgezonderd. De belangrijkste noemde Segers de
nieuwheidsfactor, maar deze omvatte naast originaliteit ook criteria als taalgebruik,
spanning en belangstelling. Het zijn dus vooral deze criteria die bij de onderzochte
lezersgroepen het oordeel bepaalden. Of het criterium van originaliteit werkelijk zo
primeert, zoals Segers suggereert, kan een boeiend uitgangspunt vormen voor verder
onderzoek; immers, ‘origineel’ is een vaag, ambigu begrip. Wat origineel is voor de
ene lezer is het niet noodzakelijk voor de andere, b.v. meer gevormde lezer. Concepten
als verwachtingspatroon, vervreemding, normdoorbreking komen hierbij ook in
beweging. Ik haal dit slechts aan om te verduidelijken dat het receptieonderzoek niet
alleen feiten kan registreren, maar op zijn beurt als motor voor theorie en praktijk
kan fungeren.
Naast deze originaliteitsfactor ziet Segers nog twee, zij het minder invloedrijke,
factoren steeds opnieuw opduiken, nl. een impactfactor met criteria als
geloofwaardigheid, karakterisering en betrokkenheid en een vormgevingsfactor met
criteria als plot, thema en structuur.
Zulke classificaties zijn slechts voorlopige hypotheses gebonden aan de
Amerikaanse steekproef. Of zij ook in onze landen enige geldigheid bezitten, zal
experimenteel comparatief onderzoek moeten uitwijzen.
Segers heeft een eerste experimentele inkerving gemaakt in het literair
evaluatieonderzoek. Hierbij heeft hij vooral aandacht besteed aan het normsysteem
van een klein aantal groepen geinformeerde lezers en aan zijn onderzoeksmethode.
Dat de structuur van een tekst een rol speelt bij de evaluatie, zoals hij bij de start
van zijn studie vaststelt, wordt niet gestaafd door een onderzoek naar de
tekststructurering door de lezer, maar kan hoogstens uit zijn resultaten onrechtstreeks
afgeleid worden. Bovendien zouden aparte factoranalyses op het criteriagebruik bij
een positieve, respectievelijk negatieve waardering wel eens een andere classificatie
van criteria kunnen opleveren dan de hier voorgestelde, daar de aanwending van
criteria in beide gevallen zeer verschillend is. Vele vragen en
onderzoeksmogelijkheden blijven nog open, waaruit men alleen
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mag besluiten dat het experimenteel receptieonderzoek, met sociaal-wetenschappelijke
methoden, nog in zijn kinderschoenen staat. Zulk onderzoek matigt zich niet aan, de
literatuurwetenschap revolutionair te vernieuwen, maar heeft voldoende
mogelijkheden in zich om een reële bijdrage aan de literatuurstudie te leveren, daar
zij nieuwe onderzoeksperspectieven en methoden kan aanbieden.
Armand van Assche

Het negende uur
In 1979 verscheen bij Suhrkamp te Frankfurt een nieuwe dichtbundel van zoniet dé,
dan toch een ‘grand old man’ van de Duitse lyriek, nl. de 76-jarige Peter Huchel, die
in 1977 in Brussel met de Europalia-prijs werd bedacht. Deze auteur, die in de DDR
jarenlang het gezaghebbende tijdschrift ‘Sinn und Form’ leidde, in ongenade viel en
door toedoen van H. Böll over Italië naar het Westen kon komen, heeft slechts een
viertal bundels gepubliceerd. Ze zijn dan echter van het zuiverste karaat. Er is één,
reeds in vroeger werk aanwezige, thans overheersende thematiek: die van de
vergankelijkheid en dood, reeds uitgewerkt in het gedicht waarvan de titel, Die neunte
Stunde, ook die van de bundel werd en dat de naar Golgotha strompelende Christus
evoceert: ‘Ein Mann steigt mühsam / den Hügel hinauf / In seiner Hirtentasche / die
neunte Stunde / den Nagel und den Hammer.’ Huchel is geen uitgesproken christelijk
dichter. Te veel gedichten bewijzen dat hij niet verder gaat dan de vaststelling van
's mensen vergaan-in-de-tijd. Niet de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij aan, gaan
onder in de tijdeloze, eeuwige tijd. Wat blijft is het geheimzinnig-raadselachtige
zwijgen, de kille stilte, schaduw en stof.
In J.C. Bloems ‘Grafschrift’ blijft slechts ‘na onrust en levenslang geduld: / Een
steen, door 't groen gebarsten en verweerde / letters en cijfers die de regen vult.’ En
voor Huchel? ‘Was bleibt, ist nicht mehr als der schwarze Draht in der Luft / der
zwei Stimmen vereinigt. In der weissen Abtei des Winters / ein lautloser Flügelschlag.
/ Im Namen dessen - / bis ans Ende der Tage.’
Er is de treurnis om wat voorbij is, herinnering even overschaduwd door
vergeefsheid en bitterheid, maar ook gelatenheid: ‘Warum den Sommer beschwören?’
Hij proeft de angst voor wat onafwendbaar komen moet. In een Schots landschap
doemen spookachtig de schimmen op van ‘die Weiber aus Cawdor’. Hij smaakt ‘das
Salz der Hexen’ en voelt ‘die Todesangst wie stechender Salz ins Fleisch gelegt’.
Dat Huchel de eeuwig-eendere tijd ziet als oppermachtig, statisch-onveranderlijk en
onverbiddelijk en slechts de zekerheid van de dood erkent, bewijst zijn telkens
opnieuw oproepen van natuur en landschap waar herfst en winter heersen. Dit steeds
zeer concreet getekende landschap waarin hij - niet toevallig - de mens situeert als
jager, visser, boer - het herinnert niet alleen aan het landelijke Brandenburg van zijn
jeugd, maar verwijst tevens naar een archetype: de mens in zijn archaïsch-primitieve
oertijd - is vooral exemplarisch-explicatief voor Huchels ervaren van dood en
vergankelijkheid,
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van het langzame verstommen en het uiteindelijke zwijgen. Substantieven als ‘Nacht,
Nebel, Frost, Schnee’, composita als ‘lehmrissig, schneefarben, bitterstachlig’,
werkwoorden als ‘rascheln, schwinden, fliehen, verdorren, verdunkeln, verfinstern’
behoren tot het woordenarsenaal waarmee hij beelden en metaforen smeedt. Naarmate
ze autonomer worden stralen ze op gebald expressieve wijze hun sterk
verwijzend-bezwerende zin en betekenis uit. Ontdaan van elke wazige emotionaliteit
of hoogdravende retoriek spreekt hier de vergelijking of het suggestieve beeld in al
zijn directe soberheid: ‘Der Tod wird kommen mit Pferdefüssen.’
Evenals de elkaar duidende realia van natuur en landschap, magisch geëvoceerd
en getransformeerd tot een beeld, een vergeestelijkt landschap oproepen, zo zijn ook
de in het landschap gesitueerde, mythisch-historische figuren een afspiegeling van
Huchels geestesgesteltenis. Het zijn stuk voor stuk mislukkelingen die een
onheilspellende noodlotssituatie, ondergang en dood transparant maken. Daar is de
‘verfemte’ zigeunerkoning: ‘In Wahrheit / zog Itau, der Zigeuner, / im hellen Juli /
durchs Bischofslila der Disteln / für immer fort.’ Er is de tragische Enkidu, die om
het doorbreken van zijn voortijdelijke, paradijselijke, mythisch-dierlijke staat, om
zijn vlucht ‘mit der Hure Uruk’ moet sterven. Er is de vorst zonder kroon of troon,
King Lear, er is de ongelukkig-weifelende Hamlet. Een lang gedicht, dat aan ‘Mijn
Vadertje’ van Marnix Gijsen herinnert, herdenkt zijn grootvader: ‘Tellereisen legen,
/ das Aufspüren des Marders bei frischem Schnee, / das Stellen von Reusen im
Mittelgraben, / das war sein Metier.’ Maar tevens ‘kramte er in Bücherkasten und
las die Volksschriften zur Umwälzung der Geister’.
Huchel, die in zijn vorige bundel, Gezählte Tage, nog afrekende met de verdrukking
en de vrijheidsberoving waaraan hij in de DDR blootstond, geeft zich hier meer dan
ooit bloot. De dichter, die al altijd sprak ‘mit einer Distel im Munde’ en voor wie
schrijven nooit een goedkoop esthetisch spel, toevlucht of troost is geweest, verwijst
hier in deze zeer gave verzen zonder enige tranerigheid, maar met stoïsche gelatenheid
naar het laatste afscheid. Zo luidt het slotgedicht:
Der Fremde geht davon
und hat den Stempel
aus Regen und Moos
noch rasch der Mauer aufgedrückt.
Eine Haselnuss im Geröll
blickt ihm mit weissen Auge nach.
Jahreszeiten, Missgeschicke, Nekrologe unbekümmert geht der Fremde davon.
Edmond Ottevaere

Berichten van het thuisfront
De roman Berichten van het thuisfront van Marc Andries (Antwerpen/Amsterdam,
Standaard Uitgeverij, 1979, 143 blz.) speelt zich ergens in de Antwerpse Kempen
af op de achtergrond van de oorlogsjaren 1914-18. Van bij het uitbreken van de
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chronologische orde met veel leemten, ellipsen en ‘Raffungen’
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verhaald wat er zich allemaal in een dorp kan voordoen in de marge van het serieuze
oorlogvoeren een eind daarvandaan. Soldaten trekken voorbij, pleisteren in het dorp,
borrelen en vrijen er naar believen, zelfs de koning komt voorbij, omringd door
kapiteins en kolonels, in feite burleske sabelslepers die zich de poesjenellenkelder
waardig trachten te tonen. Ook een aantal Moffen verzeilt in het dorp. Weer een
welkome gelegenheid voor een aantal scènes met als ingrediënten: schrikken, drinken,
neuken. Laat de kanonnen maar bulderen en de obussen ontploffen, het dorpse
thuisfront wijkt niet, integendeel, het grabbelt gretig wat het in die uitzonderlijke
omstandigheden pakken kan. Want de dorpslieden zijn ook niet van gisteren. Zo'n
heuse burgemeester Kerremans is niet niks, madame Dorana, de rosse van
bedenkelijke zeden en gebruiken, dopt haar boontjes wel, onze meisjes zijn niet meer
groen achter de oren. En onze soldaten - Mos, Simon, Tibax en de andere helden hoeven geen duimbreed toe te geven aan de Moffen. Laat onze jongens ook maar
eens in een schuur beginnen te borrelen en je zult wat zien!
Ik kan de inhoud van Berichten van het thuisfront echt niet in een andere toonaard
aanbrengen, omdat het boek mij zo zelden als geloofwaardig voorkwam. Voortdurend
had ik de indruk dat de verteller zich overtilt, m.a.w. dat hij een tragikomisch register
tracht te bespelen maar daar voortdurend bij mistast. De toon van zijn tekst schiet
daarboven uit met groteske effecten die allicht niet allemaal zo bedoeld waren. De
verteller zegt soms wel eens zelf dat een van zijn kornuiten met een gezicht als ‘een
grotesk masker’ (41) uit de verwildering opdoemt, maar het hele boek heeft mij een
ongewild-groteske indruk nagelaten. De horrorscène op blz. 60-61 is naar mijn smaak
belachelijk overtrokken. Soms mengt de verteller zich in zijn verhaal om de spot te
drijven met verhaalconventies en zijn groteske defiguraties nog wat op te schroeven
(b.v. blz. 57 en 79). Misschien parodieert hij de figuur van Knorre uit Het leven en
de dood in de ast in het personage Lorre dat 's nachts in een schuur vol drinkende of
snurkende soldaten binnenvalt (blz. 88-89)? Welke effecten de verteller ook moge
beogen, het resultaat is naar mijn mening pover. De laatste zin (‘Het leven is een
wonder’) zou ironisch moeten zijn, maar in dat loos verbaal gekletter gaat die helemaal
verloren. Ik kan die tekst niets anders dan schuimproza noemen: allicht als
Boschiaanse horror of als een drieste nachtmerrie opgezet, maar futloos afgaand in
ergerlijke overdrijvingen die hun doel missen. Er wordt tegenwoordig veel te veel
gedrukt, maar dit is voor mijn part zeker een overbodige tekst.
Marcel Janssens

Jong proza
Bijna tot La Mancha (Uitg. De Clauwaert, Leuven) is een beloftevol debuut van Luc
Vancampenhout. Het lange verhaal is zeer waarschijnlijk gegroeid uit een zeer
enthousiaste en geïnspireerde kennismaking met Spanje. Het gaat over een jong
architect, die een nieuwe kerk heeft gebouwd, waarvoor hij hard en
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met veel bezieling heeft gewerkt. Hij is ook, al zwoegend aan die taak, zijn
architectenwerk met meer geestelijke en religieuze bezieling gaan beleven. Bij de
plechtige inwijding heeft hij veel succes, doch voelt zich oververmoeid, zelfs
overspannen. Hij wil gaan uitrusten in Spanje en neemt zonder voorbereiding het
vliegtuig naar Barcelona. Van daaruit begint hij een toeristische zwerftocht. Hij is
een jonge man van het hyperemotionele, heftige, nerveuze type, die geen rust vindt.
De Spaanse hitte jaagt hem misschien nog meer op. Hij is ook ten prooi aan een
innerlijke crisis, die hij echter, bij ontstentenis van rustige bezinning en klare analyse,
slechts emotioneel uitspreekt. Hij blijft een emotioneel opgejaagde, min of meer een
bezetene. Na honderden kilometers te hebben gezworven, ontmoet hij een jonge
vrouw met wie hij tot een zeer gepassioneerde liefde ontvlamt. Onze held wordt door
intieme kennis van deze Spaanse jonge vrouw innerlijk vernieuwd en als het ware
herboren. Hij wil in Spanje blijven en met haar trouwen. Hij leeft nu op een nieuw
hoogpunt van zijn leven, dat zoals geheel zijn Spanje-beleving buiten-gewoon is en
hyperromantisch, soms extatisch wordt beschreven. Maar Juana vindt spoedig de
dood en hij zit weer in de put. Men merkt dat hier het gevoelspeil, zoals in een stuk
in de Sturm-und-Drangtijd, walst tussen extremen. Ten slotte trekt de jongen zich
terug in de Sierra de Gredos (een prachtige alpiene bergstreek, niet zo ver van Madrid).
Daar vindt hij in de eenzaamheid een catharsis en de moed tot een nieuw begin in
ons land.
De held van dit boek is een heftig-emotionele, geëxalteerde natuur met
overprikkelde zenuwen. De aanpak van de auteur is romantisch-emotioneel, hij mist
bezinning, échte interioriteit, ontleding, nuances. Ook de stijl is te weinig beheerst,
voortdurend gesurvolteerd als het ware om de lezers ook fysiek de haast onuitstaanbare
psychische, nerveuze opwinding van de man voelbaar te maken. Ook de mengeling
van Engelse en Spaanse taalflarden in het verhaal is waarschijnlijk bedoeld om de
taal levend te maken, maar werkt averrechts. Maar nog erger vind ik de kinderachtige
vloekerij: verdomme, g.v.d., verdorie, nondedju, om de haverklap. Zulke procédés
zijn voor een schrijver even overbodig als het weglaten van punten en hoofdletters.
Waarom eigenlijk? Wie daarmee succes wil halen, zal het ver moeten zoeken.
Vancampenhout heeft zeker talent om te schrijven en te verhalen, maar hij zou
zich een volgende maal, dunkt ons, innerlijke beheersing en stilistische tucht moeten
opleggen.
Albert Westerlinck
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Tijdschriftenrevue
Argus
3de jrg., nr. 13, 1980
De poëzie in dit nummer is best leesbaar, maar blijft toch niet lang hangen: een
ballade van C. Schouwenaars en werk van G. Demedts, L. van Eijsselsteijn, R.
Vreijling en E. van Ruysbeek. ‘De oude goden’ is een fantastisch verhaal van G.
Eekhaut, Jan Carlier goot enkele invallen in de vorm van verhaal-anekdote en F.
Herzen schrijft een nogal pathetisch verhaal over een neger die zelfmoord gaat plegen.
W.A. Sinninghe Damsté schrijft over twee proza-artikelen van H. Lodeizen, zonder
daar veel over te vertellen, en Jan van den Weghe denkt na over de Judasfiguur. In
de rubriek ‘Over de grenzen’ staan twee verhalen van de in Rusland blijkbaar erg
populaire Vasilij Sjoesksjin, vertaald door J. van Damme. Van den Weghe
verantwoordt nog eens zijn ‘Kritiek in het kwadraat’-rubriek, en Hannelore antwoordt
op de aanval van Alstein in een vroeger nummer. Ten slotte wordt werk besproken
van Hannelore, W. Kotte, M. Vanstreels, F. Herzen, J. Erkens en L. van Eijsselsteijn.

Bzzlletin
8ste jrg., nr. 77, juni 1980
Dit is in hoofdzaak een dossiernummer over ‘Politiek geïnspireerde kunst in Nederland
na 1945’. Na een korte, maar behartenswaardige inleiding van Hans Onno van den
Berg volgen opstellen over dat verschijnsel in beeldende kunst, lichte muziek,
literatuur, ‘ernstige’ muziek, film en toneel. Buiten het thema vallen twee verhalen
en twee gedichten, van respectievelijk L. Ferron, W. Gijsen, J. Eijkelboom en Ed
Leeflang. Peter van der Hoven had een lang gesprek met jeugdschrijver Karel Eykman,
Daan Cartens schrijft over Chr. J. van Geel en Barber van de Pol over Moby Dick:
‘gewoon een spannend boek?’.

Deus ex Machina
4de jrg., nr. 14, april-juni 1980
Twee benen om op te staan. Het eerste is Gezelle. Daaraan besteedt V. Claes een
opstel dat tegelijk lectuurverslag en evolutieschets is: ‘Met Guido Gezelle terug naar
De Bron van Het Leven’. Soms nogal dweperig van toon. J.M. Legrand maakte in
zeefdruk een portret van Gezelle, en op basis van een Gezelle-foto een symbolisch
schilderij. De symboliek daarvan wordt gecommentarieerd door V. Claes. Het tweede
been is een ‘Manifest’ van de Deus ex Machina-groep. Ik kan dat hier niet uitvoerig
commentariëren. Het bevat in grote trekken de bekende standpunten van het blad,
zoals afwijzing van alle
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-ismen, de verdediging van een inhoudelijk beleefde kunst, van intuïtie en mysterie,
de afwijzing van elk formalisme. Een combinatie van stellingnamen die ik wel op
afzonderlijke punten, maar niet in zijn geheel zou kunnen bijvallen. Verder is er
plastisch werk van M. Bruylants en J.M. Legrand, een voorstelling van de etsen van
Colette Cleeren en gedichten van Aleidis Dierick, Ludo Frateur, Marjan de Rijck en
Frank Pollet. ‘Reisbeschrijving vanuit het WC-raam’ is een niet-onaardig verhaal
van Francis de Preter.

Dimensie
4de jrg., nr. 4, juli 1980
Roland Jooris en Herman de Coninck zijn de blikvangers in dit nummer. Na enkele
tot het uiterste versoberde gedichten van Jooris volgt een opstel van R. van de Perre:
‘De Coninck en Jooris (her)lezend’. W. Spillebeen en W. Verhegghe schrijven elk
een opstel over de poëzie van Jooris en K. Helsloot heeft vooral aandacht voor enkele
subtiele taalmanipulaties in het werk van H. de Coninck. W. Hazeu schrijft over
Willem de Mérode in de vorm van een hoorspel en R. Chamuleau reconstrueert een
pijnlijke fase uit het leven van Dèr Mouw. Een interview van W. Verhegghe met H.
Claus uit Open Deur wordt hier overgenomen.

De Gids
143ste jrg., nrs. 3-4 en 5, 1980
‘Onze moedertaal’ is het thema van het dubbelnummer. Onder die titel worden
bijdragen gegroepeerd over het Nederlands in het onderwijs, over taal en macht,
veranderend taalgevoel, sociale taalverschillen e.d. Daarnaast een stuk waarin Pim
Lukkenaar de literatuurwetenschappelijke opvattingen van Gomperts analyseert, en
een bijdrage van J. Fransman over de journalistieke kunstkritiek. Er is ook poëzie
van Elly de Waard en A. de Froe.
Het nummer 5 opent met een wat ongewoon maar daarom niet minder boeiend
opstel van de geograaf G. Dijkink: ‘De topografische verbeelding’ in de literatuur.
F.G. Droste houdt een pleidooi voor een visie op literatuur als werkelijkheid. Verder
gedichten van H.C. ten Berge en Zeven boeddhistische gedichten van Tsjow
Meng-Tie, door Lloyd Haft ingeleid.

Heibel
15de jrg., nr. 1, sept. 1980
Heibel viert op zijn manier 150 jaar België, nl. met het opdiepen van een tekst uit
1843 van Edouard Ducpétiaux, ‘over de noodzaak van vermaak en beloningen voor
het volk’, en met daarbij aansluitend de vertaling van een allegorisch stuk van Musil
over het land ‘Kakanië’. ‘Ontroeringen van een forens’ is heel goed proza van Pol

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

Hoste. Ook gedichten van D. van Bastelaere zijn heel behoorlijk. Een drietal opstellen
heeft te maken met vrouwenproblematiek. In ‘De onderdrukking van het vlees’ stelt
M. Schaevers een boek van Marianne Wex voor over de wijze waarop de
ondergeschikte positie van de vrouw tot lichaamstaal geworden is. In ‘La blonde, la
brune & Larousse’ stelt P. Vermeulen de manier waarop de Nederlandse Larousse
de vrouwen voorstelt aan de kaak, en E. Hulsens bespreekt de feministische bewerking
van een sprookje. Verder analyseert W. van Bel-
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le de C.V.P.-retoriek, recenseert P. Claes het nieuwe ‘Lexicon van literaire termen’,
zegt D. Robberechts iets over literatuuropvattingen en worden enkele boeken en
tijdschriften besproken. In de inhoudsopgave ontbreekt een opstel van M. Schaevers
over ‘reformisme en semiotiek’, naar aanleiding van een boek van P. Delfosse.

Hollands Maandblad
22ste jrg., nr. 391-392, juni-juli 1980
Deze aflevering bevat enkele best leesbare verhalen. In ‘Afscheid van Phoebe’ vertelt
Vonne van der Meer over emoties rond een doodgeboren kind. ‘Ontmoeting in een
Zen-tuin’ van H. Weski is een verhaal over heden en verleden, schuld en vergeving.
J.M.A. Biesheuvel schrijft met ‘Odor Dei’ een van de meest groteske
toekomstverhalen die ik sinds lang gelezen heb, en ‘Meisjesgek’ is een fragment
waarin Kees Verheul de typische kinderemoties en frustraties rond seksualiteit
verbeeldt. Verder wat badinerende notities van K. van het Reve, het vervolg van
Guépin ‘Retorica en liberale samenleving’ en een mooi briefgedicht van L. Vroman.

Kreatief
14de jrg., nr. 2-3, juli-aug. 1980
‘Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?’. Met dit dossiernummer neemt L.
Deflo zich voor rond die stille generatie enig gerucht te maken. Daartoe stuurde hij
aan een vijftiental proza-auteurs die recent debuteerden een vragenlijst. De vragen
hadden betrekking op dingen als de eventuele malaise in de literaire debuten en de
mogelijke oorzaken daarvan, het stilzwijgen van de literaire kritiek, de vergelijking
met Nederland. Ten slotte wordt ook geprobeerd een beeld te krijgen van wat het
jonge proza in Vlaanderen nu zoal voorstelt. De aangeschreven auteurs hebben daar
erg gewetensvol op geantwoord. Veel gemeenschappelijke krachtlijnen, behalve de
bijna obligate klachten over de uitgeverswereld en de onbevoegdheid van de kritiek,
zijn daar niet uit af te leiden, tenzij dan de haast ontroerende overtuiging van eigen
kwaliteit. De enige zelfrelativerende stem komt helemaal op het einde van het alfabet,
van Loekie Zvonik. De andere auteurs, waarvan ook telkens een verhaal of fragment
werd opgenomen, zijn Alstein, Egbert Aerts, Joris Denoo, Pol Hoste, Elisabeth
Marain, Leo Pleysier, Greta Seghers, Luc Vancampenhout, Roel R. van Londersele
en Eriek Verpale.

Maatstaf
28ste jrg., nrs. 5-6 en 7, mei-juni en juli 1980
Het dubbelnummer is gewijd aan Louis Paul Boon. Een heel dikke boterham, met
opstellen over o.m. Boon en het socialisme, zijn personages, zijn uitgevers, zijn
plastisch werk, over ‘Jan de Lichte’, ‘De kleine Eva’ en ‘De voorstad groeit’. Daarrond
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een fragment uit een nagelaten roman, ‘Eros en de eenzame man’, en een secundaire
bibliografie 1975-1980, een aanvulling op de boek-bibliografie.
In het juli-nummer schrijft F.L. Bastet over ‘Eline Vere (1860-1887) en haar tijd’,
een reconstructie van het klimaat waarin de roman ontstond. A.M. Dhondt publiceert
het verslag van een reis door Zuid-Italië en Ethel Portnoy stelt de
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schilder Hieron Pessers voor. Hans Barendregt onderzocht de ‘religieuze grondslag
bij Gerrit Achterberg’, en J.A. Schalekamp schrijft over ‘Dark as the Grave’ van
Malcolm Lowry. Niet zo sterke gedichten van Ed Leeflang, A. Korteweg en M.
Luccioni.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
33ste jrg., nr. 3, mei-juni 1980
Jana Beranová stelt de Tsjechische dichter Miroslav Holub voor, met een reeks heel
goede vertaalde verzen. Nederlandse poëzie is er van Roger M.J. de Neef, Marcel
Coole, Leopold M. van den Brande en Lieve Scheer. Mischa de Vreede publiceert
een heel behoorlijk prozafragment: ‘Over’. Hetzelfde geldt voor ‘Hé Gadzji’ van
Elisabeth Marain, over een vrouw tussen verstarring en roes. Guy Vaes schreef, in
het Frans, een reisverslag/essay over ‘Singapour’, en Huguette Vanagt, schoondochter
van Gustave van de Woestijne, publiceert hier ‘een gewraakte inleiding’ bij de
memoires van de schilder: ‘Karel en ik’. G. Adé vindt het de moeite waard tegen het
voorbije Verschaeve-colloquium te reageren. Verder opstellen over L. Stassaert, L.
Pleysier, de B.S.P. De toespraken naar aanleiding van de uitreiking van de Arkprijs
aan Lucienne Stassaert worden opgenomen, gevolgd door het eerste deel van een
reisverslag van de bekroonde naar Algerije.

Noodrem
6de jrg., nr. 2, zomer 1980
Joris Denoo publiceert weer een fragment uit het autobiografische, poëticale ‘De
conditie van de dichter’. Marc de Smet schrijft over ‘Poëzie en poëtologie in
West-Duitsland na 1945’, met aansluitend een reeks korte signalementen van
dichtbundels en bloemlezingen, en een schets van de Duitse politieke poëzie in die
periode. Dezelfde brengt verslag uit over zijn lectuur van een serie publikaties over
China, over jeugdliteratuur, literatuurwetenschap en vrouwen in de literatuur.
Voorwaar een veelzijdig lezer. Een hele serie losse boekrecensies zijn overigens ook
van zijn hand.

Poeziekrant
4de jrg., mei-juni 1980
Remco Ekkers brengt, in de vorm van een reeks typerende en situerende notities,
een overzicht van ‘Poëzie in de jaren zeventig’ in Nederland. Hij ziet ten slotte twee
richtingen: ‘de taalbouwers en de romantici’. Daarnaast bespreekt hij poëzie van Ida
Gerhardt. D. Billiet commentarieert ‘De gekleurde wereld’ van R. van de Perre, een
boek met poëziebesprekingen. J. de Poortere bespreekt heel veel nieuwe
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poëzie-uitgaven. En dan is er natuurlijk de schat aan informatie over uitgaven, prijzen,
huldigingen, avonden enz...

De Revisor
7de jrg., nr. 3, juni 1980
Met ingang van dit nummer heeft Nicolaas Matsier zich uit de redactie teruggetrokken.
‘Los-vast’ is een interessant, hoewel nogal eenzijdig polemisch gesprek (een ‘dispuut’)
van Frans Kellendonk met Maarten 't Hart over leven en schrijven, vormbewustzijn
en inhoudelijkheid, zelfexpressie en onderzoek. J.P. Franssens schrijft een eigenaardig
proza, waarin hij ‘De wisselwach-
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ter’ beschrijft, oproept, omcirkelt. Twee bijdragen gaan over W. Gombrowicz: Jan
Fontijn schrijft over ‘Gombrowicz' mythe van de Jongen’ en P. Beers redigeerde een
documentaire over de relatie van de auteur met de schrijver-tekenaar Bruno Schulz.
‘Het kind en de redelijkheid’ noemt F. Balk-Smit Duyzentkunst haar taalkundige
analyse en interpretatie van een gedicht van J.A. Emmens. Een bijzonder boeiend
thema, ‘De kunst & het geld’, meer bepaald de mogelijkheid en wenselijkheid van
overheidssubsidie aan de kunst, wordt door vijf auteurs behandeld. Het zijn Bart
Tromp, Jan Rogier, J. Pen, Lucassen en H. van Riel. Ten slotte een reeks, meestal
goede, gedichten van J. Herzberg, A. Zuiderent, R. Anker, R. Fokkema, A. Korteweg,
L. Vroman, F. Dalenoord en E. de Waard.

Varia
- Aflevering 84 (15de jrg., nr. 2, zomer 1980) van VWS-Cahier, verzorgd door Elie
E. Balduck, gaat over Jack Verstappen.
- In Septentrion (9de jrg., nr. 2, juni 1980) schrijft H. Brems over de poëzie van R.
Jooris. Enkele van zijn gedichten werden in het Frans vertaald. Ook een verhaal van
J.M.A. Biesheuvel werd vertaald. De auteur wordt voorgesteld door H. Buurman.
- Vlaanderen (29ste jrg., nr. 176, mei-juni 1980) brengt een nummer over ‘Vlaamse
vokale muziek en koorleven’, samengesteld door Joost Vanbrussel.
- In Wetenschappelijke Tijdingen (39ste jrg., nr. 1, jan.-maart 1980) schrijft M. de
Bruyne over de publikatie van de ‘Eerste Gedichten’ van Albrecht Rodenbach in
1878. M. Hinderdael belicht de vrijwel vergeten auteur Jef Hinderdael.
- Kultuurleven (47ste jrg., nr. 6, juli-aug. 1980) is grotendeels gewijd aan ‘Het Europa
van de dichters’: teksten rond het 2de Europees Poëziefestival dat in september te
Leuven wordt georganiseerd. Bedenkingen van L. Gruwez, ‘De weg terug’, kan ik
van harte aanbevelen.
8/9/80
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 9 november 1980
Albert Westerlinck / Gezelle leeft
Guido Gezelle wordt dit jaar herdacht, 150 jaar na zijn geboorte. Ons tijdschrift moet
zich niet haasten om de dichter te vieren, want het heeft hem steeds geëerd. De stichter
van de Warande, Jozef Alberdingk Thijm, was zijn vriend. Van uit Amsterdam heeft
hij meer dan eens het werk en streven van Gezelle aangemoedigd. Ik denk aan zijn
open brief aan Dr. J. Nolet de Brauwere, die Gezelles particularisme niet kon
verdragen (D.W., 1874). Thijm waardeerde de taalscheppende vrijheid van de dichter
zeer hoog. Zijn broer Paul Alberdingk Thijm loofde in 1879 ‘dat liefelijk idioom,
wat heden door G. Gezelle, de Bo en vele anderen als schrijftaal wordt gebezigd en
dadelijk naar het leven teekent’ (D.W., 1879, p. 309). Ook Lodewijk van Deyssel,
als laatste van de familie Thijm, prijst de dichter van de Kerkhofblommen en de
redacteur van Rond den Heerd (D.W., 1881, p. 528-29). Wanneer de Warande in
1887 van Amsterdam naar Leuven verhuist, wordt Gezelle niet meer uit het oog
verloren, en wanneer in 1900 de versmelting met Het Belfort is tot stand gekomen,
wordt al spoedig een speciaal huldenummer aan de dichter gewijd, dat veel succes
kent en trouwens even later wordt herdrukt. Voortdurend verschijnen in ons tijdschrift
kortere of lange bijdragen over hem. Vijftig jaar na zijn overlijden, in 1949, lieten
wij een nieuw huldenummer voor de dichter verschijnen, dat vandaag nog door alle
Gezellekenners als waardevol wordt beschouwd. Kortom, wij hebben Gezelle nooit
vergeten of onderschat.
De humanistische schooltraditie, met haar schoolbloemlezingen en
geschiedenisboeken, is wel de zekerste weg naar de literaire onsterfelijkheid. Langs
deze weg - en ook door de andere bloemlezingen - werd het werk van Gezelle van
generatie tot generatie doorgegeven. Bovendien werd hij voortdurend herdrukt in
volledige uitgaven of uitgebreide keuzen, zodat zijn poëzie zeer breed verspreid was
en is. Misschien is hij de meest bekende dichter van ons taalgebied.
Voor een deel is zijn zeer ruim en blijvend succes te danken aan het feit dat hij
schreef van uit een diep gevoel, dat rechtstreeks tot het gemoed van de lezer wilde
spreken. Hij leefde immers nog in het tijdperk toen de
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meeste dichters schreven in de overtuiging en met de middelen van de retorische
traditie, die wilde dat poëzie directe communicatie was.
Gezelle heeft zijn lyrische bezieling vooral gevoed aan drie bronnen, die universeel
zijn: de religieuze beleving, de natuur, en, tot rond zijn dertigste jaar, de vriendschap.
Zijn religieuze poëzie bleef, van zijn jeugd tot zijn laatste jaren, doordrongen met
de gevoelstrekken en de stijl van de romantiek. Naast deze emotionele lyriek
ontwikkelde hij, op latere leeftijd, een bespiegelend meditatief dichtgenre (zoals bij
oudere lyrische dichters wel meer voorkomt), waarin hij zich verdiept in de
somberheid van het menselijk lot, de nabije dood, en intenser nog dan vroeger hunkert
naar religieuze bevrijding.
Ook Gezelles natuurpoëzie kan vele tijdgenoten, die door de versteedste civilisatie
niet geheel van de natuur zijn vervreemd en dus niet helemaal zijn verbasterd, blijven
boeien. Ik acht hem de meest veelzijdig begaafde natuurdichter van de 19de eeuw.
Zijn natuurpoëzie heeft een grotere verscheidenheid van stijl en toon dan zijn
religieuze gedichten, gaande van de meest verheven romantische natuurtheologie en
-mystiek naar het andere uiterste: het scherpste, microscopische realisme, dat in zijn
laatste jaren evolueert naar een geraffineerd impressionisme.
Met zijn intieme gemoedslyriek en zijn natuurpoëzie is evenwel de poëtische figuur
van Gezelle niet volledig getekend. Wie zijn volledig dichtwerk leest, kan een grotere
verscheidenheid van dichtsoorten aantreffen: allerhande gelegenheidsgedichten voor
geboorte, communie, huwelijk, priesterwijding, missionarisleven, priester- en
huwelijksjubilea, inwijding van gebouwen, politieke feiten met kerkelijke weerslag,
overlijden, en wat weet ik al meer; voorts lezen wij bij hem volksliederen, legenden,
kerkliederen, cantates, satiren, schertsgedichten, vertalingen, enzovoort, enzovoort.
Een lezer van onze eeuw zal zulke verscheidenheid in een dichtbundel wel onthutsend
vinden, misschien zelfs rommelig; hij zal zijn aandacht alleen schenken aan de
gemoedslyriek en de natuurpoëzie. Voorname Gezelle-bewonderaars als Van
Langendonck, August Vermeylen, Frank Baur e.a. konden het samenleven van lyriek
en gelegenheidspoëzie in één bundel moeilijk verteren.
Men mag evenwel niet vergeten dat Gezelle, in menig opzicht, andere opvattingen
had over de poëzie dan de hierboven vermelde critici en de meeste dichters van onze
eeuw. Zij geloven immers in de autonomie van de genres en vinden het ongepast dat
in één dichtbundel de genres - lyriek, epiek, didactiek - worden vermengd; zij geloven
bovendien in de absolute
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poëtische suprematie van de lyriek. Gezelle had sommige van zijn bundels
‘Mengeldichten’ kunnen noemen, zoals Bilderdijk heeft gedaan en velen van zijn
retorische volgelingen. Poëzie was voor hem retorisch bezielde, in verzen gestelde
communicatie zonder verdere specificatie van aard, inhoud of vorm.
Een andere tegenstelling tussen Gezelle en de meeste dichters van onze eeuw ligt
in het feit dat elk vertoon van esthetisch individualisme, van ‘de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie’ hem vreemd is gebleven. Hij is geenszins
de dichter van de kwalitatieve of zelfs cryptische uitzonderlijkheid met ingewikkelde
gevoelens en ideeën en een gespecialiseerde taal. Ook het deel van zijn werk dat
lyrische verhevenheid bezit, gepaard met vernuftige symboliek en verfijnde taal, is
voor een groot publiek toegankelijk; en het grootste deel van zijn oeuvre komt uit
en gaat naar het volk.
Gezelles dichtwerk en proza puilt uit van innige vertrouwdheid met volkstaal,
volksleven, volkse godsvrucht, volkswijsheid, volkshumor:
Hier is de man
uit Vlanderlan'
met, om u dienst te doene,
beeksala,
met beeksala, kersoene...

zo zingt hij in Tijdkrans, de straatleurder na.
Als de man ‘uit Vlanderland’ is hij verwant aan de eenvoudig-lyrische, niet de
filosofische Novalis, aan de volkse romantiek van Brentano, von Eichendorff, de
Grimms, Klaus Groth, Thomas Moore en Burns, niet aan grote coryfeeën met
wijsgerige ideeënvlucht als Hölderlin, Coleridge, Victor Hugo, of aan priesters van
de eredienst der Poëzie als Shelley en Keats.
De grote betekenis van Gezelle moet men zoeken in zijn gevarieerde stijlrijkdom
en zijn schier onuitputtelijke taalscheppingskracht. Hij is een stijl-eclecticus, die
stijlen schept in ongedisciplineerde veelvuldigheid en zijn taalscheppingsdrang is,
van de wieg tot aan het graf, vrij, tuchteloos en rijk. Men kan in de stijlontwikkeling
van Gezelle verscheidene etappes onderscheiden. Hij debuteert als volgeling van de
classicistische retorica, de school van Bilderdijk, maar groeit spoedig, reeds in
Kerkhofblommen, naar de volle romantiek. In een volgende fase ontwikkelt hij zich
naar het esthetisch formalisme, ‘l'art pour l'art’ van de Kleengedichtjes, dat
anti-classicistisch is en het romantisme tempert. Intussen is in hem ook een realistische
stijltendens ontwaakt, die zich reeds vroeg als een hardnekkige natuur-mimèsis
openbaart. In de tweede periode van zijn dichterschap (Tijdkrans en volgende bundels)
zal dit realisme zich volledig en met grote
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oorspronkelijkheid ontplooien. Het merkwaardige evenwel in Gezelles dichtwerk,
zuiver literair gezien, is dat men in geen enkele fase een gesloten eenheid van stijl
kan aantreffen. In de meeste dichtbundels vindt men een grote verscheidenheid van
stijlen door elkaar: romantiek, classicisme in alexandrijnen, realisme en radicalisering
hiervan in het impressionisme. Tenslotte vindt men, lang na Kleengedichtjes, bij
pozen nog het speelse estheticisme, b.v. in de ‘Aanhang’ van Rijmsnoer en in de
postuum verzamelde Laatste Verzen. Dit fragmentarisme - soms één of twee regels
poëzie - zal, later, in onze eeuw door Benedetto Croce, Henri Bremond en Paul Valéry
‘poésie pure’ worden genoemd.
Juist deze vrije, gevarieerde veelzijdigheid in de schepping van stijl, maakt de
lectuur van Gezelles poëzie zo verrukkelijk. Daarbij komt nog dat ook de taal van
Gezelle vrij was. Men heeft hem meestal een Westvlaams dialectschrijver genoemd;
ten onrechte, want in feite is zijn poëtische taal, zoals zijn stijl, een vrij georganiseerde
pêle-mêle van dialectwoorden, algemeen Nederlands, archaïsmen uit diverse eeuwen
en eigen woordscheppingen, een zeer persoonlijk mengsel, waarin elk woord op
grond van zijn eigen poëtisch gewicht werd gekozen. Hij mocht dus in een brief van
1862, aan het adres van de ‘Akademisten’ (!!), wel schrijven: ‘Dat ik wil mijn tael
andere opdringen is niet waer, ik houd zelfs niet staen dat het vlaemsch is noch poësie
noch niet, 't is wat het is en 't is het mijne; wie 't wil neme 't, wie niet wil late 't staen.’
Zo schrijft hij, fier en defensief, aan zijn jonge vriend Van Oye.1. Alleen een dichter,
die als taalschepper de kracht en de drift der oorspronkelijkheid in zich weet, kan zó
spreken, kan zo levenslang het taalacademisme misprijzend de rug toekeren.
Het eigene van het Dichterschap bestaat niet in het meedelen van gevoelens of het
uitdrukken van verheven gedachten, maar in het scheppen van taal. Gevoelens en
gedachten overbrengen kunnen immers profeten, filosofen, wetenschapsmensen,
minnaars, bidders en honderd anderen ook, maar alleen de dichter schept betovering,
ontroering, overtuiging uit de schoonheid van zijn taal. Mogen in de toekomst nog
miljoenen de oorspronkelijkheid en de veelzijdigheid van Gezelles schijnbaar
onuitputtelijke taalscheppingskracht blijven genieten.

Eindnoten:
1. Jubileumuitgave, Brieven van Oye, p. 110.
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Gwij Mandelinck / Gedichten
Er geelt een meeldraad door de nacht
Er geelt een meeldraad door de nacht;
de manden dragend op een heup
staat zij kaarsrecht uit de lakens op.
Zij kalkt de stammen in de boomgaard
van het wonderfruit; als zegeningen zullen
borstels door de kruisverstuiving gaan.
In de tuin van de geliefde buigt zij naar de wind
gekeerd en zeeft het pad met as van hemels vuur.
Het linnen wast zij in het eerste licht,
het water wordt geheiligd bij de bron;
- in haar lichaam legt zij zeven stromen aan.
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Haar lichaam donkert
Haar lichaam donkert op een licht gordijn,
zij haalt het linnen door het stijfsel;
ruisend gaat zij door de feesten van de nacht.
Veel later kraaien hanen in de naalden van het licht:
op elke sponde streept het krijt de zegekreten aan.
De uren zullen niet verzanden in het bed:
de warme wol loopt mateloos haar lichaam rond,
de beide armen zijn gespreid; als in
een smeken spant zij vele strengen op;
- zó te beminnen, te genezen van de nacht.
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Sinds de geliefde stierf
Sinds de geliefde stierf staan ook de korven leeg;
de laatste stammen hoort zij gonzen in de appelboom:
zij maken was voor beelden die zij dagelijks verdroomt.
Van de verboden vrucht verhuivert elke tak;
zij slaat de ogen neer en gaande over grint
beluistert zij het schuren van de slang.
Verlaten ligt de binnentuin: om niet alleen
te zijn schudt zij de mouwen leeg en houdt
de duiven haast als voetvolk aan de grond.
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Het is een wennen
Wanneer zij door de kamers gaat,
leeft zij gepijnigd in de angels van de cactusplant,
die schuin van licht de ruiten tikt.
Naar buiten tredend is zij voor de zon bevreesd:
beschaduwd is de plaats waar zij bij
dag het liefst vertoeft en dralend aan
de vijvers opent zij de wrongen van het haar:
een sluier die de dreiging van het water bergt.
De tekens van het groot verdriet,
het is een wennen als van schoenen die
zij inloopt op het weekste van de voet.
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Zij pijpt het speeksel naar de dood
De droefheid is in handbereik: zij raapt
de pijlen uit de grassen van het feest
dat haar de grote schutter heeft bereid.
Ook van het scheiden is de pijn gekend:
bij de trapdeur aardt haar vrouwenlaars
naar gronden van het bos waar raven zijn
en nachtenlang hoort zij de snavels
vijlen voor de morgen van het halsgerecht.
Wanneer het eerste licht de lakens raakt,
maakt zij vuren aan; de tangen gloeien;
langzaam wordt de vliertak uitgehold:
zij zuigt het mergwit op de tong en pijpt
met blauwe lip het speeksel naar de dood.
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Maurice Gilliams / Toespraak bij de uitreiking van de prijs der
Nederlandse letteren
Majesteit, Koningin Beatrix, Vorstin van Nederland;
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana;
Excellentie, Mevrouw de Nederlandse Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk;
Excellentie, Mevrouw de Belgische Minister van de Nederlandse
Gemeenschap;
Hoogwaardigheidsbekleders;
Heren van de Jury;
Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders.
Ik kom uit Antwerpen, mijn geboortestad.
In het nogal dompig Antwerpse klimaat, door mijn wispelturige fysiek, door mijn
psychische constitutie geconditioneerd, naar lichaam en geest van origine een eenzaat,
onderhevig aan depressies die nadelig voor mijzelf, die voor anderen vervelend
uitvallen: ja, van lieverlede, - kon het anders? - ben ik voor mijn buurman, naar het
schijnt, - een ietwat nurkse lettré de chambre geworden. Er kan bedoeld mee zijn,
duidelijkerwijze uitgetekend, dat ik tot de onrendabele, mensenschuwe wezens
behoor; en erger nog, - dat ik voor eigen gebruik een pronkstuk ben. De gevolgen
van dat Antwerpse mistrouwen voor mijn wellicht schimmig persoontje, ze liegen
er niet om. Het ligt niet in mijn temperament mijn literaire reputatie te soigneren,
mede in het dansfeest rond te springen. Mijn alibi t'Antwerpen is mijn solitaire
geborgenheid.
Een ieder heeft het ondervonden: positieve oorzaken zijn aan negatieve
interpretaties blootgesteld. Vluchtig samengevat, wàt er gezegd wil mee zijn om een
misverstand te voorkomen? - Ik ben een auteur van clair-obscure zelfportretten,
voelbaar nóg wanneer ik vriend of vijand portretteer. Mijn huidige illusies vermogen
het niet van mijn jeugdige droombeelden zich te ontdoen. Veel dierbaars is me
mettertijd ontglipt, ontnomen. Daaromtrent weet mijn droefgeestigheid in een
Da-Vinci-achtige glimlach zich te verbergen wanneer ik door het venster staar, de
jolige malligheid op straat voorbij zie trekken. Ik ben van z.g. ongevoelige, massieve
dingen gaan houden waarvan de harde dichtheid aan een kei doet denken. Die
schijnbare ongevoeligheid van een kei, op de bodem der rivier, laat zich door het
eeuwig vloeibare strelen. Daarin schuilt het keiharde geheim van zijn individualiteit.
Eigenliefde heeft geenszins wat te maken met de symbolische
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zin die ik toedicht aan zo'n kei. Een met dichterlijk kaarslicht vereerd huisaltaartje
bezit ik niet. Gewoon een mensenkind, met vallen en opstaan, acht ik me géén ‘God
in 't diepst van mijn gedachten’; als poëet waan ik me géén ‘Zoon der Schoonheid’.
Wél een schijnbaar verstrooide flaneur, middenin de drukte op het trottoir, blijf ik
ermede bezig de heilzame, ethische groeizaamheid te bemijmeren terwijl ik door
mijn biologisch bederf word uitgehold. Waarom, telkens anders en opnieuw, overkomt
me die twijfel aangaande de ethiek waarin ik werd opgevoed, ofschoon ik ze sedert
lang naar het rijk der fabels dacht verwezen? Door Gretchens gefluister, - ‘Meine
Ruhe ist hin’ - al geen wegwijze Faust meer: is over mijn onrust alles daarmee gezegd,
moet het altijd, voortaan, daarbij blijven? Mijn begeerte naar wijsheid: heeft ze mij
van de wanhoop verwijderd kunnen houden?
Zoals ieder artiest, door de creatieve drijfveren die zijn oeuvre bezielen, garandeer
ik de ongemakken en lusten van die drijfveren in mijn schrifturen. Mijn werk is mijn
enige nalatenschap, is het engagement van mijn individualiteit. Het ligt in mijn
bestemming, - naar het voorbeeld van Rembrandt in zijn latere autoportretten, - de
genealogie van mijn levenspijn te exploreren, te identificeren, responsabel voor mijn
intieme belevingen, of ze in mijn voor- of nadeel mogen uitvallen. Dat ingeschapen
pessimisme van mijn intiem bestaan: of het voor mijn medemens en zijn problemen
overbodig, gans zinloos zou zijn? Zo oud of zo jong van ingeving de kunst mag
heten, altijd wordt haar resonantie door een humane achtergrond weerkaatst.
Allerminst is de literatuur het resultaat van een louter esthetische voorkeur, géén
supra-literaire verkondiging van die voorkeur om er een publicitair effect mede te
bereiken, er tot de beunhazen van de laatste lichting mede te behoren. Oog in oog
met mijn lezer onder zijn lectuur van wat ik schreef, van het noodzakelijk waarom
en de wijze waarop ik het geschreven heb: door de intonatie van mijn stem die in het
geschrevene spreekt, - hoop ik mijn lezer ervan te overtuigen dat mijn menselijk
mysterie in broederlijke gemeenschap met zijn menselijk mysterie verkeert, al mochten
we van temperament of ideologie verschillen.
Gebaseerd op wat van mij bij mondjesmaat in druk verschijnt, is er een bewering
in omloop gebracht, nl. dat ik in vele jaren weinig geschreven heb. Literaire
chroniqueurs blijken het exact te weten. Nochtans: daaromtrent heeft de intuïtieve
criticus Pierre Hubert Dubois zijn twijfel uitgesproken. Waar ik inmiddels met die
berg beschreven papier dan toch gebleven ben? Daaromtrent, pathetisch enigerwijze
versluierd, is er aldus antwoord op te geven: in de macht van het dénkend verdriet
gerijpt, volgroeid, werd het klimop van de klaagmuur afgerukt, te zamen geharkt, in
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brand gestoken vóór het slapengaan. Die vernietiging, c'est faire un retour sur
soi-même, en god mag weten hoe dikwerf die terugkeer op het vertrekpunt van mijn
onvervulde idealen zich heeft voorgedaan.
Suggereren reikt verder en dieper dan uitvoerig beschrijven, dan vertellend beweren
en uitleggen. Kortweg: het geromanceerd fait divers, het feitenmateriaal met zijn
vooruitbedachte, emotionele motivering, met zijn vele terloopse vullingen en artificiële
verlengstukken; het verrukkelijk en naar het schijnt adembenemend geschiedenisje,
chronologisch verteld, - het boeit me niet. Argumenten om mijn keuze te
verantwoorden ben ik sedert lang gaan zoeken in voorbeelden waarvan de artistieke,
wijsgerige integriteit me geruststelde, nl. in Hölderlin's ‘Hyperion’, in Novalis' ‘Die
Lehrlinge zu Sais’, in Maurice de Guérin's ‘Le Centaure’. De klankrijke, melodische
waarde van hun elegisch proza, ze wordt gedragen door een continuë ondertoon van
het contemplatief beleven en ervaren. Er wordt een schier essayistisch gemotiveerde
weg in opgegaan. Mijn voorbeelden aldus gekozen, schijnt mijn toekomst in het
verleden te liggen. Grif toegegeven: door haar beschouwelijke betrachtingen, tevens
door haar seriële compositie, heeft mijn romankunst haar directe, knusse
verstaanbaarheid erbij ingeboet. Ik schijn voor geselecteerde schrijvers te schrijven.
In één voltooid gedicht van mij liggen tien andere gedichten verzwegen, die nooit
geschreven zullen worden. Er mag uit blijken, dat ik iedere spontane ingeving
mistrouw; dat ik mijn dichtergaven disciplinaire beperkingen opleg. Verkeerdelijk
opgevat misschien, kom ik hiermee in een thans algemeen geschuwd elitair daglicht
te staan; krijg ik, best mogelijk, een schokkende aantijging te beantwoorden, nl. - of
ik een auteur het recht en de plicht ontzeg om de onreinheden van la comédie humaine
aan te klagen? Ik ben geen moralist. Ik gun de artiest zijn zegvrij privilegie, ofschoon
het met valstrikken ligt bezaaid. Vita brevis. Vaarwel het expres opgehemeld lelijke
en vieze om er een temporaire letterkundige mode mede te behagen. De expresselijk
geëtaleerde trivialiteit is een opgeschroefde, retorische mislukking, nader bekeken
een ontaarde vorm van wijlen die vals-verfijnde schoonschrijverij waarvan we de
excessen thans verfoeien, gaarne ridiculiseren. Ieder normaal of abnormaal individu
kan zich o.m. aan de visites van een seksuele demon verwachten. In de
wereldliteratuur hebben zulke duivels hun visitekaartje achtergelaten. Een
onbetamelijk bedrog wordt het echter wanneer men met een andermans entreebewijs
het literair theater binnensluipt om op een z.g. ereplaats te gaan zitten waarvan men,
in het zicht van iedereen, naderhand verdreven wordt. Alles in de kunst is op zijn
juistheid te controleren door de stijl waarin de artiest zijn waarheden manifesteert.
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Zeer aandachtige toehoorders.
De overtuiging dat men er te veel is, is realistischer dan de verwaandheid dat men
onmisbaar is. Het oud, stoïcijns kind dat ik ben en blijf, - gelief het van mijnentwege
niet als een onheusheid aan te rekenen wanneer mijn dankwoord ter aanvaarding van
de mij toegekende Prijs der Nederlandse Letteren een geanimeerde confidentie werd.
Waarom, te dezer gelegenheid, had ik me thans anders aan U moeten voordoen dan
het speciaal geaard, lastig wezen dat al zoveel jaren in zijn geschriften aan het
rondwaren is? ‘Van vragen, zonder antwoord, nooit genezen; / van overal weer thuis,
werd niets bewezen.’ Wellicht heeft mijn karakter betreurenswaardige misvormingen
ondergaan. Doch ik hoop dat de goodwill van mijn hart er redelijk gaaf bij bleef.
Uit de handen van Hare Majesteit Koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse
Letteren ontvangen, weze het mij geoorloofd wijlen mijn stille ouders te gedenken;
aan mijn hier aanwezige echtgenote Maria Elisabeth een warm saluut te brengen in
bewoordingen die aan Friedrich Hölderlin zijn ontleend, nl. dat het goed is op een
van de anderen te steunen. Want niemand kan alleen het leven dragen.
Amsterdam, 4 oktober 1980.
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J.L. de Belder / Euntes in Emmaus
Bij een gouache van Romain de Saegher
Wij gingen 's avonds langs de baan
en zagen er een vreemdeling staan,
die vroeg een eindje mee te gaan.
Dat deed hij. Wij bespraken dat
wat pas geleden in de stad
Jeruzalem had plaatsgehad.
Mijn vriend en ik waren bedroefd,
voelden ons eenzaam en beproefd,
verlaten en ietwat misnoegd
omdat de droom ten einde was
en er voortaan geen spraak meer was
van een beloofde Messias.
De vreemdeling die sprak geen woord
over hetgeen hij had gehoord.
Wij stapten nog een eindje voort
tot bij een herberg langs de baan
waar wij gedrie zijn blijven staan
in 't zilverlicht der volle maan
die met haar glans van cellofaan
scheen over bossen, veld en baan.
Daarop zijn wij in huis gegaan.
Bij 't tafeltje waaraan wij zaten
ging verder ons nerveuze praten.
Wij konden het gewoon niet laten
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te spreken over wat er in de stad
die dagen plaatsgevonden had:
hoe men hem daar gevonnist had,
hem had gegeseld en gehoond,
men hem met doornen had gekroond
en hoe hij stierf, zo onbeloond
voor al het goede dat hij deed,
voor de miseries en het leed
dat hij gezalfd had en geheeld hoe hij nu in Jeruzalem
begraven lag en hoe zijn stem
voorgoed verstomd was en met hem
zijn grootse droom ten einde ging.
Dat zeiden wij. Een zwijgen hing
dan rond de tafel als een ding
vol doffe droefheid en zwaar leed
waarin men zich gevangen weet:
een ijzeren ring om 't hart gesmeed.
De vreemdeling had ons aangehoord
maar sprak nog steeds geen enkel woord.
De stilte zoemde traagzaam voort
en door het kleine open raam
spreidde het licht der volle maan
een tafelkleed van cellofaan.
Daar bracht de dienstmeid brood en wijn
waardoor ons kleine samen-zijn
de indruk kreeg intiem te zijn.
Zoiets als wijding kwam erbij,
zoiets als vogelzang in mei de nostalgie van een schalmei:
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alzo een poos ons samen-zijn.
Toen nam hij 't brood. De maneschijn
verdween opeens, maar een stralend schrijn
van groeiend licht omving de man
die met ons aanzat en die dan
zijn zegen gaf. Plots brak de ban
die zijn nabij-zijn had gesticht.
Een felle glans - goud zonnelicht scheen uit Zijn heerlijk aangezicht
dat wij herkenden als het Zijne
nu Hij uit ons had doen verdwijnen
het ongeloof. Het felle schijnen
duurde de tijd dat Hij ons bood
het door Hem stil-gezegend brood.
Hij lei Zijn handen in Zijn schoot...
Het licht werd zacht en Hij verdween
in wat opnieuw als maanlicht scheen.
Mijn vriend en ik waren alleen verslagen, stom doch tevens met
de zekerheid dat God ons met
de Verrezen Man uit Nazareth
die avond had te saam gebracht.
En buiten spreidde breed de nacht
zijn zilver-witte maanlichtvacht.
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John Gheeraert / Trekvogels
Les tziganes jouaient
‘Plus près de toi mon Dieu’
Jean Cocteau
Ze waren met de eerste grote hitte uit het zuiden meegekomen naar het
Noordzeestrand: de Lovari's uit Hongarije, de Gitano's uit Spanje, Portugal en
Frankrijk, en de Manouches uit Italië. En ononderbroken bleef de stroom van caravans
nog aangroeien. Op de dag vóór het feest reden nog Gypsies uit Engeland van de
boot.
Toen ze aankwamen op het stuk grond bij de vuurtoren, hadden ze een snikhete
reis achter de rug. De vrouwen zaten suf naast de open schuifdeuren van de wagens,
en de kinderen lagen loom in alle hoeken en kanten te wachten, tot de chauffeur een
geschikte standplaats had gevonden. Toen de reusachtige vlakte vóór de duinen
gevuld was met de witte wagens, zochten de pas aangekomenen nog een plaats in
een diep gelegen kom, aan de rand van een kleine, vuile kreek.
Hun geestelijke leider, zigeuner-broeder Jimmy van de Pinkstergemeenschap, had
zoveel mogelijk zigeuners uitgenodigd om zich te laten dopen in de Noordzee.
Aan de rand van de weg, waar de auto's ononderbroken voorbijrazen, stonden de
wagens van Frinkelo en zijn vrouw Dunicha. Ze hadden een grote caravan, die
getrokken werd door een oude Peugeot, en een woonwagen, die achter een blauwe
bestelwagen stond. Terwijl de kleinsten in het gras speelden, was Vaya, de oudste
zoon, met zijn Franse vriend Christophe en andere donkere zigeunerjongens aan het
rondslenteren door het kamp.
Christophe Loti was al honderden kilometers met de zigeuners meegereisd. De
zoon van boekhouder Pierre Loti uit Lyon was op een herfstige oktoberavond niet
thuisgekomen. Voor de ouders bleef de jongen weken spoorloos, tot een kaartje met
groeten uit Katmandoe hen even geruststelde. Twee maanden later kwam de verloren
zoon thuis. Met een oude bontgekleurde auto hadden Christophe en drie kameraden
de wereld willen afreizen. Bij de terugreis moesten ze de auto na een aanrijding in
Frankfurt achterlaten.
Pierre Loti en zijn vrouw ontvingen thuis een zoon die fel verouderd was. Niet
alleen was hij erg vermagerd; vooral de apatische en afwezige blik
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op zijn gelaat maakte hen bezorgd. Onrustig zocht hij dan elke dag in Lyon zijn
vrienden op, tot hij nergens nog een builtje hennep te pakken kon krijgen. Zijn lippen
beefden, zijn vingers trilden. Gewillig liet hij zich meevoeren naar Montélimar, waar
hij in een wit huis met vele stille kamers twee maanden bleef voor een
ontwenningskuur.
Bij zijn terugkeer uit Montélimar waren de ouders overtuigd dat het leven
herbeginnen kon... tot de dag waarop hij opnieuw verdween.
Even buiten Lyon, in St.-Fons, was hij 's morgens met de zigeuners meegetrokken.
Reeds als kind had hij met de zigeunerjongens op het braakliggend stuk grond tussen
de woonwagens gespeeld. Bij die rusteloze zwervers had hij zich altijd thuisgevoeld.
Wel waren het altijd andere die er stonden. Toch had hij nog één familie gevonden
die hij kende en aan de zoon Vaya had hij gevraagd om te mogen meereizen. Ofschoon
moeder Dunicha wat bezwaar maakte, had vader Frinkelo ten slotte toch ingestemd.
En zo is Christophe meegetrokken naar Orange, Aix-en-Provence, en in Arles hebben
ze samen de wintermaanden doorgebracht. Met Vaya was hij op stap gegaan om
scharen en messen op te halen, die dan met het elektrisch molentje in de caravan
werden geslepen.
Niemand had eraan gedacht Christophe in de zigeunerfamilie te adopteren. Zo
was er nooit van inwijding of bloedvermenging sprake geweest, en de grote, gouden,
symbolische oorring zou hij waarschijnlijk nooit dragen. Overigens was Christophe
in de maand mei zonder veel geestdrift vanuit Arles naar Saintes-Maries-de-la-Mer
meegereisd. Hij begreep eigenlijk weinig wat de zigeuners met hun zonnecultus en
hun geloof in hun enige God ‘O Del’ gingen zoeken op de bedevaartplaats van de
katholieken. Tot Vaya hem uitlegde dat ze in Saintes enkel Sara-la-Kâli, bijgenaamd
de Egyptische, gingen vereren, wier beeld in de crypte stond. Toen vader Frinkelo
dit jaar besloot naar Oostende te reizen voor de doopplechtigheid in zee, kwam bij
Christophe nog een groter wrevel los.
‘Een gadjo, een niet-zigeuner, blijft een gadjo’, had Frinkelo op zekere avond tot
Christophe gezegd, toen hij met een bedrukt gelaat zwijgzaam in de caravan zat te
mokken. ‘Aan jou de vrijheid om naar Lyon terug te keren. Wanneer bij ons het
stamhoofd wil vertrekken, dan reizen alle Manouches mee!’
Christophe bleef echter nukkig, en hij zei weinig.
De mensen in het kuststadje die in de omgeving van het kamp woonden, sloten
de deuren en vergrendelden de poorten, wanneer ze zigeunerinnen of zigeunerjongens
door de straten en lanen zagen slenteren. Weinigen kochten de knopen, de klosjes
garen of de stroken kantwerk die de vrouwen aanboden. Weer liep Christophe met
Vaya mee, om naar messen en
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scharen te vragen. ‘Pas de ciseaux... pas de couteaux?’
Wanneer Vaya ergens aanbelde en door een humeurige man aangeblaft werd, trok
Christophe een grimmig gezicht en maakte bij het heengaan een uitdagend gebaar
met zijn hand.
Tot Christophe eens tot Vaya zei: ‘Hoe kunnen we hier nu vruchteloos blijven
rondzeulen om messen en scharen? Waarom niet eens ergens een goede slag slaan?
Iedereen houdt ons toch voor dieven. Wiens eer moeten wij dan nog hooghouden?’
Vaya antwoordde niet. Ze wandelden samen verder langs de duinen tot voorbij het
sparrenbosje, waar enkele grote, witte villa's stonden. In de eerste kwam niemand
voor. Vóór de volgende, kleine villa ‘Robinetta’, waarvan de groene luiken, de spitse
puntgevel en de bloemen vóór het raam aan een kabouterhuis je deden denken, was
een wat oudere, grijze vrouw op de knieën het gras aan het wieden. De deur stond
wijd open en Christophe keek naar binnen in de zonnige woonkamer, naar de
kleurrijke prenten aan de muren, de glinsterende porseleinen beeldjes en de zilveren
schalen op de kast. De vrouw bemerkte hen pas, toen Vaya weer zijn routinevraagje
stelde: ‘Pas de ciseaux, pas de couteaux, madame?’ En met een flauw glimlachje
knikte ze neen.
Toen de middagzon het heetste werd, keerden ze met twee messen en een schaar
naar het kamp terug.
's Middags was er een persconferentie. De organisator van de samenkomst, Ferro
Lovarik, zei tot de journalisten: ‘We komen niet om te stelen, maar om het woord
Gods te verkondigen.’ Daarna brachten enkele muzikanten met een zigeunermelodie
een zachte, maar toch opwindende stemming.
De straatjes rond het kamp waren vol zigeunerinnen, die met grote korven fruit,
groenten en brood naar hun caravans gingen. De voorstad scheen één zigeunerdorp
geworden. De jongens in hun donkere openstaande hemden en zachtfluwelen broeken,
en de meisjes in lange, kleurrijke rokken lagen langs de kreek in het duingras te
luieren. Christophe en Vaya zaten vóór de woonwagen, terwijl Dunicha de was
ophing. De Fransman zei stilletjes tot zijn vriend dat hij zin had om 's avonds in de
stad de bloemetjes buiten te zetten. Vaya wist nochtans dat Christophe geen geld
had. Een eind verder stond Frinkelo te praten met twee oude, donkere zigeuners met
grijze haren en snor, terwijl ze een mooie essehouten stok met zilveren knop bekeken.
De zondagmorgen begon het doopfeest... Onder de lichtblauwe koepel van de
reusachtige circustent die wat beschutte tegen de verzengende hitte, zaten de mannen
en vrouwen in hun feestelijke kleren op kramakkelige vouwstoeltjes. Vaya in zijn
blauw hemd keek even met een tikje afgunst, toen twee jongens in donkere zijden
vest voorbijliepen. De jurken van de
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vrouwen die tot aan hun enkels hingen hadden de zonnigste kleuren en in hun haren
droegen ze opvallende linten van zijde of kant. Nooit had Christophe zoveel zigeuners
samen gezien, en terwijl hij met de elleboog even tegen Vaya's rug duwde, hief hij
met een veelbetekenende blik het hoofd naar een groot slank meisje met gitzwart
haar en bruine droomogen, dat daar tussen een groep kinderen en enkele oude vrouwen
zat.
Echt stemmig werd het, toen het orkestje van vijf gitaristen en een violist een
zacht-ritmisch melodietje begon.
Daarna werd broeder Jimmy op het podium gevraagd. Terwijl de kleine, dikke
man de houten treden besteeg, trok hij zijn zwarte das losser. Hij riep allen op tot
een leven van eenvoud en trouw aan Jezus. De verantwoordelijkheidszin van Mozes
gaf hij als voorbeeld en de ondergang van de stad Ninive als schrikbeeld. Ofschoon
hij spoedig het parelend zweet van zijn wangen moest vegen, bleef hij toch maar
doorpraten met een soms bezwerende stem en weidse, overtuigde gebaren. De
glimlach verdween echter zelden van zijn gezicht.
Spoedig ergerde Christophe zich aan dat eindeloos gepraat, omdat het hem
herinnerde aan de vervelende preken van zijn oude pastoor. Met zijn slentergang liep
hij de tent uit en tussen de caravans door, waar vrouwen onder een tentzeil op
komfoortjes het eten bereidden. Kleine jongens op blote voeten gooiden muntstukken
zo dicht mogelijk bij een takje, terwijl anderen de grote, zilveren geldstukken lieten
rinkelen in hun hand.
's Namiddags klommen de zigeuners in lange slierten door de duinpaadjes, langs
het oude fort, over de dijk naar het strand, of ze bleven in het duingras zitten om de
onderdompeling in zee te kunnen volgen. Vaya zat naast Christophe op een
duinheuvel, terwijl een zwarte zigeunerin een eind verder tussen het helmgras een
sigaret zat te roken. Aan de vloedlijn stonden in een halve cirkel honderden zigeuners
en belangstellenden rond broeder Jimmy en zijn helper, die de vrijwilligers zouden
dopen. Even dacht Christophe terug aan Johannes die doopte in de Jordaan. En weer
besefte hij dat dit niet het zigeunerleven was zoals hij het zich had voorgesteld.
Opnieuw stond hij recht en verdween.
Nadat het hoofd van de laatste man door Jimmy onder het zeewater was geduwd,
kwamen vrouwen naar voren in lange, witte gewaden en met een witte, zijden band
en bloemen door het weelderige, zwarte haar. Terwijl een jonge man in een microfoon
een lied zong, dat over zee en strand verwaaid werd door de wind, lieten ook zij zich
dopen, met een lichte huiver voor het frisse water.
Na het avondeten verzamelden zich de meesten weer in de tent voor het
afscheidsfeest. Jimmy sprak slechts enkele woorden, en toen was het de
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beurt aan de muzikanten, die nu een lange reeks zigeunermelodieën speelden. Er
kwam een heerlijk meeslepende stemming onder het tentzeil. Vaya zat bij enkele
andere jongens, maar Christophe was er niet bij. Nog opwindender werd het, toen
de muzikanten van het podium kwamen. De stoeltjes werden opzij gezet, en rond de
violist Vivian Villersten en de vijf gitaarspelers vormde zich een grote kring. Vivian
speelde op zijn viool een weemoedige melodie, met het ritme van de gitaren als
achtergrond. Toen hij een reeks lievelingsmelodieën van Django Reinhardt begon,
kwamen twee zigeunermeisjes met bruinrode haren midden in de kring dansen. Hun
driftige bewegingen en de lichte gloed in hun ogen deden de andere zigeuners en
zigeunerinnen in de handen klappen. In de ogen van de violist lag een stille
melancholie, en hij drukte zijn viool vaster tegen zich aan, terwijl zijn donkere handen
de strijkstok wild heen en weer bewogen.
Op het meest onverwachte ogenblik kwam een grijze zigeuner de muzikanten
vragen ermee op te houden, en hij gaf opdracht de tent te ontruimen. Allen wisten
weldra wat er aan de hand was. Een grote politiewagen stond met de neus vlak vóór
de uitgang. Naast de chauffeur zat een oude vrouw, die iedere man die naar buiten
kwam, nauwkeurig observeerde. Terwijl Vaya verder aanschoof, herkende hij plots
het gelaat naast de politieman: de oude, grijze vrouw die in haar tuin aan het wieden
was. Hij maakte een vlugge, zijdelingse beweging, en glipte langs de achterkant van
de tent naar buiten. Doch een jonge politieman in burgerkledij had hem in een flits
zien wegsluipen en volgde hem op de voet. Vaya rende door het duister, langs de
caravans, tussen de koorden van de zonnetentjes, sprong de trappen van de
woonwagen op, en vooraleer hij de deur opentrok, keek hij nog even naar het
schaduwbeeld dat hij achter de gordijnen zag bewegen.
Toen stond hij oog in oog met Christophe, die hem grimmig aankeek. De jonge
zigeuner deed niet de minste poging om zijn agressiviteit te temperen: ‘Jij bent
teruggekeerd naar die oude grijze?... Ze hebben je te grazen, vriend! Het kamp is vol
politieauto's!’
‘Die feeks,’ siste Christophe, ‘juist op het ogenblik dat ik haar wilde neerslaan,
belde iemand aan...’
Toen wilde hij de deur uitlopen, maar Vaya was hem vóór.
‘Neen, niet lopen... Dat kun je de Manouches niet aandoen! Eigenlijk zou ik wel
verkiezen dat je gevonnist wordt door onze rechters, en dat de armaya, de vervloeking
van onze voorouders, eeuwig op je rust. Toch is het beter dat je met jouw
pakkemannen meegaat. Dan zullen de gadjo's, je blanke broeders, die ons als zwarte
schapen reeds honderden jaren alle diefstallen der aarde in de schoenen schuiven,
weten dat de oude niet door
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een zigeuner, maar door de zoon van een brave boekhouder uit Lyon werd
aangevallen...’
Christophe keek even van Vaya weg en greep een kleine schaar die achter het
bruine slijpmolentje lag. Vóór hij kon steken, sloeg Vaya hem met een harde vuistslag
tegen de grond. Toen liepen twee politiemannen de woonwagen binnen.
De maandagmorgen werden de blauwe tentjes afgebroken. Spoedig kwam de lange
sliert caravans in beweging en volgde de weg langs de zee... De Lovari's, de Gitano's,
de Manouches, en de Gypsies uit Engeland, verdwenen één voor één aan de horizon...
De gadjo's, die langs de weg stonden en hen met een wantrouwende blik bekeken,
schenen opgelucht, toen de vlakte onder de vuurtoren leegliep...
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Omer A.J. van Hecke / Gedicht
Hoe lijkt ze vandaag
niet op gisteren,
wanneer ze haar nagels slijpt
en in mijn rug begint te klauwen.
Ze heeft nooit geleerd
me niet uit het vel te dreggen
dat ik zo spaarzaam samensmeedde.
Nochtans trachtte ik nauwgezet
in de dagen traag de tijd te storten,
kantelde de morgen op de nacht
een zandloper op de wonden.
Nu morst ze met haar ogen
al dit leed
over mijn jarenlange handen uit.
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Bert Peleman / Gebed na het beluisteren van Bach
Gun mij de zegen, Heer,
van hen die zacht, onzegbaar-teer,
Johan-Sebastian vertolken...
Gun mij het kolken van zijn gloed;
de wolkenstoet die door zijn hemel drijft.
Gun mij de vreugde die beklijft
en blijft tot in het stervensuur.
Gun mij Bachs muzikaal azuur,
de fonkeling van de saffier.
Gun mij het gaaf ‘Bist Du bei mir’
om rustig dood noch hel te vrezen.
Laat Bach bestendig in mij wezen
belijdend, Heer, dat Gij verrezen zijt.
Maak mij deelachtig aan Uw Heerlijkheid.
Zet blij mijn ziel vol hemelse koralen.
Leer mij als Bach te achterhalen
waar rein de Bron van alle Léven ligt.
Maak voor Uw aangezicht
mijn sterrenbeeld: de Ram,
getuige voor het ‘Ad majorem Dei gloriam’[!]

Herfst 1979
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Frank Albers / De samenzwering
Hoe vaak zijn wij niet
dicht langs de huizen gegaan
om vier uur smorgens voorbij
ramen met gesloten gordijnen
geen meeuw geen onverhoeds gebaar
zwijgend zomaar dicht tegen
de huizen lopend alsof wij
ons verbergen wilden in de
windstilte van de nacht
als in warme lakens
en hoe dikwijls later
hebben wij zwijgend naast elkaar
gelegen in de weeïge stilte
van versteende tederheid
zomaar zwijgend in zelfverzonnen warmte
hoe vaak hoe angstwekkend vaak
hebben wij dan de Grote Koude gevoeld
de klamme plooien van de slaap
met ingehouden adem de ochtend afwachtend
nooit waren wij zo alleen zo vreemd en zo dichtbij.
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Kroniek
André Demedts / Duitse letteren
Walter Kempowski, Een hoofdstuk apart. Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Amsterdam 1979. 355 blz.
De oorspronkelijke uitgave verscheen bij Rohwohlt te Hamburg in 1969, onder de
titel Im Block. De Nederlandse vertaling is van Dirk Uyt den Bogaerd. Even de
schrijver voorstellen. Hij werd in 1929 te Rostock uit een redersfamilie geboren,
vluchtte bij de Duitse ineenstorting naar het Westen, waar hij enige tijd te Wiesbaden
voor het Amerikaanse leger werkte. Om redenen die ons niet bekend zijn,
waarschijnlijk om zich weer bij zijn moeder te voegen, keerde hij naar zijn
geboortestad terug. In maart 1948 werd hij in zijn ouderlijk huis door de Russen
aangehouden. Zijn oudere broer Robert onderging hetzelfde lot en beiden werden
na lange ondervragingen en een onmenselijk voorarrest tot vijfentwintig jaar
dwangarbeid veroordeeld. Zij hadden het aangedurfd van de vrachtbrieven voor de
in beslag genomen goederen, machines, voorraden en meubilair, die door de Russen
naar hun land gezonden werden, kopieën te maken.
Dat werd als spionage beschouwd en moest dus voorbeeldig bestraft worden. Ook
hun moeder werd opgeleid, ervan beschuldigd dat zij van de euveldaad van haar
zonen op de hoogte was en ermede instemde, aangezien zij ze niet verhinderd had.
Zij kon dat natuurlijk als zij haar jongens verklikte. Omdat zij het niet deed kreeg
zij tien jaar arbeidskamp. Walter en Robert werden in 1956 ontslagen; hun moeder
was reeds enige maanden tevoren naar huis mogen gaan. Walter studeerde na zijn
invrijheidstelling voor onderwijzer en oefende daarna in Noord-Duitsland dat ambt
uit. Im Block was zijn eerste boek dat opgemerkt werd. Sindsdien volgden er
verscheidene romans en verhalen, zodat de schrijver nu onder de merkwaardigste
Duitse letterkundigen meegeteld wordt.
Een hoofdstuk apart blijkt meer dan een dagboek te zijn, al is het dat wel in de
eerste plaats. Om de inhoud te objectiveren en een breder kijk op het gevangenisleven
mogelijk te maken, laat hij naast zijn aantekeningen ook zijn broer en zijn moeder,
zelfs een paar familieleden uit het vrije Westen aan het woord. Uit de brieven van
die laatstgenoemden moet uitschijnen hoe weinig zij weten over toestanden en
verhoudingen in de D.D.R. Zij bekommeren zich om bijkomstigheden, waar het aan
de oostzijde van het ijzeren gordijn om de laatste vrijheden en wil tot overleven
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gaat. Dié opbouw van het verhaal laat Kempowski toe afwisseling in de schrijftoon
van zijn werk te brengen en over zichzelf zaken te zeggen die nu gewoon klinken,
maar in eigen mond veel moeilijker zouden liggen.
Duidelijk heeft hij ernaar gestreefd de fouten te vermijden die in veel
gevangenisboeken, alsook in oorlogs- en repressieromans voorkomen. Wij bedoelen
de overtilling van het persoonlijke geval, met de zwart-wit tegenstellingen die erbij
behoren. Niet dat daar dikwijls geen reden toe is, maar op afstand beschouwd verliezen
zulke getuigenissen door gemis aan schakeringen veelal hun dwingend karakter.
Kempowski zegt nergens dat hij en zijn broer gelijk of ongelijk gehad hebben, hij
beschrijft hoe onmenselijk, lomp en tiranniek de Russen zich aanstelden, hoe
afschuwelijk de misstanden in de gevangenissen waren, hoe uitzichtloos de toekomst,
hoe ondraaglijk honger, dorst en heimwee naar de vrijheid.
Hij relativeert het evenwel door zijn humor, die uit één derde sarcasme, één derde
ironie en het overblijvende deel uit spotternij om hemzelf bestaat. Die drang naar
veeltonigheid, afwisseling en schakering, om in eenklank te blijven met het leven
dat zijn eigen bestemming vervult door verder te gaan zonder zich om ons lot te
bekreunen, wordt gediend door de opbouw van zijn werk. Vier personages met een
duidelijk afgelijnd karakter spelen als in een drama hun eigen rol. Walters moeder
als een fiere, niet te breken burgervrouw, die het grofste werk aankan zonder zichzelf
te beklagen, afwijzend tegenover de bezetters van het vaderland staat - ‘Ik wilde van
hen niets cadeau hebben’ (283) - en meer begaan met het lot van haar zonen en
medegestraften dan om zichzelf. ‘Ze mochten eens per jaar naar de foto van hun
vrouw, hun ouders, hun kinderen kijken.’ (249). Waarom was dat verboden?
Zijn oudere broer Robert is een optimistische plannenmaker. Hij verwacht telkens
opnieuw dat hij en zijn broer weldra vrijkomen en weet wat hij zal doen om een
winstgevende zaak op te bouwen, al verandert hij daarin geregeld van mening. In
zijn ogen is Walter een onvolwassen geest, een kunstenaar zonder werkelijkheidszin,
van wie hij veel ondoordachtheid en grillen tussen de vingers door moet zien. Wat
de andere familieleden uit West-Duitsland en Denemarken typeert is de mentaliteit
van acteurs die een bijrolletje kregen en het over onbelangrijkheden hebben, terwijl
onder hun bijzichtige ogen een wereld vergaat.
Kempowski schrijft zoals het vijftig jaar geleden door Frank Matzke, grondlegger
van de Neue Sachlichkeit, in Jugend bekennt: so sind wir! (1930) voorgestaan werd:
nuchter, vrij van pathos en lyrisme, in een rustige en eenvoudige stijl. Die manier
van schrijven blijkt helemaal niet verouderd. Zij beantwoordt trouwens aan de normale
wens van wie iets vernemen wil:
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zeg het mij zonder omwegen, eenvoudig en klaar. Een hoofdstuk apart is als document
en literaire schepping het lezen waard, een beoordeling die tijdens de jongste twintig
jaar niet zo dikwijls te verantwoorden was.
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Kroniek
Marcel Janssens / ‘Dood getij’, een come-back van Piet van Aken
Het was al een tijdje geleden dat Piet van Aken nog een roman publiceerde. Ik herinner
me de laatste jaren alleen een paar novellen van hem gelezen te hebben. Met Dood
getij (Brussel/Amsterdam, Elsevier Manteau, 1979, 135 blz.) keert hij naar het
romangenre terug. Wie zal het verwonderen, dat hij ook terugkeert naar de
arbeidersgemeenschap rond de steenbakkerijen in de Rupelstreek, waarin hij zijn
beste boeken als Het begeren, De duivel vaart in ons en Klinkaart lokaliseerde? De
gebeurtenissen rond de puber Tor Siebens in Dood getij spelen zich ook daar af, en
wel op één enkele dag, een zaterdag in de zomervakantie. Historische referentiepunten
als zodanig zijn schaars in de roman, maar men mag aannemen dat Van Akens eigen
jeugd in de jaren 1920-'30 als achtergrond voor de vertelling fungeert. Dus een
terugkeer in vele opzichten. Dood getij is evenweel geen specimen van het huidige
zo verspreide autobiografische schrijven, dat zich in mindere of meerdere mate
expliciet op de eigen geschiedenis van de schrijver-verteller terugplooit. Piet van
Aken is allicht te zeer objectiverend romancier om mee te schrijven binnen die trend
van verkapte memoires. Nog verder af van Dood getij staat de sentimentele retromode.
Van Aken omzeilt de klip van het jeugdsentiment doordat hij, hier zoals in de andere
geciteerde boeken, niet een particulier-psychologische, maar een sociaalhistorische
materie behandelt.
In het begin geeft de roman een wat anekdotische indruk. Het verhaal volgt
chronologisch-rechtlijnig het verloop van een dag over drie ongeveer even lange
hoofdstukken: Ochtend, Hoognoen, Avond, en hoewel de lezer van meet af aan een
vrij gelijkmatige (en rustig-geleidelijke) opvulling van het tijdsstramien mag
verwachten, schijnt de vertelling maar moeizaam op gang te komen. Ik had althans
de indruk dat de verteller vooral in het eerste hoofdstuk een aantal opvullende
‘beschrijvingen’ in de tekst moet stoppen. Ik denk aan de scène met het vrouwenlijk
in de rivier, aan de beschrijving van de oude man die aan vallende ziekte lijdt en aan
het tafereel met het slachten van het paard. Dat brengt heel wat ‘couleur locale’ in
de tekst, maar vertraagt m.i. de ontwikkeling van het centrale probleem. Daar lijken
me de jeugdherinneringen van de schrijver nog te
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opdringerig. Tegen de middag - als ik dat zo mag uitdrukken - heeft de vertelling
echter haar goede plooi gevonden, haken de scènes verder feilloos in elkaar en stevent
het verhaal in zijn verschillende strengen, door ‘beschrijvingen’ ongehinderd, op
zijn climax in de avond af.
Men kan in het boek drie verhaalstrengen onderscheiden: de dag van Tor zelf, de
nare dag van zijn zus Nel die naar een ziekenhuis in de stad moet worden gebracht,
en de stakersdag van Tors vader, zoals bijna iedereen in het dorp aan de rivier arbeider
op de steenbakkerij van Vermant. In die drie zones van de vertelling wordt de actie
met een aantal nevenfiguren gestoffeerd: rond Tor bewegen zich de vrienden de
Rooie en Kuipje, rond de zus Nel de moeder en de dokter, rond de vader de stakende
arbeiders, het patronaat, het establishment van het dorp, het syndicaat, de rijkswacht.
Niettemin verstrengelen de drie verhaallijnen zich in de centrale figuur Tor, vanuit
wiens personeel gezichtspunt de roman opgebouwd wordt. Tor en zijn vrienden - de
stoere bluffer en rokkenjager de Rooie (die men onder andere namen en wat ouder
in vroegere romans van Van Aken al zag rondlopen) en het gladde Kuipje - spelen
in het klein het grote drama van de stakers in hun verbeten strijd tegen het
verdrukkende kapitaal. In het weeïge onmachtsgevoel van Tor op de grens van
puberteit en volwassenheid steekt ook een heel stuk van de psychische en fysieke
ellende van zijn zus, die op haar manier haar tol betaalt aan de morele en sociale
onderontwikkeling van haar klasse. Hoe meer je vordert in het boek, hoe meer al die
motieven naar elkaar gaan doorverwijzen, zodat een dominant gevoelsklimaat ontstaat
dat inderdaad de anekdotische narratieve gegevens samenbrengt en er een symbolische
betekenis aan geeft. Wat mij het meest trof in dit boek, was dat overheersende gevoel
van hulpeloze narigheid, wrevel en onvrede, dat zich allereerst uit via de vele
onzekerheden en onhandigheden van het centrale bewustzijn Tor in volle
puberteitscrisis, maar dat eveneens meespeelt in de wereld van de nevenfiguren, niet
het minst in die van de stakende arbeiders.
In de dag van Tor komt een parallelscène voor die naar mijn mening van kapitaal
belang is voor de betekenis van Dood getij. In de smidse van de fabriek van Vermant
wordt Tor eerst in de Ochtend door de zonen van de rijken overmand en vernederd.
De wreedheid van die scène is een afspiegeling op kleinere schaal en in de leefwereld
van kinderen van een omvattender structurele verdrukking in de wereld der
volwassenen. Een arme wordt daar door middel van ‘verboden spelen’ wreed
verontrecht en vernederd door schaamteloze en onaanraakbare rijkelui. Maar in
Hoognoen, in een analoge scène, nemen die vernederden op gelijkaardige wrede
manier wraak. Dezelfde gevoelsgeladenheid - maar nu met omgekeerde tekens
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- ligt over die scène: nu stort een getergde arme zich brutaal op de verfoeide rijke,
die hij voor één keer als slachtoffer onder zich heeft. Zo keert Hoognoen de
vernedering van Ochtend om in een euforisch moment van wraak. Maar de Avond
moet nog komen, en zo de vermelde parallelscènes in de leefwereld van de pubers
een min of meer evenwichtige uitbalancering van these en antithese lieten zien, zal
in de finale van het boek het naargeestige gevoel van onmacht en dreigend onheil
volop domineren.
In de wereld der volwassenen spelen zich immers dezelfde processen af. Daar
staan ook armen tegen rijken, gelen tegen rooien, stakers tegen ratten, socialisten
tegen gatlikkers van de katholieke baas. De standsverschillen onder de kinderen
keren daar terug met een zoveel keer explosiever lading. De burgemeester en de
pastoor spelen onder één hoedje met de steenbakkersbaas Vermant. En al gaan de
arbeiders moedig in het verzet, de staking wordt wel brutaal neergeslagen op het
eind, en het verhaal loopt uit in gevoelens van wrok en onmacht.
De aantrekkelijkheid van Dood getij bestaat er nu volgens mij precies in dat de
pubergevoelens van Tor Siebens zo vakkundig ineengevlochten worden met het
gevoelsklimaat dat in die andere dominerende verhaalstreng, de sociale strijd,
domineert. Over de puber wordt gezegd: ‘De indruk van onoverkoombaarheid past
bij het onbestemd gevoel dat hem hinderde als een soort jeuk’ (64). Die onbestemdheid
heeft ook te maken met zijn aarzelende houding tegenover het aanlokkelijke meisje
Dina, dat hij in Ochtend en Hoognoen met zijn onhandige schroom niet naderbij kan
komen. ‘Het was een knagend, bijna lichamelijk pijndoende besluiteloosheid; een
ongedurigheid die hem bijna woedend maakte op zichzelf’, staat er (64). Ook in de
scène in de bioscoopzaal, waar Pantserkruiser Potemkin gedraaid wordt, bekruipt
hem dat nare, onwezenlijke gevoel van verlamming: ‘het gevoel van verwachting,
dat hem bij het filmkijken toch telkens weer in spanning hield, werd aangevreten
door mistroostigheid’ (121). Tijdens de beroemde scènes met de bajonetten op de
lange trappen en met de wild de trappen afhotsende kinderwagen ‘werd hij beklemd
door een gevoel van onontkoombaarheid’ (121). In het projectiecabientje blijft hij
na de voorstelling van de film achter met ‘een onwezenlijk soort van onvrede, alsof
hij op een of andere manier in zijn verwachtingen bedrogen was’ (122). Onvrede,
besluiteloosheid, onbestemdheid, ongedurige wrevel, beklemdheid, inertie, het gevoel
onontkoombaar gevangen te zitten in een onveranderlijk lot: dat zijn de dominerende
gevoelens bij Tor, die zich naarmate de dag vordert alsmaar duidelijker aftekenen
en alsmaar zwaarder op zijn gemoed gaan wegen.
Parallel daarmee is het meest markante gebeuren tijdens die beroerde dag
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van volwassenwording precies het feit dat zovele dingen net niet gebeuren. Het gaat
niet door, het getij is dood: dat zou een samenvatting kunnen zijn van het boek. De
eerste gemiste ontmoeting met Dina in het begin van de roman kan daarvoor al
symbool staan. Overal wordt geaarzeld, getwijfeld, misgetast. Dat zal zich ook in de
wereld van de volwassenen afspelen: daar gaat HET ook nog niet door, daar loopt
ook alles voorlopig nog vast in de structuren der verdrukking. Tegen de avond is er
bij Tor even een hoopvol moment van beroesd welbehagen en prettige loomheid (al
is dat maar een wensdroom rond Dina) (cfr. blz. 130-131), maar dat wordt dan weer
door de laatste bittere bladzijden weggevaagd. Tor zelf is zijn malaise van
onbestemdheid niet ontgroeid, en over het grootschaliger strijdtoneel van de stakers
weegt een zelfde gevoel van onvrede en onvermogen. Tors moeder Mina, die de
syndicale agitatie van haar man altijd wat wantrouwig bekeken heeft, noemt op het
eind de mannen die hun leven riskeren in hun gevecht met de gendarmes, ‘dwazen’
die hun idealisme verspillen. Zij riskeren hun vel niet voor het werkvolk, maar voor
‘de heren uit de stad’, voor wie zij de kastanjes uit het vuur halen; anderen, vulgaire
zakkenvullers, leven van bloedgeld, zegt de moeder bitter (133). Het laatste tafereel
resumeert met de eenvoudigste middelen de symboliek van het boek. De verteller
brengt via het bewustzijn van Tor de verslagen moeder Mina in close-up: de zware
open handpalmen van zijn moeder, die daar, als versteend over het tafelblad in de
keuken gebogen, verwezen voor zich uit zit te staren, treffen hem ‘als een beeld van
leegte, van berooidheid’ (135). En weer ziet hij de paniek van de vrouw met de
kinderwagen in de trappenscène van de beroemde film. Hun huis is in de avond
‘boordevol stilte en onheil’ (135). Een aangrijpende scène vol bedwongen spanning
en symboliek, een passende finale van een roman over de wrevel van het onvermogen,
over de falende god en diens dood getij.
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Kroniek
Edmond Ottevaere / Duitse literatuur in 1979 (II)
Sommige auteurs plaatsen het registreren en accentueren van de subjectieve,
psychisch-innerlijke realiteit van het individu centraal en nemen de privé-problematiek
van het zich op een of andere wijze tegenover ‘het normale’ afzettende individu te
baat om even te verwijzen naar defecten en uitwassen van een al te gestroomlijnde,
automatisch en derhalve ‘volmaakt’ functionerende samenleving - ik denk aan M.
Erlenberger, K. Struck, R. Schostack, E. Herhaus, E. Augustin; anderen gaan zich,
met nostalgie naar het verleden, op zichzelf terugplooien, zodat deze gecultiveerde
en gekoesterde inkapseling een beschermend bolwerk wordt tegen een inhumane
wereld. Dit geldt zeker voor R. Gröper en H. Lenz. Al is de maatschappijkritische
tendens in de Duitse literatuur blijkbaar ietwat minder uitgesproken, toch worden
ook nog steeds werken geschreven waarin auteurs hun oor te luisteren leggen naar
wat zich roert en beweegt in onze voortdurend veranderende wereld, die steeds weer
voor confrontaties, spanningen en uitdagingen geplaatst wordt die de mens als individu
en sociaal wezen raken of hem op ingrijpende wijze, vaak niet ten goede, dreigen te
beïnvloeden. Men kan er eindeloos over twisten in hoeverre het de taak van de
literatuur is, zich daarover te buigen, en of schrijvers met hun produkten ertoe
bijdragen de wereld te veranderen. Maar dit is een andere vraag. G. Benn had destijds
een lapidair antwoord klaar: ‘Kunstwerke sind phänomenal, historisch unwirksam,
praktisch folgenlos. Das ist ihre Grösse.’ Ook Fr. Dürrenmatt uitte volgende sceptische
bedenking: ‘Beunruhigen im besten, beeinflussen im seltensten, verändern nie.’
Diegenen die geboeid blijven door de maatschappelijke werkelijkheid en haar
structuren, door de buitenwereld rondom hen die ze gestalte willen geven, aan de
kaak stellen en ontmaskeren, maar tevens vanuit een moreel engagement willen
veranderen, doen dit uiteraard ook aan de hand van een concrete roman-situatie
waarin individuen centraal staan. Deze zijn echter exempel en illustratie van datgene
waartegen de auteur zich opstelt. Het is duidelijk dat alleen uitgangspunt en
ingesteldheid verschillen. Hun werk wordt veralgemenend gerubriceerd onder de
uiteraard op de mens gerichte sociaal-geëngageerde literatuur - een trend die reeds
onmiddellijk na 1945 in-
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zette met de ‘Trümmerliteratuur’ -, terwijl men het oeuvre van de anderen is gaan
omschrijven als een uiting van een retrogerichte, privatiserende nieuwe subjectiviteit
die gekenmerkt wordt door een meer naar binnen gerichte betrokkenheid op het ik.
Vanuit eigen opvoeding, milieu en persoonlijke ervaringen is Max von der Grün, de
ex-mijnwerker en autodidact die na een zwaar werkongeval het houweel verwisselde
voor de pen, als het ware gebiologeerd door de (wan)toestanden in de maatschappij.
Hij werd op korte tijd een der meest gelezen auteurs. Zijn oprechtheid en het
radicalisme waarmee hij zijn linkse ideeën in pakkende romans weet te verwerken,
is hier niet vreemd aan: ‘Männer in zweifacher Nacht’ (1962) en ‘Irrlicht und Feuer’
(1963) spelen beide in het mijnwerkersmilieu van het Roergebied en behandelen het
centrale thema van deze auteur, namelijk de vervreemdende ontmenselijking door
het werk waarvan vooral de uitgebuite en vaak gemanipuleerde arbeider het slachtoffer
is. Het was eigenlijk de rel rond ‘Irrlicht und Feuer’ die hem tot schrijver maakte.
Toen een voorafdruk in een krant liet uitschijnen dat hij macht en machtsmisbruik
van werkgevers en grote firma's scherp aan de kaak stelde en hij te kiezen had tussen
zwijggeld (dat hij niet aanvaardde) en een proces (dat hij won) was hij er bij voorbaat
zeker van een roemrucht auteur te worden. Als spil van de inmiddels ter ziele gegane
‘Dortmunder Gruppe 61’ en topauteur van de Duitse ‘Arbeiterliteratur’ sluit zijn
werk zo dicht mogelijk aan bij het hem vertrouwde arbeidersmilieu, dat hij vaak ook
op basis van nauwkeurige naspeuringen, in de trant van G. Wallraff, gestalte geeft.
Vanuit een sterke morele impetus weet hij niet alleen slinkse methodes en manipulaties
in onze kapitalistische maatschappij bloot te leggen, hij zet zich even scherp af tegen
de geïnstitutionaliseerde macht van de werknemers (lees vakbonden), die hij als even
corrupte profiteurs afschildert. Dit o.a. weer in Flächenbrand, waarin de werkloze
Lothar Steingruber door een toevallige ruzie met zijn vriend Frank tot de vaststelling
komt dat de kisten die hij voor een zekere Balke heeft vervoerd, wapens bevatten.
Lothar, die leeft van het weinige dat zijn vrouw als bibliothecaris verdient en met
lede ogen aanziet hoe zijn dochter in rechts-radicaal vaarwater verzeild raakt, voelt
zich belazerd en geeft dit karwei op. Door een priester wordt hij tot
grafdelver-kerkhofbewaker aangesteld en komt aldus enkele der bewuste kisten op
het spoor. Door een tip van zijn berouwvolle dochter komt hij aan de weet dat een
neonazistische groep met deze wapensmokkel te maken heeft. Lothar wil met behulp
van zijn vriend de zaak aan het licht brengen, maar moet vaststellen dat deze laatste,
die als partijfunctionaris een saneringsproject hielp ver-
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dagen, maar al te goed wist dat SPD-mandatarissen zich uitgerekend door Balke
lieten omkopen. Zijn partij heeft er dus alle belang bij dat zo weinig mogelijk van
de zaak uitlekt. Het te saneren en ondertussen verkrotte stadsdeel wordt met de grond
gelijkgemaakt en de projectontwikkelaars (en anderen) kunnen zich in de handen
wrijven. Frank treedt uit de partij en Lothar zal een job vinden als... metselaar. Brecht
zou het aldus hebben samengevat: ‘Und zum Schluss vereint am Tische, essen sie
des Armen Brot.’
Tegen die schijnheilige moraal of de totale afwezigheid van moraal trekt von der
Grün ten strijde in dit als politieke tijdsroman gepresenteerde werk, dat niet vanuit
vooropgezette ideologische premissen is geschreven, maar ten volle wortelt in de
werkelijkheid van actuele toestanden. De thema's neonazisme en terrorisme,
grondspeculatie en corruptie van partijen en partijbonzen worden handig uitgewerkt
in een spannend verhaal met thrillerallures, dat de realiteitsdimensie doorbreekt en
verwijst naar een algemeen, verziekt en immoreel klimaat, waarin geld, macht en
profijt-zucht niet alleen een stadswijk, maar eigenlijk de gehele maatschappij tot een
ontmenselijkte woestijn maken. Dit wordt o.a. gesymboliseerd door de sterke
slotscène, waarin de monsterachtige, anonieme bulldozers met zakelijke precisie en
efficiency de wijk met de grond gelijk maken.
Max von der Grün is op zijn best in het beschrijven van uit het leven gegrepen,
alledaagse situaties en van dialogen en discussies tussen arbeiders en gewone mensen
die hij als geen ander in hart en nieren kent.
Ook Otto F. Walter schrijft met Wie wird Beton zu Gras een geëngageerde roman
die inhaakt op actuele situaties, meer bepaald in verband met de milieuproblematiek,
die ondertussen in Duitsland reeds heel wat reactie uitlokte en een politieke partij
heeft doen ontstaan. Enkele jongeren nemen deel aan een betoging tegen kernenergie
en zijn getuige van het hardhandige optreden van de politie. Dit brengt bij de
hoofdfiguur, de 17-jarige Esther, een denk- en bewustzijnsproces op gang dat zal
resulteren in een daad van verzet en zelfbevestiging. Met haar broer, die op een
schietterrein een oude tank heeft ontdekt, zal ze het klaarspelen deze te doen starten
en de kantoren van het blad te bedreigen dat hen als extremisten heeft afgeschilderd.
Aan de hand van de gebalde beschrijving van de rellen, maar vooral via de door de
politie veroorzaakte schokreactie die Esther aan het reflecteren zet, niet zozeer over
pro of contra kernenergie, maar over de ethisch-morele problematiek van vrije
meningsuiting en onderdrukking, over ware en uitgeholde democratie, over macht
en machtsmisbruik, componeert de auteur een degelijke roman. Is de actualiteit van
het gegeven, nl. de op-
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komst van de protesterende groene jongens tegen milieuverloedering die gras door
beton vervangt, als dusdanig geen garantie voor kwaliteit, dan wel de wijze waarop
de auteur het gegeven behandelt. Ook hier geen agressieve tendensroman, maar het
rijpings- en ontbolsteringsproces dat zich voltrekt in de geest van zijn figuren. De
eigenlijke werkelijkheid van de roman is de door het oog van Esther geziene realiteit
en haar kritische reactie. In haar precieze observatie en meer en meer achterdochtige
benadering van haar kleinburgerlijk-conservatieve omgeving die afwijzend-repressief
reageert, komt zij tot de vaststelling dat de volwassen of oudere generatie niet alleen
geen begrip opbrengt voor de ideeën van de jeugd, maar systematisch samenspant
om elke verandering af te remmen of te verhinderen. Geleidelijk krijgt ze inzicht in
het autoritaire opvoedingspatroon van haar ouders en doorziet ze machtsstructuren
en verdrukkingsmechanismen in de maatschappij, waarvan de samenwerking tussen
gemeentebestuur, bankdirecteur en school om een leraar-betoger te schorsen een
illustratie is. Dit proces wordt in een sobere taal naar een veelbetekenende climax
geschreven, o.a. in korte gesprekken van Esther met haar broers, in herinneringen
aan de kindertijd, evocaties van de natuur en poëtische dag- en wensdromen over
het ongerepte en onbereikbare natuurparadijs Kenia (hier dus een
romantisch-verinnerlijkende component!), maar vooral in dit mijmerende nadenken
dat zich naar het einde toe kristalliseert in een scherpe ontmaskering en afwijzing
van ‘das Glaubensbekenntnis das uns seit Jahrzehnten eingetrichtert wird: Wachstum,
Konsum, Zubetonierung der Landschaft’. De hiermee gepaard gaande ontgoocheling,
de afkeer en vervreemding van de wereld der volwassenen kipt hier echter om in een
reactie van opstandigheid en verzet, die enerzijds donquichotterie-allures heeft, maar
ook illustreert waartoe geweld kan leiden. De ietwat fantastisch-irreële tank-scène,
aanvankelijk illustratief voor Esthers geweldloos protest en dat van vele burgers,
wordt geperverteerd in een nieuwe, provocerende, met geweld gepaard gaande actie.
Geweld roept geweld op en wordt de handlanger van onderdrukking en onvrijheid.
Tot dit ontstellend inzicht komt de broer van Esther die, na het afvuren van enkele
kogels, zich angstvallig de vraag stelt: ‘Sind wir jetzt Terroristen?’, terwijl Esther
zelf vol angst Koni's gezicht ervaart als ‘dieses uralte
Rammen-Feuern-Töten-Siegen-Sterben-Gesicht’.
Het boek van Walter getuigt van een diepe menselijke betrokkenheid, maar ook
van veel scepticisme. En ondanks alles toch van de hoop dat de ‘heerlijke nieuwe
wereld’ die A. Huxley reeds in 1932 met zoveel wantrouwen en ironie bekeek,
uiteindelijk toch een betere wereld wordt.
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Bölls laatste roman, Fürsorgliche Belagerung, in het Nederlands vertaald onder de
titel ‘Liefdevolle belegering’, kreeg vrij algemeen duidelijk afwijzende kritiek mee.
Het werk is ongetwijfeld bevolkt met al te veel figuren, die daarenboven niet altijd
geloofwaardig overkomen, allicht omdat de auteur, zoals steeds met de beste
maatschappijkritische bedoelingen bezield, ze in een te geconstrueerd-gezochte
situatie en constellatie plaatst en ze als kapstokken met vooropgezette, te behandelen
thema's omhangt. M.a.w. zowel de personages als de story worden te zeer exponenten
en exempel van toestanden die de auteur te allen prijze op de korrel wil nemen. Dan
mist ook elke ironische overdrijving haar effect. Het verhaal cirkelt rond een menselijk
aannemelijk geschetste hoofdfiguur, de uit een eenvoudig gezin stammende Fritz
Tolm, thans krantenmagnaat en voorzitter van de uitgeversbond, wiens achtergrond
en levensstijl evenals die van zijn gehuwde kinderen uitvoerig wordt ontrold. Binnen
nauwelijks een etmaal krijgt hij niet alleen de dood van zijn vriend te verwerken, hij
komt ook te weten dat zijn dochter Sabine, gehuwd met een flierefluiter-zakenman
die altijd ergens op reis moet, een kind verwacht van een politieman die voor haar
bewaking instaat. Böll tekent dus het milieu van deze (pseudo) elitaire kringen die,
uit hoofde van hun positie, constant dienen te worden bewaakt en daardoor niet in
staat zijn een persoonlijk leven te leiden, elke vorm van spontaneïteit, de mogelijkheid
tot echt contact en menselijkheid verliezen en ten prooi vallen aan verveling en
vervreemding (‘wij die misschien aan veiligheid ten gronde gaan’) en als reactie op
‘de eenzaamheid van de extreme, zeer luxueuze gemeenschap toevlucht zoeken in
drank, sex en het steriel-oppervlakkige schijncontact dat op party's wordt gecreëerd’.
Böll werkt(te) duidelijk met contrastfiguren en -werelden en stelt twee generaties,
Tolm en zijn kinderen, tegenover elkaar op. Tegenover Tolm, eigenlijk de onvrije
slaaf van zijn eenzame positie aan de top, die geïsoleerd en begraven in zijn kasteel
woont, staat o.a. Rolf, ‘de kroonprins die er de voorkeur aan gaf met stenen te gooien
en auto's in brand te steken’ en die nu met zijn tweede, communistische vrouw de
vrijheid en de alternatieve levenswijze huldigt in een eenvoudig stekje dat het enige
oord wordt waar hij en de anderen nog geborgenheid vinden. Die anderen denken al
niet meer aan een gewelddadig te hervormen maatschappij, maar kijken minachtend
neer op ‘het systeem - hier en ginder, met ginder bedoelden ze de Sovjet-Unie, dat
elke dag meer zieken en afhankelijken produceerde (...), de gevestigde
nietswaardigheid, van welks afval je leven kon, leven moest...’
De vele in elkaar hakende gebeurtenissen die zich ontrollen aan even talrijke
personen die in innerlijke monologen of mijmeringen karakterieel-
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psychologisch reliëf krijgen - een hoofdstuk schetst o.a. de aan zijn katholieke
opvoeding en zijn schuldgevoel laborerende politieman die, in zijn soort
vervreemding, troost zocht bij Sabine - en vaak doorschoten worden met kritische
bedenkingen van de auteur zelf, maken het boek, dat wel milieu en sfeer schetst,
soms moeilijk leesbaar. Tegenover de weliswaar treffend geëvoceerde, uitgeholde,
kille en liefdeloze wereld die Tolm verstikt, staat dan de al te plotselinge, louterende
kentering die zich in de hoofdfiguur voltrekt. Wanneer hij na heel wat strubbelingen
- ze vormen de thriller- en crimi-elementen van het boek - tot het besluit komt dat
‘het systeem hem heeft misleid’ en dat ‘het socialisme komen moet, overwinnen
moet’, dan lijkt dit veeleer een door Böll gepropageerde vrome wens dan wel een
door Tolm verworven inzicht.
Aldus wordt deze roman eerder een eenzijdig en overtrokken karikatuur-beeld dan
wel een realistische afbeelding of verbeelding van de Duitse maatschappij der jaren
'70, die Böll blijkbaar te zeer vereenzelvigt met deze selecte minimaatschappij die
macht bezit maar door de liefdevolle macht van de beschermende staat verhinderd
wordt zichzelf te zijn. Het probleem van het terrorisme, van macht en machtsmisbruik
van pers en politie, van intimidatie en escalatie van geweld en angst en de daaruit
volgende spiraalbeweging van machtsontplooiing en geweld, dat Böll als een der
eersten in al zijn scherpte onderkende en poneerde als een probleem van leefbaarheid
van individu en maatschappij, van humane verhoudingen en menselijkheid tout court,
is een steeds weer opduikend thema in zijn laatste werken. Ik kan me echter niet
ontdoen van de indruk dat in de fictieve werkelijkheid van deze roman met zijn
hierboven geschetste thematiek de bondsrepublikeinse werkelijkheid inadequaat
wordt weergegeven en verwoord.
De roman Die Fälschung van de onlangs op 43-jarige leeftijd overleden Nicolas
Born is, evenals Bölls werk, geënt op de actualiteit. Born situeert echter het gebeuren
in Beiroet, waar Laschen, een journalist met ervaring, samen met een fotograaf op
reportage wordt gestuurd. De gevechten tussen PLO en de christelijke milities hebben
een hoogtepunt bereikt. In het brutale contact met die vreemde ‘Aussenwelt’ zal
Laschen op welhaast schokkende wijze met zijn eigen ‘Innenwelt’ worden
geconfronteerd. Gedurende zijn verblijf in deze bijna totaal verwoeste stad voltrekt
zich aan hem in de eerste plaats een vereenzamings- en vervreemdingsproces, zowel
op het persoonlijke als op het beroepsvlak. Laschen wordt zich geleidelijk bewust
van eigen deshumanisatie. Hij piekert niet alleen over de verkilling die tussen hem
en zijn vrouw is ingetreden. Door het contact met een
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wereld waarin alleen nog vernietigen en doden telt en elke vorm van menselijkheid
uitgeschakeld lijkt, valt Laschen dermate ten prooi aan deze situatie dat hij, ook als
journalist, het contact met de werkelijkheid verliest. Hij komt er niet toe iets op papier
te zetten en wordt steeds meer en meer aangevreten door het verlammende inzicht
van de niet te overbruggen discrepantie tussen waarneming en verwoording van de
werkelijkheid. Hij absorbeert nog slechts, neemt passief verbrokkelde gebeurtenissen
en gesprekken in zich op en voelt zich de machteloze, onverschillige observator van
een tot niets gereduceerde realiteit waarin ‘Recht und Unrecht bis zur Unkenntlichkeit
vertauscht worden waren’. In deze wereld die hem ontsnapt, omdat in de plaats
daarvan het niets is getreden, ervaart hij ook uitgeholdheid en leegte van eigen
existentie. Hij voelt zich gereduceerd tot ‘ein Werkzeug des Lesers’, verworden tot
‘ein empfindungsloses Monstrum’. Hij zoekt troost bij een jonge Duitse weduwe die
op de ambassade werkt. Met haar wil hij in Libanon een nieuw leven beginnen. Zijn
zoeken naar een nieuwe levensinhoud mislukt, o.a. omdat Ariane zich vastklampt
aan een aangenomen kind. Nadat een toevallig doden uit zelfverdediging hem met
een schok weer op direct-persoonlijke wijze in de werkelijkheid terugwerpt, besluit
hij terug te keren in de oude binding, ook al beseft hij dat dit geen uitkomst biedt.
Hij zal zijn job opgeven om ‘sein Leben in eine neue Bahn zu bringen und nicht
mehr beruflich zu fälschen’.
Dit crisisproces, dat resulteert in een contestatie van eigen verbrokkeling, hier
weerkaatst en geaccentueerd door zijn omgeving, de ruïnenstad, weet Bom gestalte
te geven in een overtuigende roman. Door de plastische reportage-beschrijving van
het geregistreerde oorlogsgeweld en de atmosfeer in Beiroet, afgewisseld met
ontmoetingen met Ariane en enkele nevenfiguren, maar vooral door het borende
zelfonderzoek van de zich meer en meer tussen de vier muren van zijn hotel
terugtrekkende hoofdfiguur, die met zijn intieme relatie t.o.v. zijn vrouw en van
Ariane in het reine poogt te komen, wordt hier een psychogram getekend van iemand
voor wie niet alleen de woorden, maar ook het eigen ik onbewoonbaar is geworden
als het uitgerookte Beiroet zelf. In de Laschen-figuur, met zijn ‘Verlust- und
Verlorenheitsgefühle’, die zijn situatie in de kern wil doorgronden, maar ook in zijn
tegenspeler, de verfoeilijke Rudnik, een cynische, op profijt azende Duitser, ‘ein
scheussliches Fossil, ein schäbiges und schnüffelndes Deutsches Reich’, hier scherp
verwijtend vergeleken met ‘die eigentlich übriggebliebene Macht die sich verwandelt
hatte in grosse gewittrige Maschinenparks in chemischer Farbe, in Weltglanz’,
vertoont het werk van Born ook een onverwacht onderhuids engagement. Is Laschen
de exponent van de ontmenselijkte existentie met haar onmacht tot betrokkenheid,
dan is

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

680
Rudnik het prototype van het brutale egoïsme. Ook de laatste bladzijden beklemtonen
dit. Thuisgekomen rijdt Laschen van de luchthaven door de onder sneeuw en ijs
liggende grootstad huiswaarts. Onder het rijden treft hem ‘die Todesstarre der Dinge’,
waarbij hij volgende bedenking maakt: ‘Alles Leben musste wohl zurückgefallen
sein in feste, unbewegliche Materie.’ Deze slotscène heeft blijkbaar een
illustratief-verwijzende betekenis. Voor Born is er geen wezenlijk verschil tussen de
spookstad Beiroet, waar gedood wordt om te overleven, en het in het kille neonlicht
badende Hamburg, dat hier symbool wordt van een blind-materialistische
samenleving, waarin evenmin plaats is voor menselijkheid en medeleven met de
andere.
Van een totaal andere substantie en tonaliteit getuigt het werk van Hermann Lenz.
Zijn figuren, vaak sterk autobiografisch gekleurd of een alter ego van de auteur, zijn
dromerige outsiders, die zich terugtrekken binnen een beschermd domein, dat hun
innerlijke rust moet beveiligen tegen een opdringerige, onrustige en verstoorde
wereld. Deze behoedzame en behoudende stille estheten, voor wie gemoedsrust en
geestelijk evenwicht in de eerste plaats te zoeken zijn in het eigen innerlijk en in de
verworteling met het houvast biedende verleden en zijn traditionele waarden, staan
niet dadendorstig of met een toekomstgericht engagement in de actuele werkelijkheid.
Bij deze introverte figuren, die het cultiveren en consolideren van een angstvallig
gehoede, een in zich rustende en rustgevende stille kracht op het oog hebben, primeert
op het heden een vol heimwee gekoesterd, van ‘Spätzeitlichkeit’ doordrongen,
eigenlijk verzonken verleden, nl. het biedermeierliche k.u.k. Oostenrijk en de Belle
Epoque, die het ware geestelijke leefmilieu zijn van Lenz' figuren. Vaak in die tijd
verplaatst, verraden zij door hun ingesteldheid en levensvisie heel wat over de denken leefwereld van de auteur zelf. Hoezeer zij ook vanuit hun diepste zelf leven, ze
zijn geen contactarme ingekapselden of ziekelijk gekwelden. Ze beleven, vrij
ambivalent-sceptisch weliswaar, de wereld en maatschappij waarin ze leven, waarover
ze reflecteren en met hun omgeving discussiëren, in het licht van eigen geaardheid
en binding met deze moeilijk te verwoorden mythisch-utopische cultus van het
verleden. Eigenlijk is de problematiek en thematiek van Lenz de constante reflectie
over, de correlatie en wisselwerking van heden en verleden, het speuren naar en
vastleggen van verhoudingen, het omcirkelen van 's mensen zijn-in-de-tijd. Ik geloof
dat Lenz precies de rijkdom van eigen innerlijk, geest en gevoel, vorm- en
inhoudgevende kracht van tijd en geschiedenis in en tegen een voor deze, onze
chaotische, moderne tijd wil beklemtonen. Dat zou dan zijn conservatief-conserverend
engagement zijn. Dient daar nog aan toegevoegd dat
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het opbouwen en schrijvend gestalte geven van deze wereld(visie) hier een
therapeutische functie krijgt. In zijn onlangs verschenen ‘Tagebuch vom Ueberleben
und Leben’ wordt schrijven bepaald als ‘zu dir kommen und erfahren wer du bist’.
Die Begegnung is eigenlijk de evocatie van een overlevingsstrategie, de queeste
naar het houvast in het eigen ik. De vertellende ik-figuur, die zijn levensweg hertekent
en zich omschrijft als ‘einer der in sich hineinschaut’, voelt zich vooral thuis in de
wereld van literatuur en muziek (Schubert) en trekt zich bij voorkeur terug in de
ronde toren (symboliek!) van het slot waar hij als privé-leraar waakt over de
opvoeding van de zoon van zijn broodheer. De graaf wenst dat deze voorbeeldige,
op ‘Einsamkeit und Ordnung’ gestelde man zich vrijelijk zou kunnen ontplooien.
Hij verzoekt hem zich ook te interesseren voor het lot van een jonge, vitale,
libertijns-revolutionaire domineesvrouw, die voor hem in liefde ontvlamt en hem
aldus voor volgend dilemma plaatst: innerlijke rust, plicht, carrière en de drang dit
te doorbreken om te worden zoals zijn antipode, Luise, die hij later als gehuwd man
weer ontmoet in Wenen. Met de aan lager wal geraakte Luise trekt hij op dienstreis.
Het is eigenlijk een uitbraakpoging, een vermomde vlucht uit zichzelf en naar het
verleden. Eindpunt is het slot, waar hij en ook Luise rust en stabiliteit vinden. Zo
samengevat een fragmentarische ontwikkelingsroman met loutering en happy end.
Hier is echter niet zozeer de intrige van belang, wel de vele gesprekken, monologen
en mijmeringen, die licht werpen op de schuchtere, zichzelf zoekende, tussen plicht
en onderdrukte gevoelens, levenswil en levensangst gedreven hoofdfiguur, die
eigenlijk niets anders wenst dan ‘abseits zu leben, von niemandem gekannt zu werden,
die mit Gewalt etwas ändern wollte’. Deze man, voor wie ‘jede Begegnung
schmerzhaft ist’ en de onstuimige Luise zijn elkaars correctief, elkaars wens- en
droombeeld. Naast die individuele problematiek is er het maatschappelijk portret en
tijdsbeeld van het Wenen rond het revolutiejaar 1848, met een kring van radicale
journalisten en geëmancipeerde dames. Lenz laat zijn figuren aan het woord over de
loop van 's mensen lot, zijn verlangen en zoeken naar geluk, alleen en met anderen.
In deze roman weerklinkt het geratel van voorbijtrekkende koetsen, het tikken van
de klokken in de ijle stilte en het suizende geluid van aangestoken gaslantaarns. En
naast al dit vetuste is er ook de eeuwig onveranderlijke, genezende natuur. Alles
ietwat melancholisch-impressionistisch en gemaniëreerd wellicht, maar zeker geen
sentimentele evocatie van stemmingen of een goedkoop meedobberen op een
retrogerichte modegolf. Lenz duidt het verleden op zijn manier, maar ook mens en
tijd van nu. Nog een citaat ter overweging: ‘Das Licht und die Vergangenheit, sie
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werden nicht mehr sein, obwohl die beiden nicht verschwinden werden. Weil wir er
nicht mehr wahrhaben wollen, wird dies alles nicht mehr sein. Es wird ein Glauben
kommen an die Rohheit.’
Met zijn laatste werk, Langsame Heimkehr, gaat P. Handke de niet altijd gelukkige
filosofische toer op. In zijn hoofdfiguur, een geoloog die ergens in het hoge Noorden
van Alaska tewerkgesteld is en reeds op de eerste bladzijde getekend wordt door ‘ein
Bedürfnis nach Heil’, poogt Handke een mentaal veranderingsproces na te tekenen.
De ervaring van de eindeloze, verlaten ruimte en de eenzaamheid van de versteende
wereld (woestenij) waarin hij leeft, ‘allein ohne Welt’, drijft hem terug naar de
beschaafde wereld, naar een thuis en naar de mens. Na een verblijf in een stad aan
de Westkust besluit hij terug te keren naar Europa. Aan deze dunne draad van
gebeurtenissen worden een reeks verwarde en wazige beschouwingen opgehangen,
die des te minder overtuigend zijn omdat ze niet door de hoofdfiguur zelf, maar door
Handke worden gedebiteerd, die aldus, vrij auctorieel, geest en gemoed van zijn
figuur beschrijft. Sorger (eigenlijk Handke), die duidelijk in een metafysisch-mystieke
of religieuze sfeer baadt, komt als personage niet uit de verf. De beschouwingen en
geformuleerde wensen vallen al te zeer uit het luchtledige. Niet Sorger verwerft
inzicht of maakt een ontwikkeling door, hij krijgt Handkes hergeboorte of hernieuwde
menswording op onhandige wijze toegeschoven. Er wordt o.a. gereflecteerd over de
relatie tegenover tijd en ruimte, wereld en geschiedenis, over ‘ein Bedürfnis nach
ewiger Reinheit, nach der ewigen Vernunft’. Vanuit ‘eine Formlosigkeit die immer
wieder neue Schuld bewirkte’ bevrijdt Sorger/Handke zich blijkbaar van de last van
een terneerdrukkend, vervreemdend bestaan, om vanuit het herwonnen zelf een nieuw
leven te beginnen: ‘Ich erkläre mich verantwortlich für meine Zukunft, sehne mich
nach der ewigen Vernunft und will nicht mehr allein sein.’
Ook Ulrich Plenzdorf, destijds met ‘Die neuen Leiden des jungen W.’ welhaast
gevierd als een wonderkind, heeft me ontgoocheld met Die Legende vom Glück ohne
Ende. Het is eigenlijk een banaal verhaal over de relatie tussen twee mensen. Paul,
een hoge ambtenaar, gehuwd met een naïeve vrouw, wordt verliefd op Paula, die in
een supermarkt werkt. De weg tot elkaar is bezaaid met de bekende praktische
bezwaren, hier Pauls vrouw, zijn zoon en de dreiging zijn baan te verliezen. En er
zijn de kleine wrijvingen en botsingen. De stormachtige verhouding wordt een
voortdurend steekspel, waarbij Paul krediet verspeelt en dan Paula opnieuw poogt
te veroveren. Na een korte periode van ongestoord geluk sterft Paula bij de
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geboorte van haar kind. In het tweede deel komt Laura, een soort dubbelganger van
Paula, op de proppen. Die verhouding leert Paul inzien dat hij Paula niet genoegzaam
heeft gerespecteerd in haar weifelende gevoelens. De ontknoping? Paul wordt zwaar
gekwetst bij een poging zijn oude wagen rijwaardig te maken. Zijn onderste ledematen
zijn verlamd. Maar aangezien bij een legende ook een mirakel hoort, zal de liefde
en toewijding van Laura en zijn vroegere vrouw hem weer potent maken. Paul huwt
ten slotte Laura, maar verdwijnt op zekere dag. In de garage is zijn wagen weg en
blijft zijn rolstoel achter. Zomaar. Plenzdorfs bizarre roman over de liefde blijft erg
aan de oppervlakte. Paul komt tot het vage besef dat hij ‘alles Menschliche zu sehr
einengte auf die Frage potent oder nicht potent’ en dat de man-vrouwverhouding tot
verrijking en zelfverwerkelijking kan leiden indien men samen met, maar niet ten
koste van de andere gaat leven. Dit inzicht voltrekt zich echter te weinig organisch
in de overigens psychologisch vrij moeilijk aanvaardbare karakters, die daarenboven
begraven worden onder hoogdravend-cerebrale beschouwingen. En wie verwacht
van Plenzdorf iets te horen over het conflict individu-gemeenschap, komt eveneens
bedrogen uit.
Sinds enkele jaren zijn heel wat romans ontstaan die met ongeveer dezelfde stilistische
middelen een gelijkaardige thematiek behandelen. Via een minutieus getekende,
raak-realistisch geschetste werkelijkheid, veelal opgebouwd door een reeks
anekdotische situaties die zich voordoen binnen het kader van een familie of een
nauw met elkaar verwante gemeenschap wordt, niet zonder enige nostalgie, het
gewone leven van de reeds tot geschiedenis gestolde oorlogsjaren en de onmiddellijke
tijd daarna weer gereanimeerd. De auteurs van deze romans bedienen zich vaak van
een procédé dat herinnert aan de opmaak van een fotoalbum en reconstrueren aldus
in los aaneengeregen genreschilderijtjes of snapshots de tijd van toen. Met veel zin
voor het tekenende detail, het lokale koloriet en van achter een humoristisch-ironische
bril krijgt een periode op directe en plastische wijze gestalte. Veelal
ongecompliceerde, eenvoudige naturen van vlees en bloed bevolken deze romans,
die aan de rand van of in het moeilijk af te bakenen grensgebied van de literatuur
met grote L en de te lang totaal genegeerde en thans meer en meer naar waarde en
op haar waarde geschatte triviaal- of ontspanningsliteratuur te situeren zijn. Zijn de
romans van Walter Kempowski om stilistische en andere redenen zeker niet te
rangschikken onder deze laatste groep, toch kunnen zij voor menig auteur min of
meer een inspirerend voorbeeld zijn geweest. Van deze pretentieloze, maar niet
zelden pakkend-realistisch en boeiend geschreven romans, die
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mikken op een burgerlijk-volks, doorsneepubliek en precies leven in en door hun
concreet geschetste ‘Alltagsrealitat’ is Molle mit Korn van Georg Lentz, die ook al
met ‘Muckefuck’1. een enorm succes kende, een typisch voorbeeld. Deze nauwelijks
samen te vatten roman vertelt met veel levens-optimisme en onverwoestbare humor
over het kleine wereldje van een lotsverbonden groepje kleine luiden aan de rand
van de uitgerookte grootstad Berlijn gedurende de Sovjet-blokkade. Lentz is overigens
geboren en getogen in een van de Berlijnse voorsteden. Een genoeglijk en sfeervol
boek, dat de realiteit van toen weet vast te spijkeren. En ook de bekende
slagvaardigheid en de radheid van tong, die de Berlijner kenmerkt, is op elke bladzijde
aanwezig.
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Eindnoten:
1. Het woord ‘Muckefuck’ wordt in Küppers ‘Wörterbuch der deutschen Alltagssprache’ (DTV
3034/35) omschreven als ‘dünner, gehaltloser Kaffee, Kornkaffee’ (de onder de oorlog gebruikte
moutkoffie). ‘Molle’ is het Berlijnse woord voor ‘pot, pint’. ‘Molle mit Korn’ is dus (de door
de Duitsers na elkaar gedronken) pint en borrel.
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Kroniek
Rudolf van de Perre / Verzamelde gedichten
De drie dichters van wie in deze kroniek de Verzamelde gedichten (Orion-Colibrant,
Brugge) worden voorgesteld, te weten Albert Helman, Gabriëlle Demedts en Bert
Peleman, hebben dit met elkaar gemeenschappelijk, dat voor hen het leven
belangrijker is dan de poëzie, maar dat ze zich niettemin genoodzaakt voelen hun
levenservaringen ook in poëzie om te zetten.
De meeste lezers kennen Albert Helman (geb. 1903) als de auteur van zeer
verscheiden romans en verhalen. Minder is geweten dat hij ook bestendig met poëzie
bezig was (is), niet alleen als vertaler uit de Mexicaanse en Spaanse poëzie, maar
eveneens als scheppend dichter. Veel gaf hij hiervan echter nog niet aan de
openbaarheid prijs. Zijn Verzamelde gedichten (1979, 290 blz.) bevatten de bundels
‘Ontsporing’ (1935-1945) en ‘Anakroniek’ (1945-1975), aangevuld met gedichten
geschreven tussen 1957 en 1977 en samengebracht onder de titel ‘Begane grond’.
Merkwaardig is de lange inleiding (blz. 5-36) in twaalf artikelen die Helman aan
deze uitgave vooraf laat gaan. Hij noemt ze ‘cognossement’ en ontvouwt een
persoonlijke poëtica, waarin pertinente zaken over poëzie gezegd worden. Helman
staat een ‘knap vakmanschap’ voor en hecht grote waarde aan het ritme, ‘het
alom-aanwezige bij al wat leeft, bij al wat is’, omdat het ritme ‘het opperste
bezweringsmiddel van de dichter’ is. Vandaar zijn voorkeur voor poëzie als incantatie.
Hij gelooft in de klassieke opvatting van de dichter-vates, die met zichzelf ook het
lot van de ‘ander’ doorziet. ‘Waaruit volgt, dat wanneer de dichter over “Ik” spreekt,
hij eigenlijk “wij” bedoelt. Zijn vereenzaming weerspiegelt de eenzaamheid van alle
individuen, van het heelal’ (16). Verder ziet hij veel overeenkomst tussen het gedicht
en de droom, omdat de beelden die de dichter gebruikt, net als die van de droom,
terug te brengen zijn tot bepaalde archetypen. Dergelijke en nog andere
beschouwingen wekken uiteraard hoge verwachtingen omtrent zijn eigen poëzie.
Deze worden echter niet geheel ingelost. Nochtans handelt de poëzie van Helman
in essentie over de grote thema's van liefde en dood, goed en kwaad, angst en schuld,
existentiële nood en generatieconflicten, aardse genietingsdrang en - ondanks alles
- eeuwigheidsverlangen. Zijn verzen hebben vaak een te anekdotisch en te persoon-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

686
lijk karakter, missen soms het ritme dat hij zo fundamenteel acht en zijn van zo'n
verscheidenheid (ook weerspiegeld door de veelsoortige dichtvormen), dat ze moeilijk
als een coherent geheel gelezen of in hun evolutie gevolgd kunnen worden.
Helman gaf Ontsporing uit, een kwarteeuw na zijn debuut, een ‘jeugdzonde’, en
hij koos de titel zo ‘om aan te geven hoe schoorvoetend van twijfels de prozaschrijver
tot deze openbaarmaking durfde te besluiten’ (33). Niet toevallig staat aan het begin
het drieluik ‘De Eenhoorn’. Het dier, van oudsher zinnebeeld van maagdelijke
reinheid, wordt door de door de beschaving gevormde jager gedood. Dit is in
symbolisch opzicht belangrijk. Als er één constante in het werk van Helman aan te
wijzen is, is het de ervaring van het verlies en het gemis en dat manifesteert zich in
velerlei gedaanten. Met de dood van de Eenhoorn ‘werd het geluk uit de wereld
gejaagd’ (42) en wordt de dichter herhaaldelijk overmand door het verlangen terug
in de moederschoot te mogen glijden, ‘om nooit meer van leed en van liefde te lijden,
- / zal ik dan glimlachen?’ (46). Het leven verwekt angst en gruwel. Wat de mens
najaagt is ijdele roem. In de sonnettenreeks ‘Tijdkrans’ b.v. bezint hij zich op het lot
van Europa door de identificatie met een aantal mythische figuren. Typisch voor het
klimaat is de slotstrofe van ‘Icarus’:
Wie met hun werk zichzelf verheft tot koning,
een god gelijk, doet dit tot eigen doem,
vindt voor zijn trots den dood slechts tot beloning! (61)

Waardevolle gedichten staan in de afdeling ‘Vox amantium’, waaruit alweer het
schrijnend gemis aan en de pijnlijke onvervulbaarheid van de liefde spreekt uit de
mond van Tristan en Isolde, Hadewych e.a., maar ook in de herinnering aan
‘Ljoedmila's avondgebedje’ (78) of aan een ‘verre vrouw’ (85). Het sterkst komt het
verlies tot uiting in de ‘Rebellenpsalm’ (98-118), een opstandige afrekening met het
geloof van de jeugdjaren en met de problematiek van het lijden, onder invloed van
het oosterse denken, uitmondend in een verlangen naar een vóórwerelds bestaan:
- en weder in te gaan
in 't oer-, het niet-bestaan
vóór leven en vóór dood. (113)

Anakroniek bestrijkt een periode van dertig jaar met drie series gedichten die op heel
verschillende tijden en plaatsen ontstaan zijn en een nog grotere
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diversiteit vertonen. Het best is Helman in de eenvoudige liederen, meestal over
liefde en dood. Ik meen echter dat vooral deze bundel zijn zwakkere zijden aan het
licht brengt. Het veelvuldig aanwenden van namen uit en verwijzingen naar filosofie
en cultuurgeschiedenis geeft aan zijn poëzie dikwijls een cerebraal karakter. Elders
weegt de sterke sociale betrokkenheid zwaar door of verliest hij zich in ironische en
bitter gekruide bespiegelingen over de grote vragen van het leven.
Dan houd ik meer van heelwat onuitgegeven verzen uit Begane grond, een
verzameling die, naar het zeggen van de auteur, ‘misschien al te grote
verscheidenheid’ vertoont en waarvan de meerzinnige titel alludeert op een erg bont
(gemaakt) leven.
Tegenover de ontgoocheling in mens en wereld, die o.m. culmineert in het tragische
gedicht ‘Vaders en zonen’ (189), plaatst hij de afdeling ‘Herscholing’ onder het
motto: ‘Ze zeggen van mij: Is hij niet een verdichter van gelijkenissen?’ (Ezechiël,
20-49). Hierin staan ironiserende verzen over een ‘linguïstencongres’ (211) of
‘taalwetenschap’ (212-213), strooit hij (filosofische) weetjes uit over alles en nog
wat of geeft hij ons een reeks ‘bij-lessen’ (222-230), dat zijn een soort van
raadgevingen voor het leven, die vaak treffen door de spits-vondigheden en de oosters
geïnspireerde wijsheid. Ter illustratie:
Geslagen scheen de zwerver die van ver gekomen was
en onze meester het geschenk vroeg van zijn raad.
‘Wat kunt gij zeggen tegen een,’ sprak hij,
‘die leeg is en ontdaan van alles, - niets te dragen heeft?’
Waarop de meester lachend:
‘Draag het voort, mijn waarde, draag het voort...’ (223)

De laatste twee afdelingen, ‘Plaatsbewijzen’ en ‘Zuiveringzout’, zijn weer erg
gevarieerd: klassieke sonnetten over het heimwee naar de kindertijd naast sterk
bewogen aanklachten tegen het sociale onrecht (in Zuid-Amerika), liederen met de
ongecompliceerdheid van de volksmens naast filosofische associaties en
gedachtenkronkels.
De balans die Albert Helman opmaakt, klinkt uiteindelijk vrij bitter in enkele
cynische, erotische verzen (die zeker niet tot zijn fijngevoeligste behoren) en in een
flinke dosis ‘zelfkritiek’.
Het zal intussen wel duidelijk zijn dat deze Verzamelde gedichten een smeltkroes
zijn van zeer verschillend geaarde en gestemde emoties. Wel-
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licht heeft Helman nog zelf het best zijn dichterschap getypeerd in ‘To be or...’:
Omdat ik ben, geef ik mij willig bloot
in mijn geheim:
wat verzen waarin alles ligt vervat en toch ook niet.
Dewijl ik het niet laten kan, eenvoudigweg
omdat ik ben,
steeds zoek naar wat, waarom en hoe
terwijl ik voel. (231)
***

Ook Gabriëlle Demedts (geb. 1909) leidt zelf haar Verzamelde gedichten (1979, 142
blz.) in, maar ze doet dit op een bescheiden wijze, wat in de lijn van haar
persoonlijkheid ligt. Zij zegt dat ze pas dan geschreven heeft, ‘toen letterlijk de nood
aan de lippen kwam’. Voor haar ligt het accent op de innerlijke noodzaak en het
levensinhoudelijke karakter, hoewel ze ook de formele eisen van een gedicht erkent,
want ‘woordklank en ritme gaan in een gedicht spoedig zodanig meespelen, dat ze
als op eigen adem, door de beelden heen, het geheel helpen bepalen’.
Haar Verzamelde gedichten heeft ze op een bewonderenswaardig kritische wijze
samengesteld. Van haar eerste drie bundels, die tussen 1937 en 1940 verschenen,
hield ze nog een twintigtal gedichten over en ook in de latere bundels, die ze met
steeds grotere tussenruimten liet verschijnen, werd ernstig gesnoeid. Wat behouden
bleef, heeft ze aangevuld met een keuze onuitgegeven gedichten, onder de titel: ‘Het
simpele niet van het nooit!’.
Toch moet de betekenis van haar poëzie op de eerste plaats gezocht worden in het
geheel van de gedachten- en gevoelswereld. Die is van een schrijnende authenticiteit.
Evenals bij haar broer André, maakt een elementaire weemoed, een lijden aan het
leven zelf, een fundamentele trek van haar wezen uit. Door het leven bovendien
zwaar beproefd (kinderverlamming in het eerste levensjaar), wordt de fijngevoelige,
jonge vrouw geconfronteerd met de onvervulbaarheid van liefde en moederschap.
Haar poëzie wordt zieleklacht, een elegisch uitsnikken van de smart om wat ontbreekt,
maar ze doet het met een sterke innerlijke beheersing, in klare bewoordingen, die
anderzijds haar meest intieme gevoelens met een waas van geheimzinnigheid
omhullen. De vlucht in de droom, de regressie naar de moederschoot of het bijwijlen
zachte doodsverlangen, brengen geen oplos-
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sing. Tragisch is de situatie waarin de mens in vrijheid moet kiezen en afstand doen:
De vrijheid is de wreedste pijn
voor wie zo droef zo weiflend zijn;
die vrije wil is zo onvrij. (30)

Vanaf Verloren thuis (1946), ook in De doorgang (1957), wordt haar thematiek
verruimd èn verdiept. Eenzaamheid, melancholie en doodsverlangen worden
gecompenseerd door een hartstochtelijke hunker naar schoonheid. De vraagstelling
omtrent het lijden wordt een zoeken naar de zin ervan, want het is inherent aan de
menselijke staat. Soms gaat de vertwijfeling over in een stoïcijnse, haast fatalistische
aanvaarding van de levenswetten, omdat ook de geborgenheid van de kinderjaren
en de banden van het bloed nog slechts leven in de hunkering van een ‘verloren
thuis’. Toch is er iets dat haar aanzet te geloven, dat er een liefde is sterker dan het
verdriet, dat in een transcendent en definitief tehuis wordt omgezet in een niet nader
te omschrijven geluk:
o liefde tedere sterke, uw gloed
dwingt heel ons wezen naar hoger en beter,
een stralend beleven van eindloos goed. (49)

Levensberichten en liederen (1974) verhalen en vertolken, na jaren stilzwijgen, de
- uiterlijk althans - veranderde levenssituatie door haar huwelijk met de auteur Jan
Boschmans. Doch het fundamentele levens-aanvoelen is niet gewijzigd. Het leven
blijft vervuld van droefheid en pijn. De melancholie spint zich nog steeds rond het
verlangen naar de voltooiing in de liefde, naar het kind dat er nooit zal zijn.
Ondertussen naderen de ouderdom en de dood als persoonlijk te verwerken realiteit.
Tegelijk ontwikkelt zich een heimwee naar een soort oergeluk, vaak geprojecteerd
in de kinderjaren, nog sterker in het Oneindige, dat voor haar, als gelovige,
geidentificeerd wordt met God, raadsel en mysterie, die ondanks alles de last van
het leven draaglijk maakt door aan de dood de verwachting te verbinden dat er, na
dit leven, een betere bestemming voor de mens is weggelegd. Het dichtwerk van
Gabriëlle Demedts is een mengsel van bespiegeling en belijdenis, bericht en lied,
gegroeid en opklinkend uit een diepe (ziele)nood. Het is één kreet om liefde. Haar
laatste gedicht ‘Sluit nu het boek’ eindigt op deze bekentenis:
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Geliefde, liefde, zevenmaal
heb ik te weinig liefgehad.
In alle winden van 't heelal
't gebleekte riet verzwinden zal.
't Gebleekte riet, het bijna dorre,
ombuigend groet nog her en der,
groet weer en nóg, geliefden al,
al is 't omniet geworden. (137)

Men zou haar poëzie een matig aanwenden van beeldspraak kunnen aanwrijven, een
niet altijd vlotte ritmiek en een soms stroeve afwerking, maar wie de èchtheid en de
ontroeringskracht van een menselijk document lief is, struikelt niet over enkele
formele tekortkomingen. Zij maken de charme uit van de menselijke ontoereikendheid.
***

De Verzamelde gedichten (1980, 219 blz.) van Bert Peleman (geb. 1915) kunnen
beter omschreven worden als een ruime keuze uit de vele bundels die de auteur reeds
publiceerde. Lic. Gust Wittebols maakte die keuze en schreef een inleiding om ‘een
door de jaren stereotiep vertekend beeld van de dichter te rectificeren’. Daarom laat
hij de belangrijkste bundels ook voorafgaan door de oorspronkelijke inleidingen van
vooraanstaande literatoren. Wittebols wil door de selectie vooral aantonen dat Peleman
meer is dan de schilder van Bruegeliaanse taferelen en dat de twee tendensen
(‘exuberant levensbezingen’ en ‘een meer ascetische bezinning over onze existentie’)
reeds van in den beginne in zijn werk aanwezig zijn.
Toch kan het niet geloochend worden dat de waarde van de bij zijn verschijnen
(o.a. door de inleiding van Marnix Gijsen) zeer geprezen debuutbundel Variante
voor harp (1938) vooral op het folkloristische vlak ligt. Ik kan me wel voorstellen
dat de verzen uit deze bundel en nadien ook uit Land aan de Schelde (1940) in het
egocentrische literaire klimaat van die tijd indruk maakten door de bruisende vitaliteit
en gezonde sensualiteit. De plastische beschrijvingen (o.m. van werk van Permeke),
de kantieken en balladen over het boerenleven in het Scheldeland, met zijn geloof
en bijgeloof in heksen en geesten, blijven hun kracht behouden door hun forse ritme
en de kleurrijke beelden, al is de laatste toets niet altijd even verfijnd. Maar kon dat
wel verwacht worden van een tegelijk vitalistische èn romantische natuur?
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De pijnlijke oorlogservaringen die tot uitdrukking komen in Gestalten uit de vuurdoop
(1941) en In de glans der regenbogen (1944) hebben het dichterschap van Peleman
niet direct wezenlijk veranderd. De plasticiteit blijft, zowel in de beschrijving van
fronttaferelen als in de herinneringen aan het (Brabantse) boerenleven of aan vrouw
en gezin. Toch gaat de dichter zich meer vragen stellen over de zin van dit dan toch
niet zo probleemloze bestaan.
De werkelijke verschuiving is er met Bij zandloper en zeis (1948). De titel van de
door Urbain van de Voorde ingeleide bundel zinspeelt op de hachelijke situatie van
de door de repressie ter dood veroordeelde dichter. In het aanschijn van de dood en
in de eenzaamheid van de celdagen, leert hij, gelouterd door het lijden ‘keren tot de
kern der dingen, / het hart van bitterheid ontdaan...’ (105). Het innerlijk gevecht
tegen wanhoop en verbittering wordt beslecht door de Liefde:
Liep ik in 't voetspoor van Villon verloren
of is het alles, Prince, lasterpraat?
Want één bezit bleef mij als boef behoren:
de Liefde boven 't branden van de haat! (103)

De onuitroeibare liefde voor vrouw en gezin, land en volk, kortom de Liefde voor
het Leven zelf, tillen hem boven de (zelf)vernietigende haat. In zijn cel herleeft hij
in herinneringen de mooie dingen van zijn bestaan: het kortstondige huwelijksgeluk,
het landschap en de sfeer van de kinderjaren.
Hoe pijnlijk het afscheid zou zijn geweest spreekt o.m. uit het ontroerende
‘Celnachten met de bruid’ (106) of het nog steeds onvergetelijke, macabere ‘Het
afscheidsmaal’ (107).
De levensdrift is niet verminderd, wel verstild en deze interiorisatie heeft ook op
poëtisch vlak zuiverend gewerkt. Peleman heeft zijn vers ontdaan van de barokke
overvloed van de vorige bundels en vooral meer diepgang verleend. Die tendens zet
zich door, jaren later, in Dankgebeden van de man Job (1963). De metafysische
zingeving voor het bestaan wordt belangrijker dan de uiterlijke werkelijkheid. De
teruggevonden rust na de angsten, verschrikkingen en beproevingen, is uitgedrukt
in eenvoudige, weemoedige ‘gebeden’, vol nederige dankbaarheid om het leven.
Het meest overtuigend als dichter is Bert Peleman, naar mijn gevoel, in de bundel
De woonark (1972), ten dele in vrije verzen geschreven en door een andere vitalist,
René Verbeeck, ingeleid. ‘Volmaakt beschut door lis en riet’ (148) heeft de dichter
zijn ‘woonark’ bij de Schelde gebouwd.
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Vanuit dit centrale beeld tast hij zijn omgeving af en projecteert hij zijn
ervaringswereld in de aan de Schelde ontleende elementen. Nog is er sprake van
droomschepen en -verhalen, vuurvogels en toverkruiden, maar de woonark lijkt
symbool èn allegorie te zijn van een wereld die zich meer en meer toespitst op het
innerlijk beleven, hoe zeer dit ook in de loop der jaren door het uiterlijk decorum
werd bepaald. Het doorstoten naar de essentie laat hem toe de steven te richten naar
de ‘Haven van de Ziel’ (153) en zijn overleden moeder en vader te ontmoeten in
mooie, gevoelige verzen (165-166). De woonark raakt trouwens stilaan meer met
doden als met levenden gevuld. Zij confronteren de vitalist Peleman met de relativiteit
van het bestaande:
Tot ik een houtblok in het haardvuur leg
en ik met sidderende handen
mijn doden levend op zie branden...
Zo wordt wat zijn zal, is en was
steeds weer genadeloos tot stof en as. (167)

Rest dan de voorheen onuitgegeven bundel Van vuur tot ijs (1979), opgedragen aan
zijn ‘door grenzeloos lijden getekende, moedige vrouw’. De maandenlange ziekte
en de dood van zijn vrouw in 1977 zijn de directe aanleiding tot de aangrijpende
verzen die de dichter schreef tijdens de bezoeken in het Middelheim-ziekenhuis of
in het Middelheim Beeldenpark. De ‘tweeledigheid’ van de situatie plaatst hem nog
sterker oog in oog met het geheim van leven en dood. In het lentegroene park gaan
de beelden leven en delen ze in zijn verdriet. In de stille kamers van het ziekenhuis
verwijlt zijn vrouw, de levende, aangesproken met het middeleeuwse ‘schoon lief’,
‘tussen vuur en as’ en onttakelt ze onafwendbaar tot ‘skelet’. Geen wanhoop grijpt
hem aan. Wel is er het pijnlijke besef en de vaststelling hoe het vuur van de liefde,
de Eros, langzaam uitdooft en stolt tot het ijs van de dood, de Thanatos. Er blijft
alleen de hoop dat de geliefden ‘zich ooit, herboren, wedervinden’ (203) in een hogere
éénheid.
Deze bundel bevat eens te meer een zeldzaam menselijk getuigenis, waarover
Anton van Wilderode in de inleiding terecht opmerkt: ‘bij de lezing waarvan men
pas op de tweede plaats aan literatuur denkt’.
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Kroniek
Fons Vandergraesen / Zuidnederlands proza
Drie van de vier teksten die hier worden besproken, vallen op door hun sterk verhalend
karakter, hun knappe structuur en hun eenvoud en rechtlijnigheid in de
handelingsontwikkeling.
Geen geëxperimenteer, maar wel een beheerst, vakbekwaam, intelligent uitschrijven
van thema's die in het verleden of in de direct ons omringende wereld worden
gevonden.
Vrij klassieke teksten dus: klassiek in de betekenis van totaal beantwoordend aan
het verwachtingsperspectief van een romanlezer: een goed gecomponeerd verhaal
dat creatief versierend wordt verwoord, ontwikkelt zich binnen een strakke structuur
naar een hoogtepunt.
Aangenaam ontspannende lectuur bijgevolg.
Dit bewijst Clem Schouwenaars met De werken van barmhartigheid (D.A.P.
Reinaert Uitgaven, Zele, 1979). Hij schreef een reeks erg ontspannende en ironische
anekdotes samen omtrent belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Sam Birneman.
Sam Birneman, de protagonist van de roman, vertelt in zeven luiken, die telkens
zeven jaar van mekaar verwijderd liggen, zeven anekdotes die een maatschappelijk
ontmaskerend karakter hebben.
Welke ballonnetjes worden zoal doorgeprikt?
In het eerste luik vertelt Sam, zeven jaar oud, hoe hij met zijn vader op
ziekenbezoek mag. Al vlug ontdekt hij via uitspraken en gedragingen dat de zieken
slechts schijnziek zijn en hun toestand willen uitbuiten.
Het tweede luik tekent de hypocrisie en de potsierlijke pracht van het begraven
worden. Sam, die sedert de dood van Bobon een andere kamer betrekt, speelt vanuit
zijn kamer voyeur: dag en nacht bespiedt hij het kerkhof. Op die manier wordt hij
al gauw een deskundige op het gebied van begrafenissen, graven en zerken waarvan
hij als veertienjarige de huichelachtige symboliek onderkent. Hij onderscheidt aparte
categorieën: de pompeuze bouwwerken die getuigen van macht en rijkdom, de volle
graven die ‘de ernst van gedegen, werkzame, schoon-christelijke families’ (49)
weerspiegelden, de open graven en de kindergraven.
Het derde luik tekent de eenentwintigjarige Sam als sergeant in het leger,
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waar hij te maken krijgt met ontaarde tucht en discipline, leegte, zinloosheid en S.M.
Bucquoi. Deze laatste misbruikt Sams vertrouwen om vrouwen in de kazerne binnen
te smokkelen, die dan in allerhande blote situaties ijlings moeten worden geëvacueerd.
Luik 4 profileert de leegte, hypocrisie, achterbaksheid, jaloezie, huichelarij,
ijdelheid en koketterie van het kunstenaarswereldje, waarvan de achtentwintigjarige
Sam afstand wil nemen maar hetgeen hij nodig heeft om naam te maken:
‘Waarom werden zijn gedichten niet gepubliceerd? Omdat ze niet
waardevol zouden zijn? Kom! (...) omdat hij bij geen enkele literaire groep
of kliekje hoorde. (...) Alles kwam neer, ook in de kunst, op
vriendjespolitiek en relaties.’ (104)
Luik 5 toont Sam eerst als gevangene van zogeheten vrienden en sympathisanten die
profiteren van zijn poëtische roem, nadien als gevangene van zijn eigen lichamelijke
drift t.o.v. de kleuterleidster van zijn zonen Pieter en Paul. De mens, Sam incluis,
als gevangene!
‘Allemaal gevangenen. Zien die mensen dan zelf niet in, hoe zij zich
hebben laten kluisteren? Zij voelen het wel, want zij zien er niet gelukkig
uit.’ (166)
In luik 6 en 7 karikaturiseert Sam het bezoek van de Duitse familie van zijn vrouw
en zijn eigen contact met Hare Majesteit bij wie hij, samen met vierentwintig andere
dichters, werd uitgenodigd.
Deze zeven luiken schetsen de mens als profiteur, schijnheilige, hypocriet,
huichelaar, dweper, ijdeltuit, gevangene, naïeveling... Een vrij negatief allegaartje
dat gelukkig op een ironische, grimlachende en ontspannende wijze wordt
aangebracht. Schouwenaars vertekent zijn personages zodanig dat ze een algemeen
herkenbare menselijke trek in uitgesproken vorm bezitten. Soms doet hij dit speels
ironisch, soms karikaturaal.
‘(...) Hare Majesteit (...) droomde al van een gewaad in Alexandrijnse stijl,
waarin Zij als het ware op versvoeten zou lopen.’ (207)
‘De man (...) was zonder twijfel Onkel Kurt, (...) Het was een
verschrikkelijk hoofd, een reuzekop. Peperblonde, korte, stekelige haren.
Een stekelvarken, ja. Een ongewoon breed gezicht, met kleine oogjes en
een stompneus boven een rechthoekige kin, waaronder nog een
tweevoudige zak.’ (175)
De lezer lacht met de getekende personages. De lezer lacht met zichzelf. Juist hierin
zit de ontmaskerende en ontspannende waarde van deze roman, die vlot dynamisch
en afwisselend verteld, blijft boeien. Schouwenaars is hier ver weggeëvolueerd van
zijn autobiografisch therapeutisch schrijven. Niet langer staat het ‘ik’ centraal, wel
de gerelativeerde mens en maat-
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schappij.
De psychologische doorpeiling van Sam Birneman is dan ook beperkt. Deze
verdunning hangt tevens samen met de opbouw van de roman: zeven anekdotes
worden in zeven afzonderlijke luiken en hoofdstukken voorgesteld. Het enige epische
en thematische verband tussen deze hoofdstukken is het hoofdpersonage dat zelf nog
evolueert van knaap tot man op middelbare leeftijd.
Deze verruiming van de vertelde tijd, het alwetende vertelperspectief, de grote
afwisseling in tijd- en ruimteschets en de beklemtoning van de episodische en
an-ekdotische handeling doet sterk denken aan de achttiende-eeuwse ridderroman,
die eveneens ironisch, symbolisch en ontspannend te lezen was.
Veel ernstiger van toon en thematiek maar even vlot, dynamisch en boeiend verteld
is de roman Wij, heksen (Davidsfonds, Leuven, 1980, 225 blz.) van Roger Pieters.
Zoals de titel reeds zegt handelt deze roman over de heksenproblematiek, die
concrete gestalte krijgt in de figuur van Jeanne Panne, die in 1650 werd terechtgesteld.
Pieters schreef geen historische roman: de hoofdklemtoon ligt niet op de
geschiedkundige en ruimtelijke omkadering, maar wel op de psychische, emotionele
en morele verantwoording van Jeannes gedrag.
Jeanne zelf - de hele roman is zij als ik-verteller aan het woord - betrekt ons bij
haar proces, maar meer nog, via herinneringen, bij de hele reeks mensen, ervaringen
en gebeurtenissen die haar in de gerechtszaal brachten. Erg dominerend is het feit
dat ook haar vader als tovenaar op de brandstapel terechtkwam. Verder keert haar
anders-zijn zich tegen haar: Jeanne is aartslelijk, krijgt aanvallen van epilepsie,
beschikt over de gave om in de toekomst te kijken en slaagt erin mensen door middel
van kruiden te genezen. Al deze elementen zijn de kiemen voor allerhande aanklachten
en getuigenissen en voor de onafwendbare veroordeling.
Voornamelijk haar uitzonderlijkheid bekladt haar:
‘Die vrouw heeft de moed gehad zich van anderen te onderscheiden en
dat dulden de mensen niet. Slechts zeer hooggeplaatsten mogen zichzelf
in de belangstelling plaatsen.’ (19)
Op die manier wordt Jeanne het prototype van de maatschappelijk marginale, de
‘outlaw’ die moet worden verwijderd en uitgeschakeld aangezien integratie mislukt.
‘Eigenlijk maken we niet alleen jouw proces, maar tevens dit van onze
tijd.’ (202)
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Naarmate de roman vordert, schildert Roger Pieters voller en voller het portret van
Jeanne. Hij dringt diep binnen in haar gemoed: nu en dan afkerig en weigerachtig
tegenover aanklachten en proces, dan agressief uitdagend of moedeloos aanvaardend
en vluchtend in een droomwereld waar haar alleen de morele steun van haar
held-vader blijft. Psychologisch verantwoord wordt haar emotionele bewogenheid
verwoord, zodat de lezer zich nauw betrokken voelt bij haar ervaringswereld. Op die
manier groeit Jeanne uit tot een intelligente, sympathieke en zelfbewuste dame, die
minder dan wie ook de dood verdient. Van anekdotische historische feiten is geen
sprake.
Opvallend is wel dat het hele gebeuren vrij verstandelijk wordt benaderd, zonder
dat er sprake is van fysisch-sensitieve ervaring, dit ondanks het feit dat Jeanne Panne
alles ‘aan den lijve’ ervaart. Zij treedt op als een intellectuele, zakelijke en
relativerende vrouw, die zichzelf als 'n maatschappelijk voorbeeld stelt. Deze
relativerende afstandelijkheid doet nu en dan weinig authentiek aan.
Roger Pieters schreef niettemin een boeiend verteld boek, dat boven het
anekdotische uitstijgt en dat door de indringende psychische tekening van de
hoofdfiguur blijft boeien. Ook de directe en dynamische afwisseling tussen het nu
(het proces) en het verleden verlevendigt deze klassiek opgebouwde roman.
De jongste roman van Herman Vos Het Zonnerad (De Clauwaert, Leuven, 1980)
lijkt me even klassiek van ontwerp en uitvoering.
Het verhaal wordt gedragen door Liesbet Roose en Monne Mincke. Liesbet Roose,
geboren en opgegroeid in Argentinië uit Vlaamse ouders, bezoekt Vlaanderen en
wordt hier verwelkomd door vaders steenrijke vriend, Monne Mincke. Deze brengt
haar in contact met zijn eigen kapitaalkrachtige vrienden en kennissen en ook met
zijn oorlogsverleden, dat getekend wordt door ‘Het Zonnerad’: ‘...geen terreurgroep,
geen sekte, geen niuewe partij, geen militie, maar een onooglijk troepje jongeren die
zich nog wilden beraden, en in de verwarring maar één enkele zekerheid overhielden
(...): die van de kompromisloze kameraadschap.’ (70)
Ook Liesbets vader en moeder behoorden tot ‘Het Zonnerad’. Geleidelijk aan
brengt Monne haar tot inzicht in de rol en de functie die haar moeder, Lena, en haar
vader binnen deze jongerengroep speelden. Meer en meer krijgt ze kijk op het verre
ingewikkelde oorlogsverleden van haar ouders, van Monne en zijn onteerde vrienden,
die als ‘zwarten’ werden gebrandmerkt.
Liesbets interesse voor Monne geldt niet alleen voor wat hij vertelt over
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het verleden, maar ook voor wie hij is. Ze wordt geboeid door zijn temperamentvol
leiderschap, door zijn emotioneel gekweld zijn (hij lijdt onder het verdwijnen van
zijn dochter Nina, die zich heeft aangesloten bij een hippiebeweging, onder de
liefdeloosheid van zijn vrouw, die hij getrouwd heeft voor geld), door zijn verliefde
attenties en het koketteren met haar, door zijn begrip en ontmaskerend inzicht in
wereld en maatschappij:
‘Ik vond dat wij het roer moesten omgooien, ons deze keer fanatiek op het
werk gooien, presteren moesten wij en geld verdienen, want geld is
macht...’ (134)
Liesbet wordt verliefd op en gefascineerd door de man die in alles de tegenpool is
van haar eigen vader die, in tegenstelling met Monne, trouw aan zijn principes
gevlucht was naar Argentinië, om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.
Herman Vos tekent indringend het psychische en emotionele leven van de twee
romanprotagonisten. De problematiek wordt tevens verruimd door allerhande
historische, geografische, existentiële en sociologische beschouwingen die de
individualiteit van de twee hoofdfiguren meer ‘lijf’ geven en hen boven het prototype
verheffen.
Ook de geleidelijkheid en de suggestiviteit waarmee de diverse roman-elementen
worden voorgesteld en aangekondigd blijft de lezer boeien.
Wat me ook erg aansprak was Liesbets ironiserende, agressieve en ontmaskerende
typering van Vlaanderen en sommige Vlamingen, tijdens de eerste dagen van haar
verblijf:
‘... Liesbet kreeg op de koop toe twee van hun kinderen te zien. Het waren
schrikachtige wezens, (...), met de droeve ogen van een kettinghond. Ze
gaven monosillabische antwoorden, (...)’ (27)
In het tweede romangedeelte wordt de toon milder, meer aanvaardend en begrijpend.
Kwestie van gewenning of inzicht?
Geheel anders van aanpak en opzet is Cowboy spelen (Elsevier Manteau,
Brussel/Amsterdam, 1980, 167 blz.) van Fernand Auwera. In dit boek verzamelt
Auwera allerhande stukjes die reeds vroeger in tijdschriften of weekbladen
verschenen. Over de opzet schrijft hij: ‘Dit boek bestaat uit een kleine selectie van
die stukjes, die niet meer willen zijn dan een soort notities uit een niet bestaand literair
journaal, waarin overigens niet in de eerste plaats over de “grote” literatuur wordt
geschreven.’ (9)
Op een erg persoonlijke manier schrijft de auteur zijn bedenkingen neer bij
allerhande onderwerpen en personen. Bijzonder subjectief en evaluerend is zijn stijl,
zodanig dat zijn manier van schrijven aanleunt bij wat in het boek gekarakteriseerd
wordt als ‘New Journalism’:
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‘De “new journalist” weet dat hij objectief noch volledig kan zijn, hij
neemt dus een duidelijk standpunt in, en kiest uit de veelheid wat hem
relevant en typerend lijkt, vrij volgens eigen inzicht of geweten. Met
verstand en talent toegepast levert deze aanpak inderdaad verrassend goede,
levendige teksten op.’ (44)
Verrassend en levendig zijn de teksten. Niet zozeer vanwege de thematiek, want
dikwijls wordt er geschreven over auteurs en teksten die de lezer niet kent (nederig
bekennen), maar wel omdat we kennis maken met een erudiet belezen auteur die
open, ontvankelijk en kritisch in een wereld staat die hem met allerhande teksten
overdondert. We merken hoe Fernand Auwera vanuit zijn eigen ik deze letterwereld
tracht te assimileren en te integreren. Het uitgangspunt van de meeste stukjes is
inderdaad de confrontatie met een of andere dagdagelijkse tekst van of over een of
ander auteur of cultureel verschijnsel. Zo schrijft Auwera over Lenny Bruce, Max
Brand, Kenneth Tynan, Erik Satie, David Storey, Simenon, Willem Elsschot, Breyten
Breytenbach (merk de Angelsaksische dominantie), zo illustreert hij het boeiende
van het ‘Guiness Book of Records’ en van ‘The Book of Lists’, noteert hij zijn kijk
op jeugdliteratuur, op culturele t.v.-programma's, op het verband tussen literatuur en
film en televisie, op het boekenbeursgebeuren enz.
Zijn beschouwingen zijn niet zakelijk-wetenschappelijk, maar eerder emotief,
aanvoelend beoordelend. Dit menselijk karakter wordt nog bevestigd doordat de
meeste stukjes ook een omkaderende ruimte schetsen, waarin Auwera's contact met
auteur of werk of cultureel verschijnsel heeft plaats gevonden.
Meer dan eens weeft Auwera door zijn stukjes aforistische uitspraken die het
persoonlijke meer algemeen geldend maken:
‘Niets schenkt een normaal mens zoveel genoegen, bevrediging en sensatie
als het doen van verboden dingen, zoals algemeen bekend is.’ (7)
‘Men maakt naam door in het nieuws te komen, en wie naam heeft wordt
sowieso nieuws. En zit daardoor gevangen in een circuit, in een strop waar
hij dikwijls in kapot gaat.’ (101)
‘Kitsj is iets wat toelaat opgekropte emoties af te reageren, zonder dat men
er door geëngageerd wordt. Kitsj is vrijblijvende vertedering, tot dit niveau
brengen vele mensen hun gevoelsleven terug.’ (112)
Nu en dan gaat Fernand Auwera ook erg ontmaskerend en ironiserend tekeer.
Genadeloos, zonder een blad voor de mond te nemen, krast hij zijn veroordeling.
Denken we maar aan het stukje ‘Mama, mag papa mijn boeken lezen?’ waarin hij
het heeft over jeugdliteratuur, maar een lange ironiserende aanloop neemt:
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‘Kinderen zijn leuke huisdiertjes. Men kan ze knuffelen en verwennen en
allerlei kunstjes leren. (...) Voor het opdirken en versieren zijn ze zelfs
beter geschikt dan poezen of schoothonden. Bovendien ruien ze niet.’ (10)
Erg verhelderend was ook zijn stukje over Elsschot, waarin hij het zogeheten cynisme
van Elsschot reduceert tot angst, een angstgevoel dat typisch is voor de
behoudsgezinde bourgeois.
Cowboy spelen werd een boeiende kennismaking met een erudiet man die zijn
intellectueel in-de-wereld-zijn op een persoonlijke en kritische wijze onderzoekt.
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Kroniek
Lionel Deflo / Zelfdestructie en collectieve destructie in het jongste
prozawerk van Willy Spillebeen
‘Benevens de last van de honderdvijftig kilo, die ze voornamelijk links en rechts
vooraan en middenonder achteraan met zich meezeulde, droeg de schippersvrouw
ook nog de bijkomende last van een kinderlijk gemoed: ze schrok zich al haast de
dooie dood voor een rat, het hoefde niet eens een muskusrat te zijn.’ Gabriel García
Márquez, dacht u? Verkeerd gedacht, want dit is de aanvangszin van Willy Spillebeens
jongste roman Het goede doel van het geweld (Davidsfonds, Leuven, 1980). Dat ik
hier de naam Márquez laat vallen, heeft niet zozeer betrekking op een, hoewel
sporadische, stilistische verwantschap met het werk van de Columbiaanse schrijver,
als wel op de concipiëring en uitbouw van Spillebeens proza-oeuvre. Zoals vele van
Márquez' verhalen en romans uitvergrotingen zijn van bepaalde episoden uit zijn
Macondo-epos Honderd jaar eenzaamheid, zo is ook Het goede doel van het geweld
van Willy Spillebeen een zowel structurele als thematische extrapolatie van zijn
verhalentriptiek Drie × drempelvrees (1974), terwijl ook zijn andere prozaboek dat
eind 1979 verscheen, Herinneringen aan de toekomst (Orion, Brugge), een
grootschalige blow-up inhoudt van een episode uit zijn roman De vossejacht (1977).
Met zijn jongste werk Het goede doel van het geweld heeft Spillebeen zich intussen
een flink stuk weggeschreven van de introspectief-individualistische problematiek
uit zijn eerdere proza, vooral dan Steen des aanstoots (1971). Vanaf Drie ×
drempelvrees, en eigenlijk al sinds De sfinks op de belt (1968), manifesteert zich een
uitgesproken ethisch-sociale en maatschappijkritische bewogenheid, die op nog
nadrukkelijker wijze tot uitdrukking komt in dit laatste boek.
Eens te meer heeft Spillebeen zijn stof verhaaltechnisch ‘gearrangeerd’ in een
opmerkelijke structuur. (‘De gebeurtenissen in dit boek’, schrijft hij in een noot
vooraf, ‘zijn verzonnen noch vertekend. Het geheel werd - uiteraard - wél
gearrangeerd. Noem het dan maar fictie.’) Setting van het gebeuren is een
industriestadje bij de Franse grens, bevloeid door een rivier (de insider heeft geen
moeite om hier Menen te herkennen, woonplaats van de auteur). Binnen het
tijdsverloop van één drukkend, onweers-zwanger vrijdagetmaal aan het eind van
juni, ontwikkelt zich, chronologisch-
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lineair, de dagindeling van drie verschillende hoofdpersonages. Het verhaalgebeuren
wordt evenwel in alternerende hoofdstukken verteld vanuit een perspectiefstructuur,
d.w.z. vanuit de wisselende optiek van de drie hij-personages. Die compositie zit
dan als geheel omsloten binnen de tangstructuur van een kaderverhaal, waarmee de
roman opent en eindigt. Dat die hele ingenieuze opbouw en ontwikkeling van de
verhaalstof niet zomaar een goedberedeneerde vondst is, maar aan de roman de
dimensie van een eigentijdse ‘parabel’ (ondertitel van het boek) verleent, breng ik
verder nog ter sprake. Ook in de ‘keuze’ van de hoofdfiguren heeft Spillebeen dit
parabelkarakter nagestreefd: zij representeren in hun typologie zowat een
dwarsdoorsnede van onze maatschappij.
Een typische Spillebeenfiguur is vooreerst de leraar van middelbare leeftijd Hendrik
Mensaert (!), een problemenmens, twijfelaar, hypochonder en Grübler, vervuld van
levenswalg, die vastgeklampt zit aan zijn verleden van jeugd en zomer (een constante
Spillebeenproblematiek - cf. De vossejacht, Steen des aanstoots). Het wekenlange
waken bij zijn stervende moeder heeft hem fysiek en geestelijk totaal uitgeput, zo
lijkt het althans voor zijn omgeving. De enige band met het geïdealiseerde verleden
is zijn moeder, en als die sterft, staat hij voor de leegte, een abyssale toekomst. De
dood van de moeder (breuk ook met de Freudiaanse moederbinding) betekent voor
hem de complete psychische ineenstorting. Hij wordt op een gewelddadige manier
geïnterneerd, net op het ogenblik dat de bevrijdende schreeuw hem uit de keel breekt
(het opnieuw losscheuren uit de moederschoot, de eventuele hergeboorte), maar het
is te laat. Hij zal proberen te ontsnappen uit de inrichting.
Hugo Leman, de tweede figuur, is een achttienjarige leerling uit een ontwricht
gezin. Zijn moeder, een lesbienne, is vanaf de eerste huwelijksnacht totaal vervreemd
van haar man, een apathisch geworden handelsreiziger, die bovendien een verhouding
had met haar vriendin. Door het autoritaire optreden van een leraar besluit de jongen
de school te verlaten. Hij vindt werk bij de firma Plets Stortbeton N.V., want hij wil
zich zo gauw mogelijk een zware motor aanschaffen. Als hij zich toevallig 's avonds
in een alternatieve kroeg bevindt, houdt de plaatselijke politie er een brutale razzia.
Op een bijzonder gewelddadige manier wordt hij ‘opgebracht’, maar o.m. ter wille
van zijn glazen oog weer vrijgelaten. Hij is trouwens altijd een buitenstaander geweest,
hij heeft met de anderen niets te maken, hij vlucht weg... (De problematische relatie
ik - de anderen is eveneens een vast motief bij Spillebeen.)
Het derde hoofdpersonage, Lieven Caspeele, een knappe dertiger, Spaans type, is
chauffeur bij de firma Plets Stortbeton N.V. Van nature introvert
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en terughoudend, komt hij moeilijk tot sociaal contact. Door de insinuaties van enkele
werkmakkers en het vlinderig gedrag van zijn poppevrouwtje Sonja, bediende bij
Plets, groeit zijn verdenking, dat zij hem bedriegt met een kantoorcollega, uit tot een
ware obsessie. Als hij de laborant Roger 's avonds met Sonja in het echtelijk bed
betrapt, giet hij diens sportauto vol stortbeton (de Freudiaanse implicatie hiervan
hoeft geen betoog). Doelloos rijdt hij met zijn betonmolen vrijwel de hele nacht rond
(cfr. Drie × drempelvrees), wordt geconfronteerd met politie en rijkswacht en gaat
- buiten zijn wil - in een escalatie van geweld ten onder. Eindigt zijn danteske rit met
zelfmoord? Is het zijn verhakkeld lijk dat de dag daarop (in het kaderverhaal) door
de schippersvrouw wordt ontdekt? De auteur laat de vraag onbeantwoord. Het lijk
kan dat van één van de drie dramatis personae zijn, het kan ook van om het even wie
zijn...
Het dramatisch dagverloop van deze drie met een acute existentiële problematiek
geconfronteerde mensen, waardoor zij allen in een uitzichtloze crisissituatie
terechtkomen, staat evenwel niet los van elkaar. Hun lotsverbondenheid blijkt in de
eerste plaats uit de compositie van de roman. Voortdurend grijpen de drie
levensepisoden op elkaar in, haken zij als puzzelelementen ineen. Spillebeen heeft
de 24 hoofdstukken, telkens vanuit een alternerend gezichtspunt (volgens de
symbolische getallen 7 × 3), schakelgewijs opgebouwd in een kettingstructuur,
waarbij de ene schakel in de andere grijpt, zodat de slotzin van elk hoofdstuk de
beginzin anticipeert van het volgende. Dit overvloeien van de ene sequens in een
gelijkaardige sferische en psychologische, maar situationeel verschillende sequens,
is een procédé dat in de film vaak wordt toegepast. Door deze bijzonder handig
aangewende overvloeiingstechniek, vol spiegeleffecten, beschrijft de auteur niet
alleen de evolutie van drie afzonderlijke ‘cases’, maar laat hij het werk uitgroeien
tot een blauwdruk van een gewelddadige maatschappij, die van ons allen, in bepaalde
omstandigheden, potentiële zelfmoordenaars maakt.
Deze dimensie van de roman, die Spillebeen een parabel noemt, een zinnebeeldig
verhaal dat een bepaalde ethiek aanschouwelijk wil maken, weerspiegelt zich, zoals
gezegd, ook in de ‘keuze’ van de personages. Zij behoren tot drie verschillende
generaties, tot drie verschillende sociale categorieën, het zijn drie gedifferentieerde
psychologische types met drie verschillende verwachtingspatronen t.o.v. het leven.
De leraar zit klemvast aan het verleden, de scholier wil hic et nunc de bezitter worden
van een zware motor (symbool van de vrijmakende beroezing), terwijl de chauffeur
de burgerlijke droom koestert van een toekomstig huis in een residentiële wijk.
Geslingerd tussen schuldgevoel en onschuld, zijn zij echter alle
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drie weerloos tegenover het structurele geweld in deze maatschappij, wat hen fataal
tot potentiële zelfmoordenaars maakt. Merkwaardigerwijs ligt aan hun crisissituatie
telkens een vrouwenfiguur ten grondslag: de moeder van de leraar, de moeder van
de jongen en de vrouw van de chauffeur (die in drie hoofdstukken aan het woord
komen). Dit in tegenstelling tot Spillebeens roman De vossejacht, waarin uiteindelijk
alleen de vrouwen de weerbare personages bleken.
Hun lotsverbondenheid blijkt ten slotte ook uit de evolutie naar een acute
confrontatie met het geweld, wat Spillebeen sarcastisch samenbalt in de titel Het
goede doel van het geweld: het autoritaire en repressieve geweld dat ingebouwd zit
in het hele maatschappelijke systeem, dat hierdoor zichzelf bestendigt en overleeft,
maar het individu ten gronde richt. Het is geen fraai beeld dat de auteur ophangt van
onze ‘samen’-leving, integendeel, Spillebeens boek is een naturalistisch zwartboek
van een verziekte maatschappij, een Mondo Cane die weinig hoop biedt, weinig
uitzicht, weinig toekomst. Voor het individu dat tegenover het structurele geweld,
dit machtsapparaat van het systeem, weerloos staat, blijft in de optiek van de auteur
alleen de ultieme verzetsdaad van de zelfdestructie over.
Ook het hele decorum waartegen het verhaalsgebeuren zich afrolt, ademt een
zelfde fatalisme uit. Als een symbolische dreiging van een verindustrialiseerde en
verloederde maatschappij duikt tegen de achtergrond voortdurend het bedrijf Plets
Stortbeton N.V. op. Het hele industriestadje zit bovendien gevangen in de verstikkende
luchtbel van een drukkende hitte: het wil maar niet regenen, het almaar dreigende
onweer komt niet (symbool voor de zuivering, de bevrijding, de catharsis). Op de
laatste bladzijde wordt zelfs een nieuwe hittedag aangekondigd: er is geen hoop.
Tegen dit verstikkend decorum evolueren Spillebeens antihelden, indringend en
gevoelig getekend in hun denken, voelen en onderlinge relaties, naturalistisch
gedetermineerd naar een fatale lotsbestemming. Er is alleen een sprankel hoop als
de jongen op zijn vlucht het meisje Lidy naar hem hoort roepen, waardoor Spillebeen
de deur naar een toekomstverwachting op een kiertje openlaat.
De soms erg zwart-witte en ongenuanceerde maatschappijkritiek die, mét die
existentiële problematiek, in het hele boek is verwerkt (het autoritaire
onderwijssysteem, de grondspeculatie, de minderheidsproblematiek, de marginale
jeugd, de psychiatrische mis-handeling, het repressieapparaat) versterkt nog het
naturalistisch karakter ervan, terwijl een dieperliggende Freudiaanse symboliek aan
de roman de dimensie van een eigentijdse parabel meegeeft. Spillebeens werk
belichaamt het filosofisch pessimisme van Herbert Marcuse, die hij trouwens als
motto citeert: ‘Freud meent dat de
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destructieve driften ernaar streven het leven van het individu zelf te vernietigen,
waarbij ze de “omweg” via het leven van anderen en via andere doeleinden niet
schuwen. Als deze theorie juist is, dan kunnen we inderdaad zeggen dat deze
maatschappij een tendens tot zelfmoord vertoont, en het wereldomvattend spel met
de totale vernietiging heeft dan in de driftstructuur van het individu een stevige basis
gevonden.’ (Uit Geweld en Vrijheid).
Dezelfde thematiek heeft Spillebeen grootschalig uitgewerkt in zijn lijvige roman
Herinneringen aan de toekomst, zoals gezegd een epische uitvergroting van de
episode 1914-1918 (‘Het verhaal van Achiel’) uit De vossejacht. Het boek volgt in
zijn opbouw een cirkelstructuur: het vangt aan met ‘Grootvader zei’ en eindigt 296
blz. verder met ‘zei grootvader’ (een procédé dat William Faulkner weliswaar al
eerder toepaste in zijn verhaal De rovers). In tegenstelling tot wat de titel kan laten
vermoeden, is deze roman een groots opgezette kroniek van een Westvlaams dorp
middenin het frontgebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze kroniek wordt
geevoceerd door de verhalen van een groot aantal dorpsbewoners, episch verdicht
via de vertellende grootvader die het zestig jaar geleden allemaal heeft meegemaakt
en nu het relaas doet aan zijn kleinzoon. Ook deze omvangrijke verhaalstof heeft
Spillebeen op een merkwaardige wijze ‘gearrangeerd’ in een vierdelige, symbolische
romanstructuur (proloog + drie grote delen).
Het gebeuren uit de proloog anticipeert in zijn essentie al de fatale gebeurtenissen
uit de drie volgende delen: ‘Het paard’, ‘De toren’ en ‘De reis’. De (toen dertienjarige)
verteller reist met zijn vader naar Noord-Frankrijk om er een paard te kopen. Het
paard Bruintje laat zich, letterlijk, niet zonder slag of stoot voor de wagen spannen,
maar wordt later vaders onafscheidelijke gezel. Hun gemeenschappelijk noodlot
wordt hier al voorafgespiegeld. Bij de terugkeer in het dorp staat de kerktoren in
brand (symbool van het dorp en anticipatie van de grote wereldbrand). Sjors en Pol,
oudere broers van de verteller, helpen de brand blussen: zij zullen kort daarop als
soldaat worden opgeroepen en in de grote wereldbrand omkomen.
In het eerste deel ‘Het paard’ vertelt de grootvader (in tien hoofdstukken) over het
begin van de oorlog, de doorbraak van de Duitse troepen, de verwoesting van het
dorp door de soldateska in hun angst voor ‘francs-tireurs’; beschrijft hij hoe de vader
en het paard Bruintje door een Duits officier worden doodgeschoten. Het deel ‘De
toren’ (achttien hoofdstukken) hangt een beeld op van het leven tijdens de bezetting,
de verplichte arbeid voor
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de vijand, het Engels bombardement op het dorp, de vernieling van de toren (symbool
ook voor de dood van de twee broers aan het front) en de evacuatie van de
dorpsbewoners. ‘De reis’ (tien hoofdstukken) beschrijft de haast surrealistische
gebeurtenissen tijdens de evacuatie, de aankomst in het Limburgse Lommel in de
nazomer van '17; hoe de vertellende ik-figuur met zijn wat oudere broer Juul via
Nederland in Engeland terechtkomt, daar als soldaat wordt opgeleid, aan het IJzerfront
wordt ingezet, deelneemt aan het offensief en uiteindelijk opnieuw in zijn totaal
verwoest dorp aankomt. De vicieuze cirkel is gesloten.
Het individuele lotsverhaal van de grootvader wordt vrijwel voortdurend
doorsneden door andere verhalen van andere kleine lieden, verstrengeld in de dodelijke
vallen die door politieke machthebbers en industriepotentaten zijn opgezet, en
meegesleurd in de maalstroom van dood en verschrikking. Zoveel verhalen die, via
de epische verdichting, uitgroeien tot een gruwelijk totaalbeeld van collectieve
destructie, een fresco van bloed en geweld. Grootvader vertelt zijn herinneringen,
maar het zijn profetieën van wat de wereld te wachten staat: de Tweede Wereldoorlog,
Korea, Indochina, Viëtnam, Cambodja enz., herinneringen aan de toekomst...
De kroniek wordt verhaald in de kruidige spreektaal van een episch volksverteller,
al loopt dit taalgebruik de auteur wel eens uit de hand: de mengeling van Westvlaams
taaleigen met Hollands idioom sorteert soms bepaalde ‘anachronistische’ effecten.
Het boek boeit er evenwel niet minder om, vooral omdat Spillebeen de epische o.v.t.
afwisselt met fragmenten in het historische presens, waardoor de gebeurtenissen aan
levensechtheid en evocatorische kracht winnen. Ook hier weer demonstreert
Spillebeen uitzonderlijke staaltjes van epische beschrijvingskunst (de proloog, de
dood van vader en Bruintje, de hallucinante treinrit).
Toch blijft het ‘arrangement’ van de verhaalstof mij intrigeren. Willy Spillebeen
is opgegroeid in de frontstreek (Westrozebeke) en wordt er nog altijd mee
geconfronteerd via gesprekken met ouders en kennissen, gebeurtenissen, enz. Hij
draagt diep in zich, net als zovele bewoners van dit geteisterde gebied, nog altijd de
atavistische stigmata van de grote verschrikking. Aan den lijve heeft hij ‘den anderen
oorlog’ (zoals het in West-Vlaanderen luidt) natuurlijk niet meegemaakt. Zijn
verhaalstof heeft hij derhalve geput uit de vele vertellingen van ooggetuigen en de
talrijke ‘historieken 14-18’ van dorpen uit de frontstreek (b.v. Staden, Poelkapelle,
Langemark, Passendale, Zonnebeke, Ieper, enz.). Die veelheid van informatie,
anekdoten, feiten, gebeurtenissen, ooggetuigenrelazen heeft hij gestructureerd en
symbolisch ‘gearrangeerd’, episch verdicht in het lotsverhaal van één hoofdpersonage,
simultaan hierdoor de kroniek, het epos van
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een streek opbouwend. Precies echter terwille van de concentratie van de hele
verhaalstof in één hoofdpersonage, komt vooral het slotdeel vrij onwaarschijnlijk en
gechargeerd over (hoewel het gaat om authentieke gebeurtenissen!). De in de
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog geïnteresseerde lezer zal bovendien bepaalde
ingrediënten al elders gelezen hebben: bijvoorbeeld in het oorlogsdagboek van Ernest
Claes Namen 1914 (de ‘francs-tireurs’), de oorlogsherinneringen van Streuvels (In
oorlogstijd), de aangrijpende documentaire van Gaston Durnez Een bloem in het
geweer en het onvolprezen volksboek Van den Grooten Oorlog, een collectief
werkstuk van de Elfnovembergroep uit Kemmel (die ook het toneelwerk Nooit brengt
een oorlog vrede monteerde).
Een tweede probleem dat mij bezighoudt en waaraan het tweeslachtige taalgebruik
van de hoofdfiguur niet vreemd is, betreft dat van de tijdssfeer. De Duitse auteur
Rolf Hochhuth schrijft in zijn documentaire ‘roman’ Eine Liebe in Deutschland:
‘Want de sfeer van een verdwenen tijd, die daarvoor karakteristieker is en meer
waarheid bevat dan alle feiten, kan niemand overbrengen. En eigenlijk onderscheidt
alleen de sfeer, die nooit naspeurbaar is, de diverse tijdvakken met hun feiten die
veel op elkaar lijken, van elkaar.’ Ik meen met Hochhuth dat de sfeer van een bepaalde
tijd onmogelijk in taal te reconstrueren valt, en dat is uiteraard ook Willy Spillebeen
niet gelukt (wat overigens voor de historische roman überhaupt geldt).
Maar allicht ga ik hier aan de wezenlijke bedoeling van de auteur voorbij, wie het
in de eerste plaats gaat om het individuele en collectieve lotgeval van de schamele
mens, van welke kleur, ras of nationaliteit hij ook mag zijn, in zijn kleine grootheid
optornend tegen die gruwel van alle tijden: de oorlog. En in die bedoeling is hij met
Herinneringen aan de toekomst wél geslaagd.
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De laatste ronde
Stekelige stellingen
Er zijn ongeveer 7000 systemen van psychotherapie. Van geen enkele is het succes
bewezen. Allicht niet; de kans op slagen is niet afhankelijk van een systeem maar
van de erin geïnvesteerde naastenliefde.
Een microscoop bewijst dat een druppel slootwater een heelal is. Er is geen enkel
bewijs, dat óns heelal meer zou zijn dan een druppel slootwater.
In de geschiedenis van het menselijk schrift zijn twee belangrijke uitvindingen
gedaan: éen ten goede, de boekdrukkunst, en éen ten kwade, de balpen.
Toppunt van tragiek: vrouw kust man na zoveel jaren. Maar het is
mond-op-mondbeademing omdat hij een hartaanval heeft. Helpt niet, man sterft.
Frans de Clercq

Zondagsvriend
In het begin van de jaren Zestig, toen het leek alsof een nieuwe jaartelling zou
beginnen, die van wat toen Beat Generation werd genoemd, zwierf door West-Europa
een jong Nederlander. Hij heette Jan Cremer en werkte beurtelings als journalist,
zanger, matroos, smokkelaar en zelfs als (religieus) schilder. Hij werd een nationale
beroemdheid toen hij een vage, vroege autobiografie publiceerde, half verzonnen en
half echt, die ‘Ik Jan Cremer’ heette en vele herdrukken beleefde. We hebben dezer
dagen de Amerikaanse uitgave van dat burleske ego-document nog eens in handen
gehad (Signet-pocket, New York 1965), waarvan er blijkbaar zoveel werden verkocht
dat de jonge auteur van de opbrengst enkele jaren overzee kon gaan wonen. Op het
omslag van die vertaling staat een reclametekstje afgedrukt waarin Nederlands
Verloren Zoon wordt aangekondigd als een ‘brilliant illegitimate son of such giants
of imaginative autobiography as Louis-Ferdinand Céline, Henry Miller, Jean Genet
and Maxim Gorki’.
Excusez du peu.
Op dat omslag staat bovendien dat van de oorspronkelijke editie in Nederland een
kwart miljoen stuks werden verkocht, ‘sales record second only to the Bible’. Zulke
superlatieven zijn blijkbaar geduldig, immers bij ons weten zijn er in ons taalgebied
veel hogere oplagen dan een kwart miljoen, denken we maar aan Jan de Hartogs of
Anthony van Kampens succesverhalen, om te zwijgen van de boeken van de Limburg-
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se Montfortaan pater Ph. Bosmans.
Wat ons hier een ogenblik bezighoudt is, wáár Cremer in zijn onstuimige
herinneringen als ‘Amerikaans geschoold litterair terrorist’ de grens trekt tussen
Dichtung und Wahrheit. In zijn twee jaar geleden verschenen ‘Logboek’, een
bloemlezing uit de wereldwijde reportages van de nu grijzende auteur, onthult hij
zijn debuut als verteller: ‘Ik stuurde een verhaal in voor een Kerstprijsvraag van het
katholieke Vlaamse weekblad Zondagsvriend. Ik schreef een Kerstverhaal, waarin
ik een oude boswachter z'n huis liet afbranden met vrouw en kinderen erin; de
boswachter stierf tijdens de kerstnacht bij rijke mensen op de stoep, toen die
terugkeerden van de nachtmis. Ik won prompt de eerste prijs. Een doos kleurpotloden.’
Nu heeft de schrijver, naar men weet, ook een eigen public relations blad dat de
‘Jan Cremerkrant’ heet, en waarin hij op gezette tijden wat kruimels van zijn
letterkundige en picturale arbeid publiceert. In nummer 4 daarvan (uitgave Loeb en
Van der Velden, 1978) staat dat bekroond verhaal uit het voormalig Antwerps
gezinsblad in extenso afgedrukt, in fotokopie zogezegd. Het is inderdaad een simpel
en bijna zakelijke, milde kerstvertelling uit december 1953, die op een kinderpagina
van een weekblad terecht bekroond zou mogen worden.
Zoals de auteur het echter 25 jaar later samenvat, in de hierboven weergegeven
klassenstrijderige toonzetting, lijkt het nauwelijks op het naïeve origineel. Misschien
is het met de andere publikaties van deze briljante spruit van Céline, Miller, Gorki
etc. ook zo gegaan.
Anthony Mertens

De criticus (1)
Nemen we in het ene uiterste die uitgever die nog slechts een handelaar in bedrukt
papier is, dan is zijn tegenpool de universiteitsprofessor die leest, verbanden legt,
teksten vergelijkt, aan dieptepsychologische ontleding doet, die literatuur met zowat
alles verbindt behalve met een commercie die boeken op de markt brengt om er winst
op te maken. Tussen die twee uitersten in zit de schrijver die - manuscript op de
schoot - met een uitgever over procenten praat en die Claus' lapidaire uitspraak ‘ik
ben kunstenaar terwijl ik schrijf, kruidenier als ik mijn werk verkoop’ krampachtig
als lichtend voorbeeld voor ogen houdt. Maar waar zit de criticus? D.w.z. die criticus
die niet zozeer filologische arbeid wil verrichten, ook niet de criticus die uitsluitend
voor literaire tijdschriften, m.a.w. voor een beperkt publiek, werkt, maar de man of
de vrouw die in kranten en weekbladen voor tienduizenden schrijft op het niveau
van: ‘Dit boek zou ik lezen als ik U was, of: U kan Uw geld beter aan wat anders
besteden.’ Ik houd namelijk van dat soort critici, er zijn er te weinig. De criticus als
dagelijks veldwerker, niet schrijvend voor de eeuwigheid zoals dat heet, voor de
literaire geschiedenis, de criticus die niet eens een bundeling van zijn kritieken in
het achterhoofd houdt, maar die gewoon voorlicht. Omdat deze critici ook in onze
literatuur zo dun gezaaid zijn, worden ze gretig gelezen en leggen uitgevers ze
uitvoerig in de watten. Het

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

709
een volgt vanzelfsprekend uit het ander. Een uitgever wil namelijk verkopen, iemand
die kritiek schrijft op het noodzakelijke niveau ‘koop dit’ is dus van goudwaarde.
Literaire analyse, essays in vaktijdschriften, dat is mooi meegenomen voor de auteur,
het maakt de bloedserieuze rekening van de uitgever niet. Een literair boek krijgt
immers, onder druk van commerciële argumenten, een steeds kortere omlooptijd één, twee jaar en het ligt bij De Slegte om stijgende administratie- en niet renderende
opslagkosten te vermijden - en hoe prettig is het dan niet voor een uitgever om in
kranten en weekbladen te kunnen uitpakken met advertenties als: ‘Een meesterwerk’
(X in De Standaard), ‘Een onvergetelijke roman’ (Y in Het Laatste Nieuws), ‘Een
must!’ (Z in De Morgen).
De criticus als leverancier van reclameslogans. Omdat Sebastian Coe in Moskou
goud won op spikes van het merk X, zal U in Uw vrije tijd met het merk X aan de
voet door het park lopen. Omdat de vooraanstaande criticus Y het jongste werk van
onze auteur schitterend vond, kan U het met gerust gemoed kopen. Scherp gesteld?
Toegegeven, maar ik heb de wereld niet gemaakt en zeker niet de literaire wereld.
Waar zit dan de criticus? Hij zit in de frontlijn van de commercie. Een situatie die
veel scherper is afgetekend in Nederland. In Vlaanderen loopt de criticus wat dat
betreft gelukkig nog wat achterop. Al beginnen er toch tekenen te komen die erop
wijzen dat een en ander verandert, maar daarover een andere keer. In Nederland is
het immers zo dat, de week zelf dat de nieuwe Wolkers, 't Hart, De Jong enz. in de
boekwinkel ligt, ook de uitgebreide recensies en vraaggesprekken verschijnen in elk
literair of cultureel supplement dat Nederland rijk is. Het is een onvergeeflijke fout
- een journalistieke fout; hoe dicht leunt de criticus dan al niet tegen de journalist
aan? - het nieuwste werk van een literaire god één week na verschijnen te bespreken.
De publikatie van een boek van een bekend auteur is dan ook een gebeurtenis met
nieuwswaarde, er moet aandacht aan worden besteed. Wanneer verschijnt de nieuwe
't Hart? 16 oktober? Goed, we houden plaats vrij in het supplement van 17 oktober,
en in het supplement van 24 oktober komen dan de advertenties met de uiteraard
waarderende meningen van de andere Nederlandse critici. Zijn de kritieken niet zo
lovend, dan is er voor de uitgever nog niets aan de hand; de drukte is gemaakt, het
publiek is warm geschreven, het boek is een sociale gebeurtenis geworden. Overigens
wie kent niet zinnen als: ‘X kan voortreffelijk schrijven, alleen komt dat in zijn
jongste werk zeker niet tot uiting’ die worden herleid tot: ‘X kan voortreffelijk
schrijven’? De criticus in de frontlijn, dat is de criticus met de drukproef op schoot.
Ik vermoed niet dat er nog toonaangevende Nederlandse critici zijn die boeken lezen;
ze lezen losse bladeren, ze lezen drukproeven. Krijgen ze er van de uitgever een
handig kaftje bij dat de bladeren bij elkaar houdt?
Oninteressant - let wel, commercieel oninteressant, maar daar gaat dit verhaal over
- is dan ook voor de handelaar in bedrukt papier de criticus die twee maanden na
verschijnen nog wat over een boek kwijt wil. Dat is ‘rijkelijk laat’. Immers, wat heeft
de uitgever aan zo'n recensie? En wat heeft de
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criticus er zelf aan? Wie wil een achterblijvertje zijn? Alle kranten en weekbladen,
m.a.w. alle critici, hebben hun mening uitvoerig ten beste gegeven, zal criticus X
nog even achterop komen hollen. Onbetrouwbare krant, onbetrouwbaar weekblad.
Als ze op literatuurgebied zo achterop blijven, hoe is het dan misschien wel niet
gesteld met het andere nieuws? Een niet gewaardeerd, een niet erkend criticus is in
dit commercieel circuit dan ook de criticus die geen drukproef leest, maar die, als in
de goeie ouwe tijd, het boek leest dat U en ik in de winkel kopen. Een nieuwe
belediging onder toonaangevende critici: daar loopt criticus X, hij leest nog boeken!
En wat de Nederlandse uitgever moet aanvangen met de Vlaamse criticus die
gemiddeld een vrolijke negen maanden achterop ligt weet ik ook niet. Hij is te
vergelijken met de nonchalante levensgenieter die met zijn demokratisch tweepaardje
in de gracht wordt gereden door al die grote sleeën die op een zonnige zondagmorgen
naar zee snellen. Is de koek verdeeld, zijn de meningen uitgesproken, komt Jan
Klaassen nog even een en ander debiteren. Gelach van de oorlogsveteranen.
Hooggeïndustrialiseerd bedrijf tegenover artisanaal ambacht.
Alstein

Over avermaete
Désiré Denuit heeft met zijn boek Roger Avermaete. Le non-conformiste (Arcade)
eindelijk recht laten weervaren aan een Antwerpse schrijver, Roger Avermaete, die
nu, flink en wakker, in zijn 86ste levensjaar is. Na lang in het Frans te hebben
geschreven, is hij ook een Nederlands auteur geworden en zijn produktie in beide
talen is fenomenaal. Bovendien was hij een uitstekend stadsambtenaar in Antwerpen.
Hij schreef toneel, romans en heeft een ongewone belezenheid. Hij stichtte een
Kunstschool die nog steeds bloeiend is en waar cursussen gegeven worden die aan
geen instelling van officieel onderwijs worden gedoceerd. Hij organiseerde ook een
origineel poppenspel. Aan politiek heeft hij, wijselijk, nooit gedaan. Hij schreef een
‘Nieuwe Geschiedenis van België’ waarin Clovis b.v. een vulgaire moordenaar wordt
genoemd en waarin menige gevestigde reputatie wordt beschadigd. Mijn enige kritiek
is dat hij onze nationale held, Godfried van Bouillon (die ver vooruit liep op Hitler
toen hij in het eindelijk veroverde Jeruzalem de joden in hun synagoog oproosterde
en de muzelmannen al niet veel beter behandelde; al dat goede nieuws deelde hij
vlijtig mee aan de toenmalige Paus) in feite spaart.
Een van de meest invloedrijke publikaties van Avermaete was het tijdschrift
‘Lumière’. Het was vanaf het begin internationaal en ietwat links. Indien de Vlaamse
jongeren afzijdig bleven was dit te wijten aan het feit dat ze te zeer geabsorbeerd
werden door de strijd voor de Vlaamse rechten. Door Lumière is Avermaete in contact
gekomen met ongeveer alle grote geesten van zijn tijd, zowel in Frankrijk als in
Duitsland.
Denuit analyseert ook langdurig het toneel van Avermaete en zijn romans; zijn
toneelstukken werden herhaaldelijk ook in den vreemde opgevoerd.
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In 1938 gaf Avermaete een brochure uit, ‘La Belgique se meurt, par la faute des
Wallons, des Flamands et des Bruxellois’. Zoals zijn confrater Charles Bernard ziet
hij maar één oplossing: de tweetaligheid. Daarom is een hoofdstuk van dit boek
getiteld: ‘Le Belge’. Het is ook het meest aanvechtbare, want de tweetaligheid is tot
nu toe - op zeldzame uitzonderingen na - beperkt gebleven tot de Vlamingen, die
inzake taal altijd inschikkelijk zijn, om niet te zeggen laf. Men kan zich ook met
reden afvragen of er werkelijk een echt tweetalig land bestaat buiten de parlementen.
Hoewel hij geen historicus is, heeft hij over een aantal figuren uit onze geschiedenis
een groot aantal zeer betrouwbare en uiterst leesbare werken geschreven. Schrijvers
met gezag in Frankrijk loofden eenparig zijn nerveuze, degelijke stijl.
Voor de geestelijke geschiedenis was ons volk in het boek van D. Denuit een
kostbare bijdrage, ook al kan men het met hem op vele punten niet eens zijn. Hij
heeft het fenomeen Avermaete heel goed belicht. Hij was, zoals een van zijn essays
getiteld is, een ‘letterkundige als sociale getuige’.
Marnix Gijsen

Afzien
We lezen, en herlezen, in het weekblad Haagse Post van 28 juli jl. een korte
beschouwing van de criticus A. Nuis over het weinige goeds dat de zuidelijke letteren
de laatse jaren voortbrengen (op het Geuzenboek van Boon en Tussen tuin en wereld
van De Wispelaere, vrijwel niets van leesbaar belang). De Haagse Post voert zijn
naam ten onrechte want is reeds jaren niet meer Haags maar veeleer Amsterdams,
waar trouwens na vele wisselvalligheden de redactie is gevestigd. Het blad is dan
ook de spreekbuis van wat de Amsterdamse ‘radical chic’ mag heten, naar de
modieuze sfeer van New Yorkse dure appartementen uit de jaren zestig. De HP heeft
dat in zijn publicitaire slogans trouwens leuk verwoord in de vondst ‘links en toch
leesbaar’.
Het artikel van Nuis, waarin vijf recente werken uit het Zuiden worden besproken,
heet ‘Afzien in Vlaanderen’. Het begrip afzien is in ons noordelijk taalgebied weinig
bekend in de zin van wat men er in het zuidelijk deel onder verstaat, volgens mijn
Van Dale immers ‘lichamelijk en ook geestelijk lijden’. De criticus Nuis lijdt
inderdaad onder teleurstellingen inzake de huidige produktie van schone letteren in
Vlaanderen, met de twee voornoemde uitzonderingen.
Uit de klaagzang van Nuis heb ik één opmerking in overweging gehouden, namelijk
‘dat ontwrichtende maatschappelijke ontwikkelingen in België meestal eerder, harder
en vooral onverhulder aankomen dan in Nederland’; het is dat, wat hij zich af vraagt.
Hij bevond zich immers onlangs in Vlaanderen ‘in een welgedaan gezelschap van
uiteenlopende politieke snit’, en wat hij daar vernam over de ‘ongeneeslijke ongunst
der tijden’ gaf hem de juist geciteerde vraag in zijn terugblik op wat waarschijnlijk
een lunch bj de Princen geweest moet zijn.
Nu lees ik de beschouwing van Nuis enkele uren nadat ik uit de krant, links
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boven op de voorpagina, heb vernomen dat de minister van het budget - een ijverig,
geleerd en integer man genaamd Gaston Geens - tweemaal binnen het uur is flauw
gevallen na lange en slopende discussies over de 110, 140 of zelfs 160 miljard die
de lopende staatsbegroting te kort komt, of spoedig zal komen. Hij moest naar een
academisch ziekenhuis worden gebracht, en zal een aantal weken in observatie moeten
blijven. Zijn medewerkers en artsen suggereren dat zulks niet uit kon blijven omdat
de minister vaak werkdagen van 16 uur maakt. Niet alleen de dag van morgen (politiek
gesproken) benauwt hem, maar meer nog de dag van overmorgen als Doomsday echt
voor de deur zal staan.
Vroeger, harder en onverhulder komen, volgens Nuis, in dit land de ontwrichtende
ontwikkelingen aan. Toch heeft de Nederlandse minister van Financiën het reeds
enkele maanden geleden laten afweten. Hij werd toen opgevolgd door de minister
van Landbouw. Het is te hopen dat hij zich niet geheel en al laat ontmoedigen door
wat Nuis voorspelt, en door wat minister Geens niet lang daarna is overkomen.
Anthony Mertens

† Bernard Kemp
Bij het ter perse gaan bereikt ons het ontstellende bericht dat onze redacteur en vriend
Bernard Frans van Vlierden, alias Bernard Kemp, op de leeftijd van 54 jaar te Leuven
is overleden. Met hem verliest onze literatuur een gewaardeerd romancier,
toneelschrijver, criticus, essayist en literair-historicus, ons tijdschrift een trouw
redactielid en medewerker, zijn gezin een geliefde echtgenoot en vader. Aan zijn
lieve vrouw en kinderen betuigen wij onze gevoelens van warm christelijk medeleven.
In het decembernummer volgt een uitvoerig in-memoriam.
De redactie
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Boekbesprekingen
Literaire varia
Iemand die van Japan, zijn taal, cultuur, letterkunde en geschiedenis niets weet, kan
onmogelijk oordelen over het werk van K. Hellemans: Tanka, Haiku, Senryu. Inleiding
tot de Japanse poëzie (Van Gorcum, Assen - Orion, Brugge). Ik beperk er mij dus
toe het boekje te vermelden, dat een geschiedenis van de Japanse poëzie van 710 tot
vandaag behelst en daarna een korte beschrijving van de haiku-lyriek en haar receptie
in het Westen, waar zij in de enorme broeiketel van het syncretisme een bescheiden
randverschijnsel is geworden. Voor belangstellenden.
Er is in onze tijd bij velen een sterke tendens waarneembaar om in de kunst anti-elitair
te zijn. En sociaal! En sociologisch! Naar esthetische kwaliteit wordt niet meer
gekeken als het maar ongecultiveerd vertelsel of gerijmel is van een knuistige
werkman of een kuisvrouw, naïef geknutsel van een volksschilder, bralle of tranerige
volkszang liefst met harmonica, enzovoort. Er schuilen natuurlijk, achter deze
voorliefde voor het sociale, zogenaamde ‘document humain’, vele mogelijkheden
van falsificatie en arrangement, maar daaraan denken of daarvan spreken de
liefhebbers van dat populistische, onartistieke genre niet. Dit alles als commentaar
bij Heilig vat met verdoemde repen van Yvonne Bordui (Uitg. Standaard Uitgeverij,
Antwerpen-Amsterdam), het bewogen levensverhaal in de ik-vorm van een vrouw
aan de rand van de maatschappij, of, zoals de kaft zegt, ‘iemand van het milieu’.
Voor de liefhebbers.
Nog een ‘document’, want in deze egalitaire tijd kan en wil iedereen schrijven! Al
is de mij onbekende Jef van de Walle ervan overtuigd dat zijn levensverhaal van 31
bladzijden slechts Een blad in de wind is, toch wil hij zijn leven vertellen, vooral het
genot dat hij aan letterkunde, kunsten en omgang met mensen heeft beleefd. Op de
laatste bladzijde blijkt ook het geloof hem steun te hebben gegeven, als priester. Te
bestellen bij de auteur (Keizerstraat 25, Antwerpen).
Jozef Deleu schrijft sinds een paar jaren in De Bond, weekblad voor het gezin, een
tekst van circa 30 regels over een hedendaags Nederlands gedicht, dat hij kiest en
laat afdrukken. In Lees maar... (Uitg. Orion, Brugge - B. Gottmer, Nijmegen)
bloemleest hij vijftig van deze teksten en gedichten. Doorgaans smaakvolle keuze
en commentaar voor jong en oud.
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In het Zuiden van Nederland is weer literair leven ontwaakt. Het Noordbrabants
Genootschap (voor kunsten en wetenschappen) publiceert een hele reeks literaire
werken. Thans laat het een bundeltje essays verschijnen van de mij onbekende Jef
van de Sande: Onsterfelijk behang en andere essays (Noordbrabants Genootschap,
Postbus 1104, 's-Hertogenbosch). De inleiding van Jan Elemans handelt over de
evolutie van orthodoxe katholiciteit over crisis naar ongeloof in de Noordbrabantse
literatuur, maar, helaas, niet over Jef van de Sande. Als inleiding dus een mislukking!
Van de Sande blijkt grondig literairwetenschappelijk gevormd te zijn met een sterk
vermogen tot tekstanalyse en structuuronderzoek, zoals blijkt uit twee opstellen,
vroeger in Merlyn verschenen, over een gedicht en de bundel Autodroom van
Achterberg. De andere opstellen zijn niet zo analytisch, meer synthetiserend en
essayistisch. Zij verschenen in het jeugdtijdschrift Jeugd en Cultuur, maar hebben
in intellectueel, esthetisch en stilistisch opzicht een uitmuntend peil. Zij handelen
over het credo van Guillaume van der Graft, de poëzie van Gabriël Smit, een gedicht
over Moore van Lucebert, de Tamalone-figuur van A. Van Schendel, het proza van
Jac. Hamelink en Geert van Beek. Ik hoop dat deze voortreffelijke literatuurkenner
nog zal publiceren en ook in Vlaanderen gelezen zal worden.
Albert Westerlinck

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

715

Tijdschriftenrevue
Appel
5de jrg., nr. 3, sept. 1980
E. Lismond brengt verslag uit over de cursiefjeswedstrijd die door het blad was
ingericht. Het resultaat was kennelijk ontgoochelend. Dat blijkt nog ten overvloede
uit de twee bekroonde inzendingen, van Guido Bex en Leander Hanssen, die dan
nog de rest ‘ver overtroffen’. Een heel stuk beter is het korte proza ‘Kaarten’ van
dezelfde Hanssen. Weinig goeds te melden over de ingezonden poëzie van een elftal
dichters. Guido Wulms schrijft over ‘Elias’ naar aanleiding van de Prijs der
Nederlandse letteren, die aan Gilliams werd toegekend, en L. Hanegreefs maakte
een korte introductie tot het absurdisme in de moderne literatuur. J. Boven schrijft
enkele intelligente poëzierecensies.
Als ‘Appel speciaal’ nr. 6 verscheen een bundeltje niet-onaardige verzen van
Ulrich Bouchard en Deen Engels, laureaten van de Poëzieprijs van Sint-Truiden '79.

Argus
3de jrg., nr. 14, 1980
Jan van den Weghe, hoofdredacteur, werd 60 jaar, en dat wordt gevierd met een serie
soms genante huldeartikels. G. Goedemé schrijft over het proza van Van den Weghe,
R. Strybol over zijn roman ‘Operatie Noach’ en R. Vanbrabant over zijn poëzie.
Andere bijdragen zijn van R. Hannelore, G. Walschap en T. Luiting. Jaja: ‘Hij werd
driemaal gedecoreerd, maar draagt nooit een lintje of enig onderscheidingsteken.’
Een gewoon mens dus: niets wordt ons bespaard. Van Van den Weghe zelf zijn er
enkele gedichten, een stuk over ‘Judas: afschuwelijke aartsverrader of tragische
held?’, in de rubriek ‘Tilt’ een stukje over de polemist Jeroen Brouwers, en verder
bedenkingen bij een polemiek tussen Walschap en Willem Neyns. Luc Decor te
schrijft enkele dingen bij elkaar over Gezelle en de herdenkingen dit jaar. De poëzie,
van Chr. Guirlande, W. Kotte en M. Trippas is niet bijzonder merkwaardig.
Afgrijselijk proza van L. Loeters en een wel goed romanfragment van F. Depeuter.
Ton Luiting schrijft over Oskar Kokoschka, n.a.v. diens overlijden, en Jan Kooistra
stelt de Noordduitse schrijfster Greta Schoon voor. Ten slotte een tijdschriftenrubriek
en een serie recensies.

Hollands Maandblad
22ste jrg., nr. 393-394, aug.-sept. 1980
Heel wat pagina's worden in beslag genomen door opstellen over politieke en sociale
problemen. Wat de literaire kant betreft zijn er gedichten van A. de
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Graaf, Theo Muller en Jan Blokker Jr. ‘Nachtronde’ is een kort, grotesk proza van
Andreas Burnier. ‘Ingewijde’ is een mooi verhaal van Henry Pols. J.T. Harskamp
schrijft in ‘Heimwee van Marsman’ over de levensbeschouwing van Marsman, de
achtergronden en evolutie daarvan. J.P. Guépin is al aan de vierde aflevering toe van
zijn essay over ‘Retorica en liberale samenleving’. J.J. Peereboom schrijft notities
bij zijn lectuur van Du Perron.

Noodrem
6de jrg., nr. 3, 1980
Jan Missine schrijft een mooi stuk over ‘Het lichtmotief in de poëzie van Hans
Andreus’. Fil Hantko maakte een inleiding tot de bundel ‘Schreeuwlandschap’ van
Jotie T'Hooft. Daarna volgen enkele niet eerder gepubliceerde gedichten. Van Joris
Denoo is er weer een fragment uit ‘De conditie van de dichter’. Toch wel plezierig
proza, bij wijze van spreken. Fil Hantko schreef een mooi poppenkastsprookje:
‘Druppeltje’. J.P. Depoortere geeft zijn leeservaringen weer met Nescio en met de
‘nouveau-philosophe’ Bernard-Henri Lévy. Verder een onwaarschijnlijke hoeveelheid
korte recensies van een dito diversiteit van publikaties, vrijwel allemaal door Marc
de Smet. Het kan niet zijn dat die jongen nog een gezonde nachtrust heeft.

Ons Erfdeel
23ste jrg., nr. 4, sept.-okt. 1980
J. Fleerackers schrijft een toelichting en verantwoording bij het recente
Taalunie-verdrag. Naar aanleiding van de bekroning van M. Gilliams schrijft P.H.
Dubois een mooi synthetisch stuk over zijn werk: ‘Waarheid is sterker dan illusie’.
Literairhistorisch én kunsthistorisch interessant is het opstel van Annemieke Jurgens
over het tijdschrift ‘Ruimte’. Twee bijdragen gaan over beeldende kunst. J. Boyens
stelt het beeldhouwwerk van Arthur Spronken voor en onderkent daarin een
‘heraklitisch wereldbeeld’; W. Vanbeselaere bespreekt letterlijk vanuit verschillende
hoeken het beeld ‘Jongen met eend’ (1942) van Han Wezelaar. Andere artikelen
gaan over de Belgische opstand van 1830, het vastgelopen democratiseringsproces
in Nederland en de problemen van openbare bibliotheken. In de ‘Kroniek’ wordt
werk gerecenseerd van Jeroen Brouwers, B. Kemp, W.M. Roggeman, Jaak Brouwers,
M. Luccioni, J. Siebelink en W. Ruyslinck.

Raster
nrs. 12 en 13, 1980
Het nummer 12 heeft als thema ‘De stad’. Daarrond worden o.m. enkele
voortreffelijke verhaal-, essay- of romanfragmenten gebloemleesd. Zo van Julio
Cortázar, ‘Beneden peil’, over de metro als moderne onderwereld. In ‘Slagzinnen
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slagorde’ bundelt J.F. Vogelaar gedachten over ‘de vertelde stad’. Ook een essay
van M. Zéraffa gaat over de moderne stad in de literatuur. Ter illustratie een vertaald
fragment van John Dos Passos: ‘Ninivé's doem’, uit ‘Manhattan Transfer’. Van D.
Robberechts is er een scenario voor een prozawerk over Brussel. Verder proza van
Lars Gustafsson, een essay van J. Baudrillard over graffiti in New York, van W.
Krysinski over de stad in de moderne poëzie. Italo Calvino schrijft een
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bizar stuk over ‘onzichtbare steden’. J. Bernlef commentarieert de schilderijen van
de Amerikaan Edward Hopper. Een van de vreemdste stukken is wel een opstel van
Jan de Heer en Kees Vollemans over de dichter Achterberg én de architect Van Eyck.
Samen, want ‘op heel verschillende wijze konfronteren deze gedichten, deze bouwsels
zich met de stad als oord van het medium en de kode’. Amen.
Vanaf nr. 13 heeft H.C. ten Berge zich uit de redactie teruggetrokken. Hij zal
opgevolgd worden door Hans W. Bakx. In ‘De organisatie van het vergeten, het
vergeten van de organisatie’, schrijft C. Offermans heel behartenswaardige gedachten
over literatuur en hoe die zou kunnen functioneren. Van W. Benjamin is er een
vertaald opstel over de Russische auteur Nicolai Leskov. A. Mertens stelt de Duitse
schrijver Alexander Kluge voor. J.F. Vogelaar vertaalde van hem het hallucinante
‘Een liefdesexperiment’ en J. Walvis het langere ‘Leerprocessen met dodelijke
afloop’. J. Bernlef schrijft over Albert Speer. Dan volgt een interessant opstel van
Jean-Claude Montel over ‘Vertellen, Roman, Geschiedenis, Fabriek van de held’,
toch nog voorafgegaan door enkele van zijn prozafragmenten in vertaling. Volgen
nog een script voor een film van Johan van der Keuken, een verhaal van F.B. Hotz
en gedichten van Nathaniël Tarn.

De Periscoop
30ste jrg., nr. 11, sept. 1980
A. Demedts schrijft over werk van Paul Theroux en Djuna Barnes. J. Fontier heeft
het over haikoes en J. van Remoortere over recente SF-uitgaven. J. de Poortere
bespreekt een stapeltje poëziebundels, waaronder werk van W. Kotte, E. Leeflang,
R. Schouten en Jan Vercammen. Van de onlangs overleden Lambert Swerts wordt
een ‘beknopt overzicht van de literatuur in artistiek Limburg’ opgenomen. D. de Laet
stelt ‘Hugoké als stripauteur’ voor. Andere plastische kunstenaars die aandacht
krijgen, zijn Eddy Janssens (foto's), Mark Verstockt en Jef van Grieken.

De Revisor
7de jrg., nr. 4, aug. 1980
‘Evenbeeld’ is een verhaal over bewustzijn en ascese, van Hedda Martens. J. Kuijper
schrijft een bijbels geïnspireerd sonnet. Andere (goede) gedichten zijn van Willem
Jan Otten, H.H. ter Balkt, Marcel Koopman en Willem van Toorn. Enno Endt
reconstrueert een beeld van de Tachtigers in de periode '85-'88. Hij doet dat aan de
hand van citaten uit hun werk en hun brieven. M. van Nierop leidt de vertaling in
van enkele fragmenten uit het werk van A. Schopenhauer, over schrijven en stijl.
Boeiende lectuur, nog altijd. C.O. Jellema vertaalde acht gedichten van de
Oostenrijkse Christine Lavant. In het vorige nummer was een heel interessante
discussie op gang gekomen over ‘De kunst & het geld’. Die wordt hier voortgezet,
met meningen van Pieter Lighart, Max Arian en Franz Marijnen.
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- Sinds een tiental jaren verschijnen al de Verkenningen op het gebied van
jeugdliteratuur, een losbladige uitgave van BV uitgeverij NIB, Postbus 144,
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3700 AC Zeist. De redactie bestaat uit Annet van Battum, Cor van der Burg, Steven
van Campen en Marijke Raephorst. De afleveringen, die 10 keer per jaar verschijnen,
brengen in hoofdzaak kritische informatie over recente jeugdliteratuur.
- Het Haikoe-centrum, onder leiding van Bart Mesotten en Karel Hellemans, geeft
sinds drie jaar een blaadje uit, Mededelingen. In het nummer dat voor mij ligt (3de
jrg., nr. 2, zomer 1980) staan o.m. bijdragen over de Duitse haikoe (B. Willems), het
ontstaan van haikoes (S. Buschman en B. Mesotten), haikoes van leden en een lopende
bibliografie. Contactadres: Drogenberg 100, 1900 Overijse.
- In Streven (47ste jrg., nr. 11, aug.-sept. 1980) schrijft J. van Ackere over B. Bartók,
L. van der Hout en G. Groot over ‘Succes en ontnuchtering van de nieuwe Spaanse
film’ en C. Tindemans over ‘Brecht en religie’.
- In Spiegel der Letteren (22ste jrg., nr. 1, 1980) schrijft D. Cumbs ‘Over het
fantastische bij Hugo Raes’.
- In Kultuurleven (47ste jrg., nr. 7, sept. 1980) wijdt J.J. Wesselo een kroniek aan
‘Tussen tuin en wereld’ van P. de Wispelaere. In het nummer van oktober (nr. 9)
leest men over recente heruitgaven van essayistiek door uitgeverij Bzztôh in Den
Haag, en over proza van L. Stassaert, H.F. Jespers en P. Hoste.
- 't Kofschip (8ste jrg., nr. 4, juli-aug. 1980) brengt een mooie aflevering, ‘Wegwijzer
naar Willaert’. Het bevat opstellen over de schilder door Raoul M. de Puydt en Gie
Luyten, reprodukties, en gedichten van R.M. de Puydt, G. Luyten, A. Polfliet, M.
van Maele en D. van Ryssel.
9/10/80
Hugo Brems
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Dietsche Warande en Belfort 125ste jaargang
nummer 10 december 1980
Afscheid van Bernard Kemp
Op Allerzielendag overleed te Leuven onze redacteur Bernard Kemp. Zijn onverwacht
vroege dood werd door anderen een groot verlies voor onze literatuur en
cultuurgemeenschap genoemd; voor de redactie van dit tijdschrift is zijn heengaan
dubbel pijnlijk.
Bernard Kemp was een voorbeeldig redacteur. Hij tijdschriftenwezen als zodanig
lag hem trouwens na aan het hart. Onze lezers hebben in een vorig nummer kunnen
zien wat voor fijnzinnige bedenkingen hij aan de functies van het ‘schrijven van de
tijd’ in een tijdschrift vastknoopte. Hij heeft er zelfs van gedroomd met een
groot-Nederlandse redactie een tijdschrift te kunnen uitgeven dat een
groot-Nederlandse weerklank zou krijgen. Precies omdat hij zo sterk geloofde in de
functies van een tijdschrift, wou hij via een verruimd team van redacteurs en
medewerkers het geografische isolement waar in Vlaanderen uitgegeven tijdschriften
bijna fataal in geblokkeerd lijken te zitten, doorbreken. Dat moge zijn grote zorg
voor een leefbaar en slagvaardig tijdschrift aantonen, dat verklaart ook zijn
engagement voor het welvaren van ons tijdschrift. Bernard Kemp was niet alleen
een vindingrijk medewerker, altijd belust op nieuw talent en bereid om met zijn fijne
smaak en kritisch gezag het kwaliteitsniveau van de bijdragen hoog te houden, hij
was in de redactie ook een fijne vriend van iedereen. Onder ons, zoals in zijn vele
andere contacten, gedroeg hij zich gul ‘Bourgondisch’. Een beetje hypomanisch en
overmatig in zijn exuberante gulheid, wist hij zijn gezelschap met woord en gebaar
te boeien en op te vrolijken. Hij had een groot hart, warm bloed, flukse reflexen en
een radde tong. Hij was een even vinnig debater als vermakelijk causeur, een
kwikzilveren mengsel van gefronste ernst en vrijblijvend spel. Zijn speelsheid zat in
zijn uitzonderlijke verbale vaardigheid. Met zijn uitermate taalbewust spreken gaf
hij soms de indruk dat zijn gedachten zijn woordvondsten niet snel genoeg konden
volgen. Hij was niet voor niets een begenadigd improvisator. Die Bernard Kemp van
de redactievergaderingen, die rondborstige Bourgondiër, die trouwe vriend en stijlvolle
gentleman, gaan wij missen.
Bernard Kemp was een scherpzinnig criticus, essayist en man van weten-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

722
schap. Zijn belangrijkste betekenis in het Vlaams literaire leven ligt in zijn arbeid
als criticus. In Vlaamse kranten en weekbladen heeft hij een kritisch oeuvre
bijeengeschreven dat door zijn omvang en regelmaat, maar meer nog door zijn
eruditie, kritisch doorzicht en formuleringskracht bewondering afdwingt. Met dergelijk
getimmer aan de weg (een taak die hij - terecht - hoogschatte en waarvoor hij heel
veel in zijn beste produktieve jaren veil heeft gehad) oefende hij zijn pen voor groter,
omvattender werk: voor monografieën over Willem Elsschot, Gerard Walschap, Filip
de Pillecijn, Albert van Hoogenbemt en Johan Daisne, en voor historische overzichten
van de moderne Vlaamse literatuur. Zijn journalistische arbeid als criticus en
chroniqueur, zijn theoretische kennis van het romangenre en zijn erudiete
vertrouwdheid met de Vlaamse literatuurgeschiedenis heeft hij in een gelukkige (en
gelukte) worp kunnen verbinden tot een ‘poëtica van de Vlaamse roman’, Van In 't
Wonderjaer tot De Verwondering, een gedurfde synthese, waarvoor hij in 1971 de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Essay verwierf. Daarnaast wijdde hij een groot
deel van zijn wetenschappelijk werk aan Gezelle. Hij promoveerde op een studie
van Gezelles houding tegenover het dichterschap, hij was actief in het Guido
Gezellegenootschap, hij schreef met behulp van het instrumentarium van de
structuralistische linguïstiek een fraaie analyse van Dien avond en die rooze.
De criticus Kemp - evenals de spreker en de docent - muntte uit door een
bewonderenswaardig intuïtief en verbaal vermogen. Men heeft omtrent zijn kritisch
werk gezegd dat een ‘bon mot’ nog geen ‘bonne analyse’ is, en dat briljante woorden
geen ersatz kunnen zijn voor een solied betoog. Bernard Kemp wàs een talentrijk
vinder van woorden en van verbanden tussen woorden, die zijn lezers of toehoorders
niet zo direct na konden trekken in voor iedereen toetsbare feiten: de intuïtief begaafde
Bernard Kemp had soms iets visionairs als hij heel grote en verre relaties zag. Maar
zijn gedurfd ‘combinatorisch denken’ bevatte altijd inspirerende prikkels. Het impact
van zijn colleges op zijn studenten aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te
Brussel is groot geweest. In de conversatie, als recensent en kroniekschrijver, als
interviewer en spreker, als auteur van wetenschappelijke synthesen en - allicht het
markantst van al - als lesgever had hij iets ‘magistraals’ over zich, dat eerbied, maar
in combinatie met zijn overvloeiende innemendheid, ook sympathie afdwong. Hij
heeft met zijn temperament en uit kracht van zijn meesterlijk bevleugeld woord in
velerlei opzichten en op allerhande wijzen contacten weten te leggen en rond zich
‘gemeenschap te stichten’. Hij heeft op eminente wijze gecommuniceerd met de
werkelijkheid en de medemensen, evenals met teksten en woorden, met de restricties
van de door-de-weekse dag zowel als met de
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fundamenteelste verwachtingen van zijn geloof. Bernard Kemp heeft magistraal
geleefd, twee keer zelfs binnen de korte spanne van zijn bestaan. Hij was ook een
talentvol romanschrijver, die al van in zijn eerste boek Het laatste spel (1957) als
speelse experimentator met het romangenre omsprong. De glimlachende God (1965)
is zeker zijn meest voldragen werk, maar in het licht van zijn latere evolutie (van de
onafgewerkte roman Het ganzenbord via De paardesprong naar Het weekdier) bleek
die roman met klassieke, tijdkritische en breed-epische allures een achterhaald
standpunt te zijn. De romancier Kemp is zich meer en meer op het bearbeiden van
de ‘taalmaterie’ gaan concentreren, aan gene zijde van de traditionele conventies van
de narrativiteit. Bernard Kemp is in Het weekdier (1980) een tekst gaan schrijven
zoals hij - improviserend, zigzaggend en kwikzilverig associërend - sprak. Hij proefde
graag het woord op de tong; zo is hij de drie tekstlagen in Het weekdier gaan proeven
en beluisteren met zijn hoogontwikkelde zin voor woord- en zinspelingen, voor
allusies en geleerde ontleningen, voor associërende woordspinsels en puur-talige
doordenkertjes. Een cultuurbewust spreker als hij, die zich zo gul en graag in de taal
nestelde, moest in zo'n taalboek als Het weekdier eindigen: van mammie tot mummie,
van geboorte tot dood heeft hij zich, als een zonnekind van Zonnegem, wellustig en
magistraal in de taal vermeid.
Als beleidsbewuste en sociaal geëngageerde man werd Bernard Kemp gemakkelijk
voorzitter en dergelijke, en hij slaagde erin dat een tijdlang te blijven. Daar had hij
de présence en het autoritaire lef voor. Hij ging graag voor, leidde en speechte graag.
Dank zij hem is de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen na de crisis van de
afscheuring weer bedaard en bestuurbaar geworden. Daar, zoals in zovele andere
commissies en comités, o.m. in zijn functie als voorzitter van de ministeriële
adviescommissie voor de letteren, wist hij met de natuurlijke autoriteit die van hem
uitstraalde, een constructief-tolerant beleid te voeren, waarmee hij zich boven
ideologische conflicten staande kon houden. Hij had er geen schrik voor om zijn
geloof te affirmeren en te betuigen; zijn tolerantie had een gezicht en een ruggegraat.
Ook in dat opzicht realiseerde hij in zijn ongedurige, bestendige aanwezigheid in het
literaire leven iets van wat dit tijdschrift nu en in de toekomst wil zijn.
De redactie
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Anton van Wilderode / Zes gedichten
San Marco / Firenze (1)
Terugkeer
Ooit onder poeder van kalk en goud
liep ik hier zeventien jaren oud
en ben ik altijd gebleven.
Al wat ik elders deed of was
was om het even gelijk het gras
sedertdien zevenmaal zeven.
Op het zorgeloos evenwicht
van glazuren dakpannen ligt
het licht van een vroeger leven
en soms als de vooravondwind
in de binnenhof herbegint
wordt mij een blijdschap gegeven
die ouder is dan ik ben en die
ik in fresco's geschilderd zie
onvatbaar hemels verheven.
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San Marco / Firenze (2)
Annuntiatie in Cella 3
De grote engel heeft andere ogen
dan die van gister, een ander gezicht
nu hij ontzaglijk ingetogen
rechtopstaat onder de ronde bogen
in nauwelijks méér dan morgenlicht.
Het meisje Maria geknield gebleven
de vinger in het gebedenboek
aan het blad waar zij verder zal lezen
straks als de blijdschap blijft, en de vreze
voorbij van het hemels bezoek, het meisje Maria, de mond nog gesloten
met heel haar lichaam luistert zij naar
de boodschap van boven op rozerode
vleugels gebracht door de heilige bode
zonder verbazing of wangebaar.
De dag herbegint, op de plek waar hij daalde
ligt het okeren poederstof van altijd
geen spoor is gebleven van wie daar straalde
geen woord van de woorden die hij herhaalde, alleen maar het antwoord: ik ben bereid.
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San Marco / Firenze (3)
Annuntiatie in Corridoio
De bomen boven de palissade
en achter het tralieraam
blijven met ingehouden adem
na zijn doortocht roerlozer staan.
Het maartgras hevig en teder
tot tegen de marmerstoep
ligt waakzaam opwaaiend neder
na de zachte prent van zijn voet.
Met de engel naar binnen gevlogen
terwijl de boodschap begint
onder zeven zuivere bogen knielt bijna zichtbaar de wind.
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Capella dei depositi / San Lorenzo - Firenze
1.
De dag is marmer. Met volmaakte lijnen
die opwaarts lopen, liggen, zich verenen
of eenzaam hoger in een hoek verdwijnen
ontstaat een firmament van enkel stenen.
Bij glans en weerglans en weerspiegelingen,
glazuur alom van glanzende contouren
blijf ik een overmoedig binnendringer,
de voeten op de echo's van de vloeren.

2.
De slapers op de gladde sarcofagen
in sluimer nog, of in vertraagd ontwaken
de wimpers bevend. Waar de handen lagen
een lauwe plek. Uit ligpeluw en laken
het lichaam losgewoeld en zonder adem
van hoofd tot voeten een gestremde zwaarte.
Het daglicht dat van boven komt doet schade
aan zoveel ingehouden ingetogen klaarte.

3.
Als twee antieke goden, neergedaalde
uit welke onbewoonbare gewelven,
na menig tocht en uittocht tot zichzelve
teruggekeerd, in roerloze gewaden
van lenig paardeleer, twee jongemannen
helder geworden na een bezig leven
aan zoveel nutteloosheid prijsgegeven,
nu in hun nissen ongewoon ontspannen.
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Ingrid vander Veken / Achter tralies
Een zacht, vinnig klopje op de deur.
De stem van de negerjongen:
‘Cheetah!’
‘Yes’, zei hij.
En bleef onbeweeglijk liggen in het donker, zijn armen en benen nog verdoofd
door de slaap.
Op de overloop weerklonk hetzelfde klopje, tweemaal heel kort, gevolgd door
dezelfde stem die ‘cheetah’ fluisterde, telkens opnieuw, aan een gelijk ritme, zich
steeds meer verwijderend. De jongen wekte iedereen, waarschijnlijk.
Door het smalle raam viel het maanlicht naar binnen. Stilaan kregen in het
schemerdonker de voorwerpen vorm - de lavabo, zijn koffer, de met kleren bedekte
stoel.
Hij sloeg het laken weg en wachtte, tot de klamme nachtkilte zijn huid in haar greep
had.
Dan wipte hij in zijn jeans, trok een pull over zijn hoofd, scharrelde over de
plankenvloer, tot zijn blote voeten de sandalen hadden gevonden.
Hij ontgrendelde de balkondeur.
De lodge was gebouwd als een paalwoning. Hoge, steile muren en kamers als aan
elkaar gekleefde luciferdoosjes.
Ter hoogte van zijn kamer, tussen de takken van een afgestorven boom, was een
plateau getimmerd. Daarop kon je 's morgens de eekhoorns zien stoeien.
Zijn ogen gleden langs de stam naar beneden.
In de diepte sjokten buffels, wel zeven. Hij hoorde hun gulzig geslok en het geklots
van hun poten in het slijk.
Om 's nachts de dieren te lokken strooiden ze zout in de poel.
Aan de receptie lag een boek dat je voor het slapengaan kon invullen: je naam,
het nummer van je kamer, en een kruisje bij het dier waarvoor je 's nachts gewekt
wilde worden.
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Zou hij in een huurauto de grens over mogen? Op de zetel in de hoofdstad wilden
ze hem de formulieren niet geven. Hij moest ze ter plaatse vragen, aan de douane.
Geen zorg, hij vond er wel wat op. Met zijn ervaring.
Plots zag hij ze. De bruingele, gestipte vlek aan de overzijde van de plas. Met
langzame sierlijke bewegingen sloop het dier uit het struikgewas. Hij herkende het
kleine, ronde hoofd, de korte oren. Het dier draaide een paar maal in het rond en
bleef dan staan, strak op zijn poten, met gestrekte nek. Hij sloot de ogen en luisterde
naar het getsjirp van de krekels en het geslobber in de poel. Een geur van verkoold
hout vermengde zich met fris groen en dampen van de aarde. Het regenseizoen was
bijna voorbij.
‘Oh, look over there!’
‘What is it?’
‘The cheetah!’
‘Oh dear, can you lend me your glasses?’
‘There, can you see it now?’
‘Oh my god! O Henry, look!’
Verdomd!
Hij boog zich voorover om te zien waar het lawaai vandaan kwam.
Natuurlijk, de Amerikanen.
Ze zaten tegenover hem in het restaurant. Twee echtparen op leeftijd en een
tienerdochter. Hoogstens zestien was ze. Op hoge benen had ze hem in het voorbijgaan
gegroet, een pruillip en pieken voor haar ogen.
Dat woeste en brutale van broze jonge meisjes. Naarmate hij ouder werd, was het
hem heviger gaan beroeren. Het waren hun lijfjes, natuurlijk. Maar vooral die
onschuld, wist hij. Het dwaze voorrecht van wie nog geen vergankelijkheid had
achterhaald. Hij had haar verbannen, betweterig en overmoedig. Maar in zijn borst
was een holte achtergebleven, waarin jaar na jaar onbestemd heimwee binnensijpelde.
En indien het ditmaal ernst werd?
Hij niet d.w.z. nooit meer zou terugkeren?
Waarom joeg zijn hart niet sneller bij die gedachte?
Liet ze hem werkelijk onverschillig of drong ze niet tot hem door?
Of: was hij er stilaan mee vertrouwd geraakt?
Zoveel vuur, puin, bloed, darmen.
Het kwam erop aan de sterkste te blijven, en vooral de snelste. Rennen en rennen,
ook al zat het je op de hielen. Al sloeg het plots zijn klauw uit.
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Het was een scherpe klap geweest. Eén, twee, misschien drie meter verderop.
Sedertdien droeg hij steeds lange broeken, of een enkele keer shorts, maar dan
met sportkousen.
Niet dat je er beschaamd om moest zijn, maar toch.
Die Kraters van Vertrokken Vlees op zijn kuiten.
Eén van de buffels maakte een halve cirkel met zijn achterpoten. De anderen volgden
zijn voorbeeld. In trage draf verdwenen ze in het oerwoud.
‘Oh, isn't it a pity?’ zei een schelle stem.
De schijnwerper trok een vaalgele kring rond de plaats waar de cheetah had gestaan.
Zou het echt gevaarlijk zijn?
Zolang je niet verder gaat dan de hoofdstad, had John gezegd.
Van de vier die in een bootje het meer waren overgestoken om rechtstreeks in de
frontlinie te belanden, waren enkel de lijken teruggevonden.
Hij dacht aan die keer in Rhodesië met Evelyne.
Ze deden er beter aan de karavaan van de regeringstroepen te volgen. De
guerrillazone was veel te riskant. Liever drie dagen wachten dan je leven wagen.
‘Tegenhouden kunnen ze ons toch niet’, zei Evelyne.
Het was prettig rijden, langs de zandwegeltjes. Ze kletsten, sneden een stukje
salami af, dronken een slok rode wijn... Of hij ook zo'n loom gevoel kreeg? had
Evelyne gevraagd. Ze parkeerden de jeep onder een boom en zochten een plaatsje
in de struiken. Zacht, en goed beschermd.
Gelijktijdig schrokken ze wakker. De voetstappen en de stemmen kwamen steeds
dichterbij. Evelyne trachtte te lachen, maar haar mondhoeken trilden. Voor het eerst
zag hij angstflitsen in haar ogen. Zijn keel was droog en dichtgeknepen.
Een geweerkolf boog de struiken opzij.
Was dat hun wagen, daar op de weg? vroeg de jongeman in uniform. Ze moesten
wel knettergek zijn!
Evelyne. Ze was een goede maat geweest. Een scherp gezicht maar een breed
bekken en, net onder de ronding van haar heupen, twee zakjes cellulitis.
Hij moest ophouden met piekeren vooraf.
Dat deed hij nooit.
Een Ram stormt op zijn prooi af, onbezonnen.
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Zijn enige voorbode - soms - was dat klamme voorhoofd bij het ontwaken.
Bij zonsopgang snorde een helikopter over het natuurpark en werden de dieren in
kaart gebracht.
Om half acht volgde de briefing voor de rangers.
Na het ontbijt - mango or pinapple juice, corn flakes, eggs & bacon & sausages
& tomatoes, tea or coffee - werden de toeristen opgehaald.
6 witte Japanse combi's voor 1 giraffe.
Tourism & Wildlife.
Erger nog waren de Beach Hotels.
Paleizen van glas en glimmende tegels tussen de lemen hutten. Azuurblauwe
zwembaden en exotische watervallen. Stranden van fijn, wit zand, aangevoerd per
kilogram in plastiekzakjes. Eén vingerknip en de boy kwam aandraven met
luierstoelen en cocktails in uitgeholde kokosnoten. En 's avonds, als de rotjong naar
bed waren en stemmig licht opstak, de rood-geblakerde borst bedekt door een van
zijn twee sporthemden, hing hij aan de bar en zoop brandy, terwijl zij geilend swingde
met stevige negerbipsen. De middenstand droomde hardop en god stuurde zijn zegen,
ingecalculeerd in de prijs (buiten seizoen een week gratis!) maar niet in de
verwachtingen. Regen stroomde langs de ruiten waarachter zij staarden en kaartten
en ruzieden. En de inboorlingen interpreteerden hun teleurstelling als de verveling
van wie dergelijke luxe bezit als geboorterecht.
Telkens als hij van het vliegtuig stapte, voelde de grond heter aan zijn voeten.
Hij wist precies hoe het zijn zou.
In de documentatie stak altijd wel een fotootje en het curriculum kon je vinden in
de jaaruitgave van de beroepsvereniging. Ze zouden het bericht afdrukken op de
voorpagina, in een rouwkadertje. Met lof voor zijn moed en dynamisme en respect
voor zijn scherp doorzicht in internationale conflicten.
Dit was het ogenblik om een correspondent ter plaatse te sturen.
De bevrijdingstroepen hadden de hoofdstad heroverd. Traag, maar onafwendbaar
werden de dictatoriale troepen teruggedrongen. Alleen de noordelijke provincie was
nog in hun handen.
Acht jaar lang had het regeringsleger terreur gezaaid. Nu braken soldaten uit hun
harnas, woedend om de nederlaag en bang voor weerwraak...
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Panisch juichend trokken verbrokkelde eenheden langs de wegen. En in elk dorp
vierde hun wreedheid ultieme triomfen.
Nog een week, en de strijd zou beslecht zijn.
Tenminste: zo leek het in Europa.
Maar bij een driedubbele whisky, in de lounge van het Intercontinental Hotel, was
hem een andere versie opgedist.
De dictator had zich herpakt, gesteund door stam- en geloofsgenoten, en in kampen
werden zijn troepen herschoold. De landingsbaan van de hoofdstad was uitgebouwd
tot volwaardige luchthaven. Sympathiserende buurlanden stuurden materiaal en een
week geleden waren vanuit Europa de eerste huurlingen aangekomen.
In plaats van een korte en krachtige overwinning, wachtte de bevrijders in het
Noorden een slepende guerrilla.
Er roerde wat aan de rand van de poel. Hij zag enkel het deinen van ruggen. Op en
neergaande, witte strepen. Een kudde van hooguit vijftien dieren.
Ze sjokten op de plas toe, Snuit en poten, wroetend in de grond. Aanhoudend
trappelend met stompe regelmaat. Ineengedrongen lijven en grote, doorhangende
koppen.
De dienst zou sober en stijlvol zijn.
Achter in de rouwkapel zou Carla staan, geflankeerd door de twee kinderen.
Links David, in grijs flanellen pakje met korte broek. Drentelend van het ene been
op het andere. Nieuwsgierig rondturend met die karbonkels van hem. Een beetje
onwennig. Waar blijft papa nu? Rechts Jennifer. Te groot om niet te weten, te klein
om te begrijpen. Zijn poppeminnaresje. Wellicht zou ze zachtjes huilen, triest en
verloren, zoals kinderverdriet zijn kan. Elke ochtend bracht ze hem koffie aan bed.
Dat wil zeggen: de keren dat hij thuis was.
En Carla?
Ja, Carla.
Groot en waardig, in donker mantelpak, met geheven hoofd. Hij trachtte zich in
te beelden hoe ze zich zou voelen. En wist het niet, zelfs niet bij benadering.
Zou ze verlamd zijn door pijnscheuten, zo diep en dof dat ze de oppervlakte niet
halen of zo fel dat je er met een even grote hardheid tegenaan moet?
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Of had ze altijd geweten dat het kon gebeuren? Eén van de mogelijkheden, zoals oud
worden met hem, of kanker krijgen, of Chrisje verstikt in zijn wiegje die ene avond
dat ze niet thuis waren.
Ze hadden er nooit over gepraat.
‘Pssst!’
Ze leunde over het balkon, een Javaanse schimmenpop, frêler nog dan in zijn
herinnering.
‘Kun jij ook niet slapen?’
‘Ik dacht dat iedereen naar bed was’, zei hij, verward.
Hij wilde niet gestoord worden en nog minder bespied. Na jaren zat de eenzaamheid
als een getemde valk op zijn schouder.
Een paar kamers verder begon iemand te snurken. Het was een potsierlijk geluid,
haast ongepast hier. Het meisje giechelde. Hij knipoogde terug. Stom van hem, alsof
ze dat in het donker zien kon.
‘Kom mee, ik moet je iets tonen’, fluisterde ze.
‘Waarheen?’
‘Ssst! Kom!’
Ze wees in de richting van de overloop.
Hij sloeg zijn regenmantel om. Een kamerjas nam hij al lang niet meer mee. Te
veel bagage kon hinderlijk zijn, je wist nooit waar je terecht kwam.
Haast gelijktijdig trokken ze de kamerdeur achter zich in het slot. Ze was op blote
voeten en ze had een gek nachthemd aan, zag hij, het leek wel een uitgerekte trui.
Op haar tenen ging ze hem voor, de gang uit, door het restaurant, voorbij de bar.
Bij het zonneterras bleef ze staan en legde een vinger op haar mond.
‘Voorzichtig!’ Over de balustrade hing de negerjongen met een verrekijker in de
richting van de poel te turen. Ze slopen achter hem door tot bij de receptie.
‘Jij wil toch niet naar buiten?’, vroeg hij.
‘Nou, èn?’, zei ze.
‘Je weet toch hoe gevaarlijk dat is.’
Ze lachte spottend.
Een ouwe lul, dat was hij.
Naast het sleutelbord was een ijzeren deurtje. Dat duwde ze open. Tastend, wat
houterig, volgde hij haar, een nauwe trap af. Het was er kil en donker. Hij hoorde
zichzelf kuchen, een vreemde, holle klank. Aan de voet van de trap strekte zich een
lange, flauw verlichte tunnel uit.
‘Beloof me dat je 't niet doorvertelt’, zei het meisje. ‘Anders is de pret eraf.’
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‘Ik beloof het.’
‘Met hun lawaai en hun idiote opmerkingen. Ze luisteren niet eens, ze razen maar
door. Zo is het thuis ook altijd.’
Hij deed of hij het niet gehoord had.
De tunnel gaf uit op een witgekalkte muur. Over de ganse lengte daarvan, op
schouderhoogte, liep een smal raam.
Het meisje ging op haar tenen staan en klampte zich vast aan een richeltje.
‘En? Wat vind je ervan?’ vroeg ze, amper hoorbaar en zonder zijn antwoord af te
wachten.
Hij keek naar buiten.
Het raampje lag op gelijke hoogte met de poel. Er zat geen glas voor, alleen
traliewerk. Op nog geen armlengte van hen drumden de dieren.
Van op het balkon hadden ze een eerder nietige indruk gemaakt, zo vlakbij leken
het monsters. Wat hij voor witte strepen in hun vacht had gehouden, waren stekels,
merkte hij nu. Hij veronderstelde dat het een soort wilde zwijnen waren.
Eén ervan kwam de bodem van het raampje besnuffelen. Zijn horens beperkten
zich tot twee botte uitsteeksels aan weerszijden van de slurf. Op zijn puntige oren
groeiden toefjes haar. Onder de nauwe, wrede oogjes vertoonde de huid een gezwel
en in het midden van de kop, in het verlengde van de ogen, staken nog ens twee
knobbels.
‘Mooi, hé?’ zei het meisje.
Dat onbewogen gezicht waar hij geen raad mee wist. Dat dezelfde aanblik bood
als toen hij haar ontmoette, een meisje tussen de andere, een vreemde. Was het kilte
of sereniteit? Van bij de aanvang had het hem geïntrigeerd. Misschien was dat zelfs
bepalend geweest: de emoties die hij dat masker kon ontrukken.
Hun eerste afscheid op de luchthaven. De holle stem van de omroepster die zijn
vlucht aankondigde. En zij, die hem omhelsde met natte wangen.
Nu leek het of hij was teruggekeerd op zijn stappen. Met dit verschil: nooit zou
ze nog vervagen tot een schim.
Carla was zijn vrouw.
Telkens deed ze hem uitgeleide. Zoals ze ook zijn koffers pakte. Inclusief het verse
flesje after shave zakformaat. Of beter nog: de citroenpastillen.
De allereerste keer moet ze gedacht hebben: hij heeft vaak hinder van zijn keel en
dan dat suizen wanneer het vliegtuig opstijgt.
Hij stelde zich voor hoe ze driemaal voorbij de rekken was gewandeld. En hoe
uiteindelijk haar keuze was gevallen op dat groene kartonnen doosje.
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De tweede keer: laat ik citroenpastillen voor hem meebrengen.
En zo had het gebaar zich tussen hen genesteld.
Nu dacht ze waarschijnlijk amper aan hem als ze het groene doosje kocht, zoals
de ontdekking ervan tussen zijn overhemden hem niet langer vertederde.
De citroenpastillen waren een eigen leven gaan leiden en dat leven had niets meer
met hem te maken.
Behalve dan die zure smaak in zijn mond.
Hij trachtte te achterhalen wanneer de balans was overgeheld. Maar de feiten
gleden te zeer in elkaar. Wat was dat ogenblik overigens, behalve een raaklijn tussen
aanloop en nasleep?
Als er zoiets als een breekpunt was, dan bleef het ongrijpbaar en irrelevant.
‘Ik hou van je’, zei ze. Of: ‘Pas goed op jezelf.’ En: ‘Neem geen risico's, denk aan
ons.’
Elk vertrek holde haar woorden verder uit.
Ze timmerde letters overeind en hij keek naar het decor waartussen ze afscheid
vierden, als een kind dat nooit had leren lezen.
‘Wanneer heb je dit ontdekt?’, vroeg hij.
‘Ari heeft me hierheen gebracht, gisteravond.’
Ari was de boy van de room service. Hij moest ongeveer haar leeftijd hebben.
Het was een observatiepost, nam hij aan. Voor het personeel van de lodge, of voor
biologen misschien.
Zoals dit land zijn observatiepost was. Zonder argwaan te wekken kon hij hier
inlichtingen inwinnen over wat zich afspeelde achter de grens. Praten met het
ambassadepersoneel, managers van genationaliseerde bedrijven, vluchtelingen die
in steeds groter getale het land binnenstroomden.
Father Anthony werkte als aalmoezenier in een van de kampen. Hij was de laatste
die de staatsgevangenis levend had verlaten.
Het hoofdkwartier van de militairen, heette het officieel. Zes L-vormige gebouwen
van drie hoog.
Met zestig zaten ze in een cel onder de pannen. Wilde iemand neerliggen om te
slapen, dan moesten de anderen rechtstaan. Van de twee reglementaire maaltijden
kwam weinig terecht. Bewakers vielen stomdronken binnen, lallend dat alle geld
was opgezopen, ook dat voor het eten. Water was zo schaars, dat vader en zoon
elkaars urine dronken.
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Spoedig vielen de eerste doden. Elke dag, bij het ontwaken, nieuwe lijken.
Vierendertig waren het er op zeker ogenblik. Ze stapelden ze op in een hoek en
trachtten ze te bedekken, maar de stank werd ondraaglijk. ‘Als je ze kwijt wil,
waaroom eet je ze dan niet op?’ vroegen de bewakers.
Na zeven dagen kregen ze toelating om de lichamen te verwijderen. Bij de voeten,
van de derde verdieping naar het gelijkvloers. ‘Hun vlees bleef aan de grond en aan
je handen kleven, afwassen kon je het niet, je moest wel eten met diezelfde bebloede
vingers.’
Hij deed zijn relaas op zalvende toon. Zijn van goedmoedigheid verzakte wangen
daverden.
‘Vertel eens’, zou Carla vragen.
En hij zou haar vertellen. Van Father Anthony, van de zakenman in de lounge van
het Intercontinental, van Ari van de room service. En - ja, waarom niet? - van het
meisje.
Maar: hoe vertelde je iets wat woorden verdrong? De mate waarin feiten je
aantastten, dat had belang. Wat hij deed was feiten op een rijtje zetten.
‘Kijk es! Ik geloof dat daar iets beweegt!’
Hij tuurde in de verte.
‘Zie je die grote boom? Een beetje meer naar links.’
Hij merkte niets. Of toch...
Het dier had de grootte van een flinke hond en lage achterpoten.
‘Een hyena!’ zei hij verrast.
Geschrokken keek het meisje hem aan. ‘Wat nu?’
‘Hyena's doden alleen zieke of gewonde dieren’, zei hij.
‘Ben je zeker?’ vroeg ze met benepen stemmetje.
Hij keek naar het schemerige profieltje.
Zeker was je natuurlijk nooit. Maar als een enkele keer een hyena een antiloop
verscheurde voor je ogen, had je veleer de neiging hem te vermanen als een ondeugend
kind. Zo snel wende je aan die schijn van vrede.
Die avonden, als de kinderen naar bed waren en zij gevrijd hadden - een beetje haastig
nog, morgen zou het beter zijn -, en hij een douche had genomen, alles van zich
afgespoeld, zon, olie, zand, kruiden, dorre cellen, wel een half uur lang, tot zijn
schedel voos was en hij een verse huid had.
Met z'n tweeën, weggezakt in de fluwelen zetels bij het haardvuur.
Carla, die een fles wijn ontkurkte en twee glazen uitschonk. ‘Op je thuiskomst.’
Hij trok aan zijn sigaar en luisterde. Aanvankelijk drong enkel haar stem
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tot hem door. Een sonoor, ritmisch geluid, waarop zich koppig woorden vasthaakten.
Pas na een kwartier, soms ook langer, begreep hij de woorden.
Jennifer had een uitstekend rapport. Eén zwak cijfer, voor orde, dat moest ze van
hem hebben, erg was het niet. O, en David was voor het eerst verliefd, neen, geen
mooi meisje, het dochtertje van de bakker, rood haar en zomersproeten. Roze pioenen
had ze geplant, het deed haar denken aan vroeger, in de tuin van haar ouders bloeiden
ook roze pioenen.
Hij lijmde haar verhalen tot dagen, weken, maanden. Trachtte zich een beeld te
vormen van de Carla zonder hem. Maar hoe vlijtig ze de uren ook inkleurde, zijn
afwezigheid liet witte vlekken na.
Vroeger had hij er zich nooit om bekommerd. Hij luisterde naar haar en vertelde
wat hem inviel, kriskras, ontspannen, plezierig. Met dezelfde vlotheid waarmee hij
zijn artikels schreef.
Tot wanneer? - niet eens zo heel lang geleden, die wrevel in hem was gevaren.
Wat wist Carla van de man tussen de frontlinies, achter het stuur van de landrover,
onder het muskietennet in een broeierige hotelkamer?
Die man bestond, zoals de vrouw die het huis bewaakte waarnaar hij telkens
terugkeerde.
Bij de genade van een handjevol woorden.
Hij wou het onbehagen wegwerken, het lukte niet meteen, maar koppig zette hij door,
hij kende immers het middel. Alles zo nauwkeurig mogelijk formuleren.
Maar hoe verbeten hij ook probeerde, de kloof bleek onoverbrugbaar. Een normaal
verschijnsel, hield hij zich voor, je bleef gekooid in je eigenheid, al leefde je
voortdurend op elkaar, dan nog zouden je dingen ontgaan.
Hij had zichzelf voorgelogen, besefte hij nu.
Zijn onmacht gold, noch de duur van zijn afwezigheid, noch de gebrekkige
verwoording daarvan, maar iets dat daar hoogstens het gevolg van was en waar hij
niet tegen opgewassen bleek.
Hij begon te stappen, steeds vlugger, te rennen ten slotte, tot hij buiten adem was.
De aarde tolde onder zijn voeten, als een lopende band in de verkeerde richting en
hij trappelde ter plaatse en wist dat die plaats - een huis, vrouw, kinderen - nooit
meer dezelfde zou zijn of alleen ogenschijnlijk dezelfde, omdat hij zijn greep erop
verloren had.
Misschien zou hij terugkeren, misschien was dit zijn laatste reis.
Het maakte niet het minste verschil uit.
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Het meisje rilde. ‘Hoe kan het hier overdag zo heet zijn?’ Hij deed zijn regenjas uit
en hing hem over haar schouders. ‘We zullen hem delen’, zei ze, en gaf hem een
mouw terug. Minstens veertig centimeter kleiner was ze, hij sloeg een arm om haar
schouders, het was gemakkelijker zo.
Ze kwam tegen hem aanleunen. Hij voelde haar huid door zijn pyjama heen, een
kille bovenlaag, en vlak daaronder die warmte. Er werd een kader om hen heen
geslagen en hij zag het schilderij. Het woud, de dieren, de schuilkelder en achter het
raam daarvan, een rechtopstaande figuur met geheven arm, en door het toeval in de
holte van die arm geplant, een nog onbestemd lijfje.
Alleen dit was echt. Nooit was iemand hem zo na geweest. Ze waren gehouwen
uit een zelfde nacht.
Eigenlijk had hij het veel vroeger kunnen weten. Aan die onwennigheid bij elke
thuiskomst. Die verse huid die hem omspande, als een strakgestreken pak van een
verre bezoeker.
Omgekeerd was er nooit een overgang geweest. Hitte en stof drongen in zijn
poriën, maar het was een vertrouwde ervaring. De geuren herkende hij als geuren
uit zijn kinderjaren. Munt, komijn, kaneel... Beesten, en aarde.
Zijn anker had zich verlegd.
Hij was naar Afrika vertrokken, overtuigd dat je vat kon hebben op de gebeurtenissen.
Dat weten en wetenschap doorgeven een van de wijzen was om de wereld in de vuist
te klemmen.
Europa vergrijsde tussen de bakens die het in het verleden had uitgezet. Maar hier.
Hier werden de grenzen verlegd, uur na uur, regimes, staten, leiders.
Afrika schreef zijn geschiedenis en hij leende zijn handschrift, links, rechts,
broeihaarden, soldaten, helm en kaki, de tijd spoelde over hem heen, af en toe keek
hij op zijn horloge en noteerde het uur. Een schamele bijdrage.
Geen omwenteling ooit door hem aangestookt of uitgevoerd. Hij wist niet eens
wat het betekende, iemand neer te schieten die je in de ogen kijkt. Zijn enig wapenfeit
was de granaat die zijn kuiten had verminkt.
Dat was wat de negerjongen hem had verweten in de bar. Hij was erg jong en een
beetje dronken, maar wie was dat niet zo laat op de avond?
Hij stond te praten met een groepje officieren. Ruw had de jongen hen opzij
geduwd. Wat gaf hem het recht over hen te schrijven?, wilde hij weten. Een van de
officieren wilde tussenbeide komen. Maar hij gaf hem
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'n teken, de jongen te laten begaan.
‘Ik verblijf hier meer dan de helft van het jaar, nu al vijftien jaar lang’, zei hij. Hij
had net zo goed niets kunnen zeggen. De jongen begon te schelden. Zijn stem werd
steeds luider. De blik in zijn ogen verstarde. ‘Kijk toch naar jezelf man! Maar kijk
dan toch naar jezelf!’.
Na een poosje vond een van de officieren het welletjese. Hij greep de negerjongen
bij de kraag en sleurde hem naar buiten.
Toen hij terug in zijn hotelkamer kwam en het licht boven de lavabo aanknipte,
zag hij de man in de spiegel. Hij had hem lange tijd bekeken. Zijn door de zon getaand
gezicht dat nooit donker zou worden. Een clown was hij, beroepshalve bedolven
onder schmink maar waarvan iedereen wist dat zich onder dat masker een ander
gezicht verborg, het echte.
Zijn aandacht stond op scherp. Elk zintuig spits, elke spier gespannen. De kleinste
trilling in de lucht drong tot hem door. Vleugels van insekten. Frunnikende bladeren.
Maar hij hoorde geen geluiden, alleen de stilte, een stilte bij elk geluid verder
uitgehold, groot en wijd als dit werelddeel.
En in die stilte begon het meisje te ademen.
Of beter: het was geen ademen. Veeleer een hortend hijgen, nu en dan onderbroken
door schor gereutel. Hoekig schokten haar schouders op en neer.
‘Kindje, huil je? waarom?’ Schuchter streelde hij haar kruin, zijn vingers beroerden
amper haar haren.
‘Ik weet het niet’, zei ze.
Hij drukte haar tegen zich aan, eerst zachtjes, dan feller. Hij wou niet dat haar iets
overkwam.
Ze begon wild te snikken.
‘Stil nu maar’, troostte hij. ‘Stilletjes. Het komt allemaal weer goed.’ Maar terwijl
hij die woorden hoorde, wist hij dat ze nergens op sloegen, dat hij geen tovenaar was
en dat er evenmin magie bestond die haar helpen kon. Al wat hij haar bieden kon,
was een kloppend lichaam om tegenaan te leunen.
Hij voelde haar natte wimpers op zijn borst.
‘Ik wil niet alleen slapen vannacht.’
Hij dacht aan morgenvroeg en aan haar ouders en aan Ari van de room service,
en dat ze veel te jong was en hij haar aan het schrikken zou maken.
‘Als je dat werkelijk wil’, zei hij.
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Roerloos lag haar naakte lijfje tegen hem aan, leeg en uitgehuild. Hij had haar kunnen
zoenen en strelen. Misschien wachtte ze op hem. Maar hij bewoog niet.
Hij voelde haar voorhoofd tegen zijn mond en haar knie op zijn dij en wist haar
onbereikbaar.
Nog enkele uren en de zon zou opgaan. Ze zouden tegenover elkaar aan tafel zitten,
dezelfde gebaren maken als gisteren en beleefdheidsformules wisselen, nu en dan
onderbroken door een glimlach of een oogopslag. Daarna zou hij de grens oversteken
en zou zij verder reizen, begeleid door haar kakelende vierschaar.
Hij dacht aan Carla, aan de groeven in haar voorhoofd en het rekken van haar
huid. Ook dat was aan hem voorbijgegaan. Hij had het vastgesteld, achteraf.
Hij drukte het meisje tegen zich aan, niet wetend of wat hij voelde afgunst was
omdat zij nog alles te verwachten had of medelijden omdat het haar net zo zou
vergaan.
Ze blies koude wolkjes in zijn hals. Ze sliep.
Hij maakte zich los, gleed voorzichtig het bed uit en ging op het balkon staan.
Het was of zijn hele leven bestond uit ogenblikken als dit maar bij optelling de
som niet klopte, nooit kloppen zou, omdat ze niet vooraf bepaald was en hij dus net
zo goed om het even wanneer kon ophouden met tellen.
Langs de horizon liep een smalle lichtstreep. De poel bood een desolate aanblik.
Hij ging na waar zich de observatiepost bevond. Zijn berekeningen klopten. Hij
zag het heuveltje, dik bebost en bijzonder laag.
Voor wie er nooit geweest was, volstrekt onopvallend.
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José de Poortere / Instrumenten
1.
Metalen mondtrom
De hooglepel de dieplepel
ze schuiven door de stronken
ze graven een kanaal.
Een boom wordt doorgezaagd
tot ribbe voor een boot,
de geerder gergelt klaphout
met botnul veegt de bouwer
het nieuwe scheepsmodel.
Ik werk met ibm
metalen mondtrom van de dichter
gekwetste letters worden doorge-x't
ik bik ze aan
vel elke dode letter.
O rit en knut
gebies, geboer, geblaar
geknuf, gesop, geknutter
met alle spanen kassen,
o groeizaam water
van mijn bewogen taal.
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2.
Mijn taal tandt in het rad
ze heft de dood naar boven
gaat als een guillotine open.
Ze daalt, onthalst,
snijdt tussen hoofd en hart
de bloedbaan open.

3.
Tussen de regels
is een dichter moeder
met een blind kind
in ondoorzichtig water
dat schopt tegen de wand.
Maar in de winter van de lakens
neem ik een naald en nader ik
dwars door de navel
het eigene, mijn ingewand,
bind af ovaria
trompetten van Fallopius,
ontbindbaar achteraf
als iemand mij iets fluistert
tussen de regels
het blinde kind verwacht.
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Karel Wauters / Richard Wagner en Vlaanderen. Een balans van de
jaren 1844-1914
Op dinsdag 27 maart 1860 arriveerde te Antwerpen met de trein een korte gedrongen
man. Zoals zovele reizigers die in de 19de eeuw voor één dag vanuit Brussel de
Scheldestad bezochten, maakte hij een wandeling langs de kathedraal, de kaaien en
het Steen. Of deze buitenlander met zijn eerder ongewone fysionomie - armen tot
aan de knieën en een opvallend geprononceerd achterhoofd - de aandacht trok van
de plaatselijke bevolking, is niet bekend. Mogelijk hebben sommige wandelaars hem
even nagestaard en hem voor een ietwat excentriek exemplaar van de Duitse
koopmans-kolonie gehouden. Het merendeel van de voorbijgangers zal hem
nauwelijks hebben opgemerkt, en zeker herkende niemand in hem de componist
Richard Wagner, al stond die toen te Parijs en te Brussel in het brandpunt van de
belangstelling.
Met dezelfde onachtzaamheid waarmee waarschijnlijk de meeste Antwerpenaars
hem voorbijliepen, liet Wagner die dag ook het Antwerpse stadsbeeld aan zijn oog
voorbijgaan. In zijn autobiografie Mein Leben schrijft hij over dit bezoek:
Durchaus nicht in der Stimmung, die spärlich hierfür mir gegönnte Zeit
zur Besichtigung von Kunstschätzen zu verwenden, hatte ich mich mit
dem äusseren Anblick der Stadt, welcher mir weniger Altertümliches bot,
als ich es vermutet hatte, begnügt. Sehr verdriesslich jedoch blieb ich durch
meine Enttäusschung über die Lage der berühmten Zitadelle gestimmt.
Ich hatte zugunsten der Szene des ersten Aktes meines ‘Lohengrin’
angenommen, diese Zitadelle, welche ich mir als die alte Burg von
Antwerpen dachte, böte jenseits der Schelde einen irgendwie
hervorragenden Punkt dar; statt dessen nun nichts als eine unterschiedslose
Fläche mit in die Erde eingegrabenen Befestigungen zu erkennen war. Bei
späteren Aufführungen des ‘Lohengrin’ welchen ich beiwohnte, musste
ich nun gewöhnlich über die auf stattlichem Berge im Hintergrunde sich
erhebende Burg des Theaters lächeln.
Egocentrisch als steeds, had Wagner zich bij zijn verkenningstocht door Antwerpen
alleen geïnteresseerd voor wat met eigen werk verband hield, en zo was zijn
ontgoocheling uiteraard groot: de Antwerpse linkeroever
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met de toen nog bestaande vesting ‘'t vlaemsch hooft’ en de zich daarachter
uitstrekkende Waaslandse vlakte had natuurlijk maar weinig gemeen met het beboste
en heuvelachtige stroomlandschap, zoals hij dat in zijn scenische aanwijzingen voor
Lohengrin had afgeschilderd. Dat de werkelijkheid vaak een heel ander uitzicht bood
dan het poëtische beeld dat zijn romantische geest er zich van gevormd had, zou
Wagner in zijn verdere leven nog meermaals ervaren. Maar misschien had hij op die
ene dag, in feite een dag van verpozing tussen twee zenuwslopende concerten te
Brussel, zich voor Antwerpens monumenten toegankelijker getoond, indien hij ter
plaatse iemand had gekend die hem had kunnen rondleiden. Dit nu was niet het geval,
en zo verliet hij Antwerpen zoals hij er was gearriveerd, als een vreemdeling, en
bleef zijn bezoek een alleenstaand feit zonder gevolgen.
Ofschoon Wagner daar toen niet van op de hoogte was, had zijn werk in 1860 te
Antwerpen niettemin al een zekere bekendheid verworven. Vijf jaar voordien, in
maart 1855, had een beperkt theatergezelschap uit Straatsburg in het Théâtre Royal
een voorstelling van Tannhäuser gegeven, die in de plaatselijke pers niet onopgemerkt
voorbij was gegaan. In het dagblad De Schelde had Domien Sleeckx er zelfs een
voor die jaren opmerkelijk boeiende bijdrage aan gewijd. Sleeckx, die van in zijn
jeugd de toneel- en opera-actualiteit op de voet volgde, kende Wagner - tenminste
van naam - vermoedelijk al uit de tijd toen hij nog mederedacteur was van Vlaemsch
België, de eerste Vlaamse krant. Twee berichten in de enige jaargang 1844, waarin
op Wagners eerste successen te Dresden gewezen wordt, zijn haast zeker van zijn
hand. Toen hij in De Schelde schreef, was hij echter als publicist en letterkundige
volledig tot rijpheid gekomen, en had hij zich bovendien een benijdenswaardige
muziekcultuur eigen gemaakt.
Sleeckx stond met zijn waardering van Wagners kunst aanvankelijk nog erg
geïsoleerd: tot omstreeks 1870 kenden de meeste ontwikkelde Vlamingen de
componist hooguit van horen zeggen. Dit hing natuurlijk samen met de nog altijd
aanzienlijke culturele achterstand van onze gewesten, en meer speciaal met het
ontbreken van een eigen muziek- en concertleven, de noodzakelijke voorwaarde voor
een soliede Vlaamse muziekcultuur. Zo valt het dan ook te verklaren, dat pas met
de komst van Peter Benoit en de opbloei van de Vlaamse muziekbeweging de
belangstelling voor Wagner toeneemt, al is er voorlopig nog geen sprake van een
intensieve appreciatie van zijn werk.
Wij weten dat toen Benoit in 1867 de leiding van de Antwerpse muziekschool op
zich nam, hij die opdracht slechts aanvaardde onder de uitdrukkelijke voorwaarde,
dat zijn instelling Vlaamse muziekschool van Antwer-
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pen zou gaan heten. Op dat ogenblik had hij zich reeds volledig in dienst gesteld van
de Vlaamse zaak, hetgeen impliceerde dat hij in het muziekleven van zijn tijd, ook
ten aanzien van Wagners kunst, duidelijk positie had gekozen. Zolang Benoit nog
onder de invloed stond van zijn leermeester J.F. Fétis en op zoek was naar een eigen
identiteit, had hij Wagners kunst en kunstopvattingen veroordeeld; men hoeft er zijn
reisverslag uit Duitsland aan de Thérésienne maar op na te lezen. Van zodra hij echter
te Parijs verbleef en meer zichzelf werd, veranderde zijn houding geleidelijk aan,
ook al omdat hij, directe getuige van het Tannhäuser-schandaal van 1861, begon in
te zien dat wat Wagner was overkomen, op kleinere schaal ook het lot was van al
die musici en kunstenaars die binnen het Franse cultuurgebied hun nationale eigenheid
durfden affirmeren. Met het groeiend besef van eigen artistieke volwassenheid rijpte
zo langzamerhand in hem een visie op Wagner waarin het nationale element
primeerde. Wagner werd voor Benoit op de eerste plaats de nationale voorman, de
musicus die in zijn werk de nationale volksgeest tot leven bracht. Benoit had zich
nauwelijks een jaar te Antwerpen gevestigd, of hij verwerkte zijn nationale
interpretatie van Wagners persoon en werk reeds in een brievenreeks, die hij onder
de titel La jeune école flamande in Le Guide Musical liet verschijnen. Vijf jaar later,
in 1873, verwoordde hij ze nog nadrukkelijker en uitvoeriger in zijn belangwekkend
opstel Over de nationale toonkunst, gepubliceerd in de Vlaamsche Kunstbode. Het
Duitse volk zal in Wagner de openbaring van zijn nationaal genie, van heel zijn
volksbestaan vinden, roept hij uit; door de glans van het toneel en de toverkracht van
de muziek zullen zich voor zijn ogen en voor de geest de grote taferelen ontrollen
van zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst!
Dat Benoit voor Wagner partij koos, had voor de Wagner-receptie in Vlaanderen
verstrekkende gevolgen. Het betekende dat wie met Benoit sympathiseerde, tegenover
Wagner niet afwijzend kon blijven staan, ook al bezat men van diens kunst maar een
vage voorstelling. Benoit trachtte immers, zij het langs een andere weg, voor
Vlaanderen te bewerkstelligen wat Wagner in Duitsland had verwezenlijkt: de
heropleving van het nationaal gevoel. De Frans-Italiaanse operacultuur van het zgn.
kosmopolitisme aan de ene kant, en Wagners werk als exponent van een nationaal
georiënteerde operakunst aan de andere kant, werden twee duidelijk onderscheiden
zaken. Vandaar b.v. later het uitgesproken verschil in programma en de rivaliteit
tussen het Théâtre Royal en de Vlaamse Opera, alsook de overtuiging van sommige
Vlamingen dat men te Antwerpen een juistere interpretatie geeft van Wagners opera's
dan te Brussel, omdat men er de ware - nationale! - grondslagen beter van verstaat.
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Wagners kunst werd dus in Vlaanderen eerst niet zozeer om haarzelf gewaardeerd
als wel om haar nationale inspiratie. In bepaalde gevallen leidde dit tot een
betreurenswaardige perspectiefvernauwing, tot een vlak en veel te weinig geschakeerd
Wagner-beeld, maar daartegenover stond dat men zich niet zo gemakkelijk liet
meeslepen door een op de spits gedreven persoonsverheerlijking. Het Parijse
Wagnerisme met zijn vaak excessieve personencultus maakte in Vlaanderen geen
enkele kans. Zelfs een vereniging in de aard van het Brusselse ‘Patronat de Bayreuth’
kwam te Antwerpen nooit van de grond; het was een luxe die men zich in de strijd
voor het behoud van eigen cultuur niet kon veroorloven.
In 1876, het jaar van de eerste Bayreuther Festspiele, kwam Benoits Wagner-visie
nogmaals klaar tot uiting, al had het er naar buiten uit de schijn van dat er nauwelijks
een Vlaamse Wagner-waardering bestond: terwijl de Frans-Belgische Wagnerianen
haast voltallig de eerste opvoering van de Tetralogie bijwoonden, had van Vlaamse
zijde geen enkele prominente figuur de reis ondernomen. In Benoits omgeving was
men nochtans wel degelijk op de hoogte van wat er te Bayreuth gaande was, maar
men had de handen vol met de organisatie van een eigen muziekfestival, dat ongeveer
terzelfder tijd te Antwerpen plaatsvond. De plaatselijke Société de Musique, die de
leiding van het festival op zich genomen had, zond Wagner echter een brief, waarin
zij zich verontschuldigde voor de Vlaamse afwezigheid op de Festspiele. Uit dit
schrijven, dat Charles Van de Velde, Henry Van de Veldes vader, als eerste
ondertekende, blijkt dat men er te Antwerpen vast van overtuigd was dezelfde strijd
te strijden als Wagner in Duitsland. Het eigen festival beschouwde men als een daad
van nationale bewustwording, als een manifestatie van een gelijkaardige inspiratie
als de opvoeringen te Bayreuth, en zo achtte men zich in eer en geweten van een
persoonlijke deelname aan de Festspiele ontslagen. De concrete mens en musicus
Wagner stond bij Peter Benoit en de zijnen hoog in aanzien, maar meer nog het
principe dat hij representeerde.
In 1882 maakte Benoit zijn verzuim echter goed en was hij te Bayreuth aanwezig
op de eerste voorstelling van Parsifal. Bij die gelegenheid werd hij door Liszt
persoonlijk aan Wagner voorgesteld, hetgeen op hem een diepe indruk naliet. In een
brief aan zijn familie geeft hij een rake karakteristiek van beide beroemde tijdgenoten.
Benoit verscheen later niet meer op de Festspiele, maar trad na Wagners dood via
tussenpersonen nog wel met Bayreuth in contact. Zo maakte de Vlaamse baszanger
Emiel Blauwaert, toen hij in 1889 op de Festspiele de rol van Gurnemanz vertolkte
- Ernest van Dyck zong dat jaar de Parsifal-partij -, van de gelegenheid gebruik om
op een soirée in Villa Wahnfried enkele fragmenten uit Be-
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noits oratorium De Oorlog ten gehore te brengen. Enige tijd nadien ontvingen dan
Cosima Wagner en Parsifal-dirigent Hermann Levi elk een partituur van het werk.
Klaarblijkelijk zocht Benoit naar een geschikte weg om een van zijn composities in
Duitsland te laten uitvoeren. Niet zozeer persoonlijk succes zal daarbij zijn hoofddoel
geweest zijn, als wel de consecratie van zijn nationale kunst door een zo prestigieus
nationaal symbool als Bayreuth. Van een uitvoering van De Oorlog onder de protectie
van Bayreuth kwam uiteindelijk niets in huis, maar dit veranderde weinig aan Benoits
gevoelens van sympathie voor de familie Wagner. Wanneer Wagners zoon Siegfried
in 1894 naar Antwerpen komt om er in de Vlaamse Opera een galavoorstelling van
De Vliegende Hollander bij te wonen, wordt hij door Benoit bijzonder hartelijk
ontvangen.
Voor de kennis van de Vlaamse Wagner-appreciatie in de vorige eeuw is Benoit
ongetwijfeld een sleutelfiguur. Naast hem hebben echter ook nog enkele andere
vertegenwoordigers van het Vlaamse muziekleven het Vlaamse Wagner-beeld mee
vorm en gestalte helpen geven. Wij denken hier aan de componist Leo van Gheluwe,
die in 1868 Hans von Bülow en Wagner te München ontmoette, maar vooral en meer
nog aan Edmond vander Straeten, een van de vooraanstaande musicologen van zijn
tijd en wellicht de grootste Wagneriaan die Vlaanderen ooit gekend heeft. Deze
veelzijdige geleerde verstond de kunst zijn navorsingswerk op het gebied van de
oudere muziek te combineren met een levendige belangstelling voor de muzikale
actualiteit. In 1860 affirmeerde hij zich voor de eerste maal als Wagneriaan, toen hij
in het dagblad Le Nord een geestdriftig stuk schreef over de twee concerten met
eigen werk die Wagner te Brussel had gedirigeerd. ‘Le caractère dominant de la
musique de Wagner est le recueillement et la grandeur’, zo begon hij zijn kroniek,
die van een grote muzikale intuïtie blijk gaf. Omstreeks 1870 had hij als
muziekgeleerde reeds zulk een reputatie verworven, dat hij dat jaar door de Belgische
regering werd afgevaardigd naar de grote Beethoven-herdenking te Weimar, waar
ook enkele opera's van Wagner op het programma stonden. In zijn rapport aan de
minister van Binnenlandse Zaken, waarmee hij deze opdracht besloot, kwam hij tot
de conclusie dat alleen een nationaal geïnspireerde muziek-kunst nog
toekomstmogelijkheden bood, en dat Wagner bijgevolg jonge componisten tot
voorbeeld moest worden gesteld. Zoals blijkt uit de enkele jaren geleden verschenen
dagboeken van Cosima Wagner zond hij dit officieel verslag ook aan Wagner zelf,
met wie hij verder schriftelijk in contact bleef. Van zijn publikaties over Wagner
behoren tot de interessantste zijn bijdragen uit Il Progresso Musicale, een
muziektijdschrift dat hij in 1876 te Rome uitgaf, alsook zijn studie Lohengrin,
instrumentation et philosophie,
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in 1879 te Parijs verschenen. Hoewel Vander Straetens geschriften niet zonder
betekenis geweest zijn voor de ontwikkeling van de Vlaamse - en Frans-Belgische
- Wagner-waardering, is hun invloed toch beperkt gebleven. Voor de eerste Vlaamse
Wagner-liefhebbers waren die werken vaak te moeilijk en te geleerd, terwijl van
Franstalige zijde meermaals bezwaar werd gemaakt tegen de nationale beginselen
die erin verdedigd werden.
Aanvankelijk waren het in Vlaanderen dus voornamelijk musici of musicologen
die zich over Wagner een persoonlijk oordeel wisten te vormen, en men mag zeggen
dat tot 1876, het jaar van de eerste Bayreuther Festspiele, de Vlaamse Wagner-receptie
grotendeels een aangelegenheid bleef van het muziekleven. Na 1876, toen Bayreuth
in heel Europa een begrip geworden was, veranderde dit langzamerhand en vond
Wagner ook weerklank in de Vlaamse literatuur, waar enkele begaafde jongeren
geheel of gedeeltelijk in de ban kwamen van zijn werk. Deze evolutie, die een
merkbare verruiming van de Vlaamse Wagner-visie tot gevolg had, werd aanzienlijk
in de hand gewerkt door de Wagner-cultus te Brussel, die in geheel België en zelfs
daarbuiten zijn invloed liet gelden. Niet ten onrechte trouwens, want wat in La Jeune
Belgique en vooral in L'Art Moderne, het tijdschrift van Octave Maus en Edmond
Picard, over Wagner werd gepubliceerd, bezat Europees niveau en was dikwijls
oorspronkelijker dan menige bijdrage uit de Bayreuther Blätter of de Revue
Wagnérienne.
Van de jongeren die Wagner binnen het belangstellingsveld brachten van de Vlaamse
letterkunde, was Albrecht Rodenbach de krachtigste persoonlijkheid. In zijn werk
bereikte de Vlaamse Wagner-receptie een later nooit meer geëvenaard hoogtepunt.
Zoals Benoit bewonderde ook Rodenbach in Wagners oeuvre de nationale idee,
alleen beperkte hij zich niet langer tot dit ene aspect: de levensbeschouwelijke
achtergrond van Wagners opera's boeide hem al evenzeer als de esthetische
problematiek van diens theoretische geschriften. Bovendien werkte zijn geestdrift
voor Wagner onmiddellijk inspirerend op zijn eigen kunst en vond zij haar neerslag
in een reeks gedichten, vertalingen, dramatische fragmenten en theoretische opstellen
en notities. De betekenis van deze Wagneriana is zelfs van die aard dat men er
moeiteloos de innerlijke ontwikkelingsgang van zijn dichterschap in kan onderkennen.
Tussen de onstuimige levensdrift van Der Walkuren Rid (1877) en de sombere
resignatie van De Nornen (1879) verloopt het dramatische geestesavontuur van de
jonge Rodenbach, die in de diverse werken van Wagner de uitdrukking zag van de
driften en hartstochten van eigen gemoed. Ongetwijfeld verbond hem met Wagner
een sterk gevoel van affiniteit, en inderdaad is het zo dat de dualiteit die heel zijn
dicht-
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werk beheerst, het ideaal van een gave humaniteit in permanente strijd met een
chaotisch afgrondsbesef, ook aan Wagners dramatiek ten grondslag ligt. In
Tannhäuser, waar die tweespalt in de vorm van een conflict tussen stof en geest, ziel
en zinnen gestalte kreeg, ervaarde hij zijn innerlijke verscheurdheid het meest, net
als Baudelaire een vijftiental jaar vroeger, die toen in zijn beroemde brief aan Wagner
schreef: ‘Tout cerveau bien conformé porte en lui deux infinis, le ciel et l'enfer, et
dans toute image de l'un de ces infinis il reconnaît subitement la moitié de lui-même.’
Had Rodenbach deze zin kunnen lezen, hij zou hem onvoorwaardelijk hebben beaamd.
Vergeleken met Rodenbachs meeslepende Wagner-fragmenten, die de felle
bewogenheid verraden van een grote ziel, doen de Wagner-reminiscenties in de
poëzie van Pol de Mont veeleer oppervlakkig aan. De Mont dweepte ook wel een
tijdlang met Wagner, maar, een en al zinnenmens, bezat hij niet die diepe
levensaanvoeling die Rodenbach haast intuïtief Wagners tragisch mensbeeld deed
begrijpen. Dit neemt nochtans niet weg dat men in zijn poëtiek interessante bladzijden
kan lezen over Wagners operateksten en hun plaats in de geschiedenis van het
operalibretto.
Als Wagneriaan werd De Mont evenwel vrij spoedig overvleugeld door zijn vriend
Omer Wattez, een van de meest verwoede germanofielen die in het Vlaamse
cultuurleven van vóór 1914 hun stem lieten horen. Wattez publiceerde heel wat over
Wagner, maar ongelukkig stond de kwaliteit van zijn bijdragen niet altijd in
verhouding tot hun aantal. Het waardevolst lijkt ons nog zijn brochure over het Duitse
operaseizoen in het Théâtre Royal van Gent (1881), waarvan hij in een vlaag van
overmoed een exemplaar naar Wagner zond. Daarin komt men spontaan onder de
bekoring van zijn jeugdig Wagnerisme. In de meeste van zijn overige beschouwingen
echter wordt men geconfronteerd met een enge nationalistische denkwijze, een
zwart-wit redeneren dat op de duur hinderlijk aandoet. Zoals Diederich Hessling,
het onzalige hoofdpersonage uit Heinrich Manns roman Der Untertan, onderging
Wattez Wagners opera's vooral als nationalistische manifestaties, raakte hij in
vervoering voor heldentrouw en riddereer, pathetische gebaren en zware koperklank.
Al die werken schenen hem het nee plus ultra van het Germaanse kunstgenie,
waartegen het decadente Frankrijk niets gelijkwaardigs kon stellen. Zonder het zelf
goed te beseffen was Wattez een propagandist geworden van wat in Wagners kunst
het minst van al te propageren viel.
Dan had Eugeen Van Oye een klaardere kijk op de zaak. Al was ook hij een
overtuigd germanofiel, tot simplistische voorstellingen als die van Wattez liet hij
zich niet verleiden. In het omvangrijk gedicht dat hij schreef
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naar aanleiding van Wagners dood in 1883, wordt de componist wel als een grote
nationale heros gehuldigd, maar verneemt men ook tragische en algemeen menselijke
accenten. Jammer dat de stuntelige taal een beletsel vormt om dit in memoriam meer
te waarderen dan alleen maar als cultuurhistorisch document.
Nadat Wagner achtereenvolgens tot het Vlaamse muziekleven en de Vlaamse
letterkunde was doorgedrongen, kwam ten slotte het hele Vlaamse cultuurleven onder
de indruk van zijn faam. Dit gebeurde de laatste twee decennia vóór de Eerste
Wereldoorlog, toen na de oprichting van de Vlaamse Opera te Antwerpen (1893)
een ruimer Vlaams publiek gelegenheid kreeg Wagners opera's integraal te beluisteren.
Kenmerkend voor deze periode was de nog grotere verspreiding van de traditionele
nationaal gerichte Wagner-visie, die nu in talrijke tijdschriftartikels haar neerslag
vond, en bijzonder in Jong Dietschland, de periodiek van Lodewijk Dosfel, met
nadruk werd uitgesproken. In dit orgaan publiceerde ook Verschaeve zijn twee
belangrijke Wagner-essays, een synthese van zijn kunstreizen naar München en
Bayreuth. Eveneens karakteristiek voor deze jaren echter was een geheel nieuwe
appreciatie van Wagner door enkele voorname vertegenwoordigers van Van Nu en
Straks. Onder invloed van de anarchistische stromingen rond de Université Libre
beschouwden de Brusselse Van-Nu-en-Straksers de componist niet langer meer als
een nationale figuur, maar eerden zij hem voornamelijk als revolutionair en
maatschappijcriticus. Vooral Wagners geschrift Die Kunst und die Revolution stond
in het brandpunt van de belangstelling, en Vermeylen werd erdoor beïnvloed toen
hij zijn baanbrekend opstel De kunst in de vrije gemeenschap schreef. Dat men in
Wagner op de eerste plaats de sociale omwentelaar zag, betekende nochtans niet dat
men zijn werk daarom in socialistische zin ging interpreteren, zoals G.B. Shaw dat
in Engeland deed. In het anarchistische perspectief primeerde nog altijd het individu,
en zo verwelkomde Van Nu en Straks Wagner uitdrukkelijk als de soevereine eenling,
als het superieure artistiek genie dat ver boven zijn medemensen verheven stond.
‘En gij bleeft God; geen wereld kon bepalen / 't Onwrikbaar ik, in eeuwentrots
gestaald’, aldus Alfred Hegenscheidt in het Tweede Wagner-sonnet van zijn
sonnettencyclus Muziek en Leven. De drie Wagner-sonnetten uit deze cyclus zijn
trouwens cultuurhistorisch van grote betekenis, omdat zij niet alleen een cultus
bezweren, maar tegelijk ook het heroïsche levensgevoel van een nieuwe generatie
vertolken.
Op vrij korte tijd had de Vlaamse Wagner-appreciatie niet alleen gewonnen aan
intensiteit, maar ook aan rijkdom en verscheidenheid, want behalve
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vanuit nationaal of sociaal-kritisch, anarchistisch perspectief werd Wagners kunst,
hoewel minder nadrukkelijk, verder nog vanuit meer dan één andere gezichtshoek
benaderd. Karel Van de Woestijne bijvoorbeeld schatte vooral de kunstenaar Wagner
zeer hoog. Hij prees de breed-humane visie van zijn werken en toonde zich als verfijnd
estheet tevens uitermate gevoelig voor de kleinste nuances van zijn muzikaal palet.
Een geraffineerde muzikale sensibiliteit bezaten ook sommige letterkundigen van
De Boomgaard-generatie, al herinnerde het vaak artificiële karakter van hun
Wagner-echo's af en toe aan de decadente Wagneriana van het Europese fin-de-siècle.
Duidelijk in het teken van dit fin-de-siècle stond het Wagnerisme van de Lierse
kunstschilder Raymond de la Haye, dat evenals bij de Franse auteur Joséphin Péladan
geheel doordrongen was van spiritisme, theosofie en mystiek. De la Haye oefende
ook invloed uit op de Wagner-cultus van zijn jeugdige vrienden Felix Timmermans
en Renaat Veremans, beiden zoals hij trouwe bezoekers van de Vlaamse Opera.
Vanzelfsprekend was niet iedereen even ingenomen met de toenemende populariteit
van Wagners werk, en Maria-Elisa Belpaire vertegenwoordigde zeker een niet te
veronachtzamen deel van de Vlaamse burgerij, toen zij vooral uit morele
overwegingen tegen Wagner en het Wagnerisme krachtig oppositie voerde. De
componist Edgar Tinel was haar daarin voorgegaan, zij het met gemengde gevoelens.
Bezwaren van ethische of religieuze aard volstonden echter niet meer om Wagners
groeiend succes nog af te remmen. In alle rangen en standen werden er aanhangers
gevonden van Wagners kunst, ook in de arbeidersmilieus. In dit verband kan worden
aangestipt dat de ophefmakendste operagebeurtenis van het jaar 1897 in Vlaanderen
een opvoering van Tannhäuser was, die Edward Anseele speciaal voor de
maatschappij ‘Vooruit’ in het Gentse Théâtre Royal had georganiseerd. De algemene
waardering waarvan Wagner rond de eeuwwende in Vlaanderen het voorwerp was,
wordt nog het best geïllustreerd door het feit dat men zijn naam te pas en te onpas,
in de meest onverwachte samenhang of context vermeld vindt. Gustaaf Verriest
bracht Wagner zelfs ter sprake in een bijdrage over Guido Gezelles hydrocefalie,
waar hij hem zoals de Vlaamse dichter rangschikte bij de rachitische typen!
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd deze voor Vlaanderen
vruchtbaarste periode van Wagner-waardering definitief afgesloten. Weliswaar werd
er ook na 1914 nog veel aver Wagner geschreven, maar de rol van de componist in
een zich verder ontwikkelend kunst- en cultuurleven was toen niet langer relevant.
Als Europees cultuurverschijnsel vond het Wagnerisme namelijk zijn voedingsbodem
in een bepaald socio-cultureel klimaat, werd het geschraagd door een burgerlijke
esthetica, waarin on-
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danks realistische en naturalistische tendensen een romantisch kunstbesef gehandhaafd
bleef. Dit burgerlijk kunstbesef leefde na de Eerste Wereldoorlog nog wel verder,
maar was dan door de evolutie van de kunst zelf achterhaald. Voor het Vlaamse
expressionisme had Wagner zo goed als niets meer te betekenen.
Een nadere kennismaking met het Vlaamse Wagner-beeld van de 19de eeuw loont
zeker de moeite, al was het maar omdat men daardoor enig inzicht verkrijgt in een
tot nog toe minder bekend aspect van het Vlaamse cultuurleven. Het hoeft natuurlijk
geen betoog, dat de invloed van Wagner in onze gewesten merkelijk geringer was
dan in het buitenland, waar over de componist al vlug een indrukwekkende literatuur
het licht zag. Als gevoeg van historische omstandigheden bleef de Vlaamse culturele
horizon beperkt en traden er naar verhouding weinig figuren op het voorplan voor
wie de ontdekking van Wagners kunst de inzet betekende van een boeiend artistiek
avontuur. Men beklemtoonde veelal de nationale dimensie van Wagners oeuvre,
aangezien het eigen geestesleven ook grotendeels beheerst werd door de strijd voor
nationale ontvoogding en culturele mondigheid. Ondanks deze en andere beperkingen
bezat de Vlaamse visie op Wagner niettemin voldoende inhoud, om binnen het geheel
van het Europese Wagnerisme aanspraak te kunnen maken op een eigen plaats. De
Vlaamse Wagner-waardering was weliswaar een cultureel en artistiek
randverschijnsel, maar dan toch een randverschijnsel dat een eigen groei kende, zich
voortdurend ontwikkelde en bijgevolg geschiedenis maakte.
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† Rudy Meeuws / Paard en man de ruiter
Zoals een rilde hengst staat. In de
morgen in de mist en met omschuimde
bek staat. Met een ziel (en als een paard
op poten) uit alle dingen alles kent.
Staat soms ook zo de man. De enkeling.
De eenzame. De enige. Van al de dingen
het allegro ma non troppo en samen met
het paard dus deel aan alle leven heeft.
Er is geen tijd om mens en dier. Geen
spier welft en strekt en streelt zich
in de draf van paard en man, geen klank
ontkomt aan lip of tand of tong van
allebei; als alzo staan: de hengst,
de man. Als alle maskers vallen.

Rudy Meeuws overleed op 7 november 1980 op de leeftijd van 25 jaar.
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Kroniek
Albert Westerlinck / Essayisten en critici
Martien J.G. de Jong, Noordbrabander van afkomst (het lijkt ons belangrijk dat hij
geen ‘Hollander’ is) en professor aan de faculteiten N.D. de la Paix te Namen, dichter,
criticus en literatuurhistoricus, heeft vele talenten. Ook zijn jongste bundel opstellen
De Verlossing van Venus (Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage) laat dit blijken. Wij
lezen daarin drie studies over Marsman, waarin de criticus de scherpe en extreme
tegenstellingen in de thematiek van Marsman blootlegt. Er is bijvoorbeeld de evolutie
van zijn eenzame, volstrekte droom van autonomie en zuiverheid naar een aardse,
sensuele overgave, ook die van een spiritualistische naar een naturalistische filosofie.
De Jong doet, ter verheldering van deze felle zwenkingen, een beroep op de antieke
eros-mythologie (Plato, Hesiodus), o.m. op de tegenstelling tussen de Venus Urania
en de Afroditè Pandemos. Eigenlijk had hij beter een beroep gedaan op de
psychoanalyse. De problematiek van het narcisme kan immers op de spanningen in
Marsmans oeuvre heel wat licht werpen, vooral de spanning tussen narcistische eros
en objectliefde. Het raadselachtige probleem Marsman blijft dus onopgelost. Even
boeiend is het opstel over de plaats van deze dichter ‘In de spelonken van het
(internationale) modernisme’, een rommelige boetiek, die in 1905 door Marinetti
werd geopend en op heden nog niet is uitverkocht. Marsman is blijkens De Jong,
vooral afhankelijk geweest van het Duitse expressionisme en was, op een paar nuances
na, weinig oorspronkelijk. De Jong toont hier eens te meer dat hij, naast een brede
talenkennis, een indrukwekkende comparatistische eruditie bezit.
Zeer onthullend is een opstel over de degoutante behandeling die de dichter
Werumeus Buning vanwege sommige literaire tijdgenoten te beurt is gevallen, reeds
vóór en voorzeker na de oorlog. Deze dichter was duidelijk niet Duitsgezind, maar
was in zijn inspiratie te zeer verbonden met het volk en had te veel succes. Daarom
moest hij definitief uitgeschakeld worden. De Jong legt de duistere maneuvers bloot,
die enkele kopstukken van het ‘bourgeois-anneks’ (sic!) literatendom daartoe
gebruikten. De onbarmhartige analyse van deze literaire rel en van de literaire zeden
in het Holland van die jaren zal de schrijver door de huidige elitaire coterietjes
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in en rond de Randstad, even bekrompen en zelfgenoegzaam als toen, zeker niet in
dank worden afgenomen. Ook in een ander opstel, over Victor van Vriesland, wordt
de ‘literair-kritische eerlijkheid en de zin voor historische verantwoordelijkheid’ van
deze auteur betwijfeld, die in zijn bloemlezing Spiegel van de Nederlandse poëzie
door alle eeuwen enkele tientallen dichters wegliet ‘omdat ze in de oorlog aan de
verkeerde kant stonden’ (dixit V.Vr.). Het is wel duidelijk dat Martien de Jong zich
distantieert van het clubje dat in Holland sinds enkele decennia het goede en slechte
weer wilde maken. De serene esthetische en humane integriteit van De Jong komt
ook tot uiting in zijn opstel over de Elias van Gilliams, die vooral comparatistisch
wordt vergeleken met zijn eventuele Europese prototypen (Alain-Fournier, Jacobsen,
Rilke, Proust). Dit stuk wordt gevolgd door een smaakvolle en intelligente inleiding
tot het werk van Paul de Wispelaere, diens geest en techniek. Ten slotte geeft de
auteur een korte psychologische reflexie ten beste over zijn eigen dichtproces. De
Jong is een voortreffelijk auteur.
Rekening houdend met het groot aantal citaten uit Nietzsches werk, die Willy
Roggeman in zijn boek Lithopedia (Uitg. Elsevier-Manteau, Antwerpen) als motto
vooraan plaatst, behoort hij tot degenen die Nietzsche als een groot profeet
beschouwen. In Nietzsches spoor gaat zijn kunstbeleving uit van een radicaal
cultuurpessimisme, eigenlijk een nihilisme. De échte dichters proberen dan z.i. dit
nihilisme te transcenderen in een absoluut kunstideaal. Poëzie is een wanhopig
metafysisch project. De theorie van de ‘absolute’ of ‘autonome’ poëzie gaat steeds
uit van deze smalle basis, té smal volgens mij. De Gentse leermeester van W.
Roggeman, Herman Uyttersprot, dacht over poëzie niet zó smal. Wel vertoonde deze
vroeg gestorven en hooggewaardeerde vriend van mij, aan wie ook Roggeman blijkens
een opdracht graag terugdenkt, enkele eigenschappen die men ook bij de schrijver
van Lithopedia terugvindt. Hij sprak en schreef graag over randfiguren, die uiterst
problematisch leefden en schreven zodat de relatie tussen leven en kunst tot uitersten
van wanhoop werd opgedreven. Ook was zijn literaire onderzoeksmethode, zoals
die van Roggeman, zeer intellectualistisch en analytisch en soms liet hij zich - dit
was een van zijn gebreken - wel eens tot riskante affirmaties verleiden door zijn
spitsvondig vernuft. Dit verschijnsel komt ook in Lithopedia voor.
In dit boek leest men enkele opstellen over moderne Duitse literatuur van het begin
dezer eeuw. Zij getuigen, in kritisch en historisch opzicht, van veel talent, eruditie
en persoonlijkheid. Sommige auteurs zijn weinig bekend, b.v. Carl Einstein, een zo
goed als vergeten voorloper van het expres-
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sionisme, cynisch en wanhopig nihilist, half of geheel krankzinnig, die in Bebuquin
‘de problematiek stelt van het absolute proza’ (16). Dit boeit Roggeman, die zijn
leven en werk grondig bespreekt. Niet veel bekender is Paul Scheerbart, door velen
beschouwd als een fantasticus, tevens talentrijk satiricus en humorist, maar in wie
deze criticus allerlei diepzinnige symboliek ontdekt, voor mijn gevoel wel eens
gezocht. De commentaar op Scheerbarts Dichterische Hauptwerke getuigt evenwel
van veel zaakrijke kennis.
Benn is meer bekend. Deze cultuurpessimist en topfiguur van de ‘absolute’ poëzie
als overwinning op het nihilisme, heeft zeker de voorkeur van Roggeman. De ‘Roman
des Phänotyp’ is, zegt hij, een ‘woordcreatie ex nihilo’ (39). Ik geloof niet dat zoiets
onder mensen bestaat. Ook de bewering van Benn dat Pascal, Flaubert en Gide
voorlopers zouden zijn van zijn soort kunst, vind ik onzinnig. Dit alles belet niet dat
de auteur een goede historische situering geeft van deze probleemzwangere Germaan
in en rond de oorlogschaos, van wie men houden kan of niet.
Hoe zou Kafka, grote kerkvader van het absurdisme, hier ontbreken! Het gaat in
dit opstel over de problematiek die wordt geschapen door het postuum karakter van
Kafkas werk: psychologische en kritisch-ethische beschouwingen over de
rechtvaardiging en de methode van deze postume uitgave. Daarna geeft de zeer
belezen schrijver bibliografische bijzonderheden over Trakl: ‘Literatuur over Trakl’.
Een beetje apart, onder al deze opstellen over modernisten, staat ‘Rilke revisited’,
een uitgebreide en overzichtelijke studie, geschreven door een goed kenner van Rilkes
leven en werk. Helaas, de auteur denkt en voelt in esthetisch opzicht op een te smalle
basis om de ondoyante verscheidenheid van Rilkes stijlscheppingen tot haar recht te
laten komen. Eenzijdig en partijdig vastgeklonken in zijn doctrine van de ‘absolute
poëzie’, keert Roggeman zich tegen ‘de subjectieve gevoelslyriek’ (102) van Rilke.
Er zijn hier nogal wat simplificaties, zoals die welke Rilke beschouwt als een der
‘laatste exponenten van een levens- en doodsbesef, van een existentie-bewustzijn,
dat onherroepelijk verleden is’ (84). Toch bevat dit opstel ook goede en grondige
beschouwingen, b.v. over de Neue Gedichte. Ongetwijfeld vertoont deze bundel
intellectueel niveau.
Rudolf van de Perre daarentegen fundeert zijn poëziebeschouwing op een positief
humanisme met zinrijkheid en geloof, hij aanvaardt dus ook een zinvol verband
tussen kunst en leven. Zijn De gekleurde wereld (Uitg. Orion, Brugge), ingeleid door
A. van Wilderode en bekroond door de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, is een verzame-
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ling gedichtinterpretaties. Het gaat om dertig gedichten, korte lyrische stukjes, van
hedendaagse dichters. De oudste is Jan van Nijlen. Vlamingen en Noordnederlanders
zijn beide ruim vertegenwoordigd.
Van de Perre is een voorzichtig analyst, met diep gevoel voor het mysterie, de
steeds latente ambiguïteit van het poëtische woord. Hij weet ook dat iets moois, in
casu een bekoorlijk taalweefsel, met schroom benaderd moet worden, niet met de
ruwe ontledershanden van de schoolmeester. De korte commentaren over elk gedicht,
elk van 3 à 5 bladzijden, hebben dan ook niets pedants of dogmatisch. Van de Perre
wil inleiden, begeleiden. Zijn boek biedt aan scholieren en aan al degenen die
hedendaagse poëzie beter willen leren inleven, een uitmuntende literaire pedagogie.
Bij ieder gedicht is de tekst naast de commentaar afgedrukt en het boek is mooi
geïllustreerd. Een der vele kwaliteiten van Van de Perres teksten is, dat zij in zekere
mate prismatisch zijn, d.w.z. via één gedicht een licht werpen op het gehele opus
van de dichter.
Er werd in de laatste jaren aan geen enkel schrijver van ons taalgebied meer bekwame,
studieuze aandacht besteed als aan de dichter J.C. Bloem. In recente jaren verschenen
over hem: een comparatistische studie van de Amsterdamse hoogleraar J. Kamerbeek,
die de dichter probeerde te situeren in het post-Baudelaireaanse Europa, Drie opstellen
van de Utrechtse hoogleraar A.L. Sötemann, een boeiende biografie van Clara Eggink:
Leven met J.C. Bloem, en thans laat de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam een wetenschappelijke, tekstkritische uitgave
verschijnen: J.C. Bloem Gedichten. Dit is het eerste boek in een nieuwe reeks:
Monumenta Literaria Neerlandica, waarover een commissie van negen geleerde
koppen zal waken. De nieuwe Bloem-uitgave werd verzorgd door Prof. Dr. A.L.
Sötemann en H.T.M. van Vliet. Hun werk behelst twee delen; het eerste (263 blz.)
bevat de tekst, het tweede (362 blz.) geeft kritisch apparaat en commentaar. Het is
een zeer mooie uitgave geworden, in royaal formaat (18 × 26), in alle opzichten
stijlvol verzorgd. (Men kan het boek bestellen bij de Nederlandse Akademie te
Amsterdam, het kost 165 gulden.)
Het tekstkritische apparaat dat beide auteurs hebben verzameld, is ronduit
imponerend. Van elk gedicht werden alle bestaande bronnen, in welke vorm zij ook
bestaan, onderzocht en alle varianten genoteerd. Ook werden de gedichten gedateerd
en alle bibliografische gegevens van en over Bloem, alsmede de vertalingen
verzameld. Aan het slot lezen wij onder de titel ‘Poëtica’ alle uitspraken van de
dichter over zijn poëzie en dé poëzie. Het is dus duidelijk dat deze uitgave de grenzen
van de eigenlijke tekstkritiek
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ver overschrijdt en tevens voor een deel tekstinterpretatie wil geven. Dit blijkt ook
uit de ‘commentaar’ en de ‘noten’ bij elk gedicht, die vaak rijke gegevens bieden op
dit gebied: duiding van gebruikte citaten, ontstaansen ontwikkelingsgeschiedenis,
opmerkingen over de genesis en de aard van het werk, enzovoort.
Het is verbazend dat een wetenschappelijke uitgave, die zo sterk de indruk van
volledigheid geeft door de overstelpende hoeveelheid van realia (ook in de details),
mogelijk is amper 16 jaar na het overlijden van de dichter.
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Kroniek
Marcel Janssens / Gerard Reve en zijn geloof, bij wijze van spreken
Vroeger heb ik geschreven dat de teksten van Gerard Reve mij nog maar matig wisten
te interesseren, omdat die allengs in zoveel voorspelbare clichés, truuks en gezeur
zijn vastgelopen dat hun informatieve waarde voor een lezer die dat allemaal al
(minstens) een keer verteerde, inmiddels deerlijk ineengeschrompeld is. In hoever
is een nieuwe Reve meer dan een remake van een oude?
Mij komt in ieder geval de nu in ettelijke boekdelen breeduit in kaart gebrachte
revistische wereld van woorden al jaren rijkelijk redundant voor en als ik mij dan
toch weer - beroepshalve - in een nieuwe Reve verdiep, heb ik vlug de nare indruk
dat ik een oude opnieuw lees. Toch laat ik mij telkens weer in zijn papieren wereld
opnemen, bekoord door zijn macht over de woorden, door zijn ‘wijze van spreken’,
die ik gaandeweg als door en door ironisch ben gaan beschouwen. Reve is voor mij
meer en meer tot verbalistische frazenmaker ineengekrompen (of uitgegroeid, bij
wijze van spreken), d.w.z. tot een schrijver die aan zijn papieren, gemaakte
constructen verhangen is als een vis aan het water. De vergelijking moge ongepast
zijn, omdat een ‘natuurlijk element’ ter illustratie van een voor mij nagenoeg volledig
artificieel geworden wijze van schrijven moet dienen. Reve is echter ‘in zijn element’
in zijn verbale maaksels, die hem als tot een tweede natuur geworden zijn. Hij heeft
zich immer vaster in zijn eigen woordspinsels laten strikken. Hij ‘hangt daarin’, zoals
staat in het laatste vers van Cheops... Hij kan evenwel ook met al zijn redundantie
bij herhaling overleven uit kracht van zijn revistische ironie. Die mechanismen tracht
ik in dit opstel nog maar eens onder woorden te brengen, bij wijze van spreken.
De laatste Reve (die men ongeveer elke herfst kan verwachten) heet Moeder en
zoon (Antwerpen/Amsterdam, Elsevier Manteau, 1980, 293 blz.) en vertelt in de
ik-vorm over de manier waarop en de omstandigheden waarin Gerard Reve in 1966,
rond zijn veertigste na zeventien jaar schrijverschap ‘tot het Rooms-Katholiek geloof
kwam’. Hoe dat allemaal gekomen is? Wel, eenvoudig na een gelofte afgelegd in
het Centraal Station van de grote stad R., waar Reve einde augustus of begin
september een schoollezing had gehouden. Als het werkelijk iets werd tussen hem
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en de onbekende jongen die daar tijdens een paar minuten wat pakjes in de postwagen
van de trein stouwde, dan... ja dan wilde Reve wel katholiek worden... Hij was het
toch al min of meer van plan geweest, en bovendien had hij bij het uitspreken van
zijn gelofte niet bepaald wanneer... Dat uitgangspunt is zo krankzinnig dat geen
zinnig mens er geloof aan kan hechten. Het uitgangspunt is echter al door en door
ingesponnen in ironie, en al de rest nog veel meer.
Het boek blikt zelfs verder terug dan het moment van de gelofte. Het vertellende
ik memoreert de vroegste schooltijd, de basis- en middelbare school, omdat een en
ander wat zich op school voordeed, te maken heeft met het onderwerp van dit boek,
met name de motieven voor de overgang naar het rooms-katholieke geloof. Is hij
nog vrij mild in zijn voorstelling van de basisschool, dan oordeelt hij vlijmscherp
over het ‘stuk ongedierte’ dat de ‘vier totaal verloren jaren’ van de secundaire school
verpestte (44). Hij gaat uitvoerig in op de opinies van zijn ‘merkwaardigste leraar’,
Dr. Jacques Presser, de latere hoogleraar moderne geschiedenis. Hij polemiseert met
diens marxistische interpretatie van historische processen en inzonderheid van de
religie. (Daarop komen wij straks terug.) De terugblik op de kindertijd levert de
vermelding van een aantal psychische karakteristieken van de ik-figuur op, die wij
in vroeger werk over dezelfde ‘ik’ ten overvloede hebben leren kennen. Hij was ‘een
bang kind’ (11), zijn bestaan was ‘beladen en van vrees overschaduwd’ (36). Het
leven ervaart hij nu eenmaal anders dan de meeste mensen (40). Zijn leven is
bovendien altijd van schaamte vervuld geweest (66). De angst, de subjectieve schulden schaamtebeleving, evenals het onvermogen om zich mannelijk met de dwingende
werkelijkheid te confronteren maken hem op mannenleeftijd tot een door wanhoop
en zwaarmoedigheid omneveld type (68). Het zo typische revistische zeurige
zelfbeklag vloeit daaruit voort. Soms noemt hij zijn zielige onmacht pure lafheid
(b.v. blz. 218). Kortom, alleen uit kracht van zijn eigen neurotische verlamming kan
hij de Zoon Gods ‘die zenuwlijder’ noemen (256). Ik neem aan dat die psychische
structuur ons na zoveel (Van het) Reve-boeken duidelijk voor de geest staat.
Overbekend is ook zijn subliem geacteerd retrogeleuter. Het vijfde hoofdstuk van
Moeder en Zoon, geschreven met ‘een duizeling van romantiek’ rond het warrige
hoofd (73), is daar een schoolvoorbeeld van. Reve is lekker anti. Tegen de studenten
die er tegenwoordig verloederd en ruig bijlopen (167). Tegen de bedrieglijk verworven
roem van enkele hedendaagse groten in de Nederlandse letteren (derde hoofdstuk).
Tegen de ‘halfzachte symboolblinden’ die verkondigen dat Jezus Christus een
maatschappijhervormer was (16). Tegen zulke lieden gaat hij in de regel heftig
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te keer - maar dat weten wij onderhand wel. Ook tegen bepaalde verschijningsvormen
van de roomse godsdienst in zover die zich als instituut of als devotie manifesteert.
Ongelikte blootvoetpaters doen volgens hem het beeld van God in de mens geweld
aan (18). ‘Rooms’ is doorlopend een scheldwoord in dit boek: de ik-schrijver spreekt
onvertogen van ‘roomse gluiperds’ (23) of van ‘laffe katholieken’ (25). Waarom
wilde hij dan toch tot die troep onbehouwen Maria-aanbidders toetreden? De
motiveringen zullen allicht complex geweest zijn, maar ze blijven revistisch duister
en ambigu... Ook is hij tegen alle vormen van halfzachtheid. ‘Halfzacht’ is een waar
scheldwoord in zijn mond en betekent evenveel als ‘lullig, dom, belachelijk’. Verlichte
leraren op de middelbare school zijn tegenwoordig halfzacht, evenals de
maatschappijbetrokken of medemenselijke uitleg van het evangelie, evenals het
vooruitstrevende patroon van heilige mis met koffie na, en ook nog ‘de bosneukende
pantheïst van de dennetoppen en de zandkorrel aan het strand’ (245). Noem alles
wat niet past binnen de revistische structuur gerust halfzacht. Reve is immers een
romantisch, lyrisch, religieus en mythisch schrijver, geen rationalist en verre van
verlicht (48). Maar... (en daar heb je die typisch revistische omkering van de tekens
die hem toelaat te blijven hangen in zijn verbale contradicties) misschien is wat hij
allemaal beweert over zijn ervaring van de godsdienst even halfzacht als al de rest
(245)? Ik zelf ben ‘wel halfzacht’, maar toch nog net niet halfzacht genoeg (255).
Overigens, zegt hij, ‘er was niets tegen halfzachtheid, zolang er maar Gods zegen
op rustte’ (245)... En daarmee kan de lieve lezer het stellen. Je wenst na zoveel
gratuite woordspelletjes de hele halfzachtheid, incluis die van hem zelf, naar de maan,
en je vraagt je verveeld af waartoe de woorden hier nog dienen tenzij om, bij wijze
van spreken, een voos en ijdel spel te spelen met de taal? Dat noem ik precies de
revistische ironie.
Het boek Moeder en zoon herhaalt vanzelfsprekend ook de clichés van de
revistische structuur van de homofilie. De heuvels, de spannende broekjes en kontjes
zijn ook in dit boek niet te tellen. Ik moge discreet verwijzen naar een passage in het
vijftiende hoofdstuk, waar bekende motieven van de homofiele relatie in revistische
zin trouw gerepeteerd worden (blz. 187). De relaties draaien dit keer rond Wimie en
Otto, maar vooral rond Matroos Vos, de efeeb op het perron van het Centraal Station
in de grote stad R. (Het boek wordt ‘Aan Maria, Medeverlosseres’ opgedragen, maar
werd ‘Voor Matroos Vos’ geschreven.) In die scènes spuit Reve alweer zijn bekende
edelkitsch en -porno - een spektakel dat gewoon zielig zou zijn ware het niet eveneens,
door ironie geperverteerd, lachwekkend. De ‘revistische rêverie’ (180) speelt, zoals
gezegd, een beslissende rol in de
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overgang naar de katholieke kerk. Gelove wie wil, maar zo is alles geschied. Althans,
dat houdt de ik-schrijver ons voor te geloven.
Van kapitaal belang in dit boek is Reves opvatting van de religie. Die is evenwel
ook moeilijk exact te omschrijven. Reve wil immers geen verlichte geest zijn; zijn
denken over de religie is even lyrisch - romantisch - mytisch - symbolisch als de rest.
De informatie over religie en geloof lijkt mij veeleer een eclectisch amalgaam van
vrij heterocliete elementen, die de ik-schrijver echter wel tot een leefbaar (althans
schrijfbaar) complex weet te klutsen uit kracht van zijn even merkwaardig als ziekelijk
vermogen om voortdurend een paar registers tegelijk te bespelen. Zijn visie van de
godsdienst wijkt alvast grondig af van de marxistische geschiedschrijving, die volgens
hem gewoon de idee van de religie niet begrijpen kàn. Het materialisme noemt hij
‘de meest barbaarse vorm van alle godsdiensten’ (58). Godsdienst is in zijn wezen
en oorsprong voor Reve niet noodzakelijk een maatschappelijk instituut, maar ‘een
onafhankelijk, niet aan de bewuste wil van de mens onderworpen, psychisch proces,
dat in een Idee gestalte kiest’ (56-57): veel zware woorden om te zeggen dat de
godsdienst projectie van psychische processen is (cf. 59). Als allersubjectiefst
romanticus poneert hij dat religie werkt van binnen uit, vanuit psychische behoeften,
bij zover dat binnen het religieuze denken de stoffelijke wereld dient tot illustratie
van ‘religieuze gewaarwordingen’. (Die subjectivistische stelling over de oorsprong
van de godsdienst belet hem niet te gewagen van de Genade die uit de hemel daalt,
want dat past binnen de revistische combinaties en combines.) Reve schrijft dat de
rooms-katholieke leer ondanks de vaak gebrekkige, verkitschte, infantiele en aan
godslastering grenzende vertolking ervan zo'n opwindende inhouden blijkt te bieden
dat die het best bij zijn opvatting van religie past. De kletskoek errond stoot hem af,
maar de duizelingwekkend diepe, tijdloze inhoud van de leer van Rome past
wonderwel bij de al genoemde psychische processen! Die leer wil hij niet letterlijk
of allegorisch (en zeker niet halfzacht-medemenselijk), maar symbolisch interpreteren.
Hij geeft voorbeelden van de door hem bedoelde symbolische lectuur van passages
in de evangeliën, maar zijn symbolische constructies blijven vaag en gehuld in
artistiek-romantische schrijverijen. De diepste kern blijkt nog altijd in het uitgangspunt
te vinden: de leerstellige grondslagen of dogma's van de R.-K. Kerk, zo zegt Reve,
dat ben ikzelf (89). Bekeringen van mensen die in de R.-K. Kerk iets willen vinden
dat niet reeds tevoren in hen woonde, noemt hij ‘niet echt’: ‘buiten zichzelve, in enig
instituut of in enige leer, denken te kunnen vinden wat niet uit het diepste eigen
innerlijk komt - dat is een tragiese illusie’ (221). Zo vullen dogma's van de Kerk
symbolisch het raster van
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zijn psychische processen op.
Vanzelfsprekend is de identificatie van God en Liefde een centraal punt in de
revistische dogmatiek. De liefde die ik zocht, aldus Reve, is de Liefde Gods gebleken;
‘mijn voor mensen en dikwijls ook voor mijzelve verwerpelijk en ontuchtig
liefdesleven was, in zijn diepste intentie, een vroom leven...’ (181). Geloven en het
vermogen tot onvoorwaardelijk liefhebben zijn één en hetzelfde (190, 191 en 243).
In die context kunnen de symbolische interpretaties van de Kerk vrij hun gang gaan:
in de Moederkerk van Rome, die de facto en volgens het huishoudelijk reglement
ook nog door een Moeder bestuurd wordt, vond ik mijn voorgoed verloren gewaande
moeder terug, schrijft hij; en in ruil voor zijn ontoegankelijke vader biedt zich in de
Kerk een priester aan, ‘tot wie ik vader zoude moge zeggen en die, zonder mij te
kleineren, ambtshalve, bijvoorbeeld in de biecht, al mijn gelul zoude moge aanhoren’
(109, 110 en 122). Alles past wonderwel ineen, wat een weelde, de R.-K. Kerk!
Daarbij komen symbolische speculaties over de verering van de Maan en de Maagd,
de eigen neurose wordt broederlijk op de plaatsvervangende Zoon overgedragen, en
Matroos kan ook nog het Kind of de Zoon genoemd worden. Alles is mogelijk (d.w.z.
denkbaar schrijfbaar denkbaar de God), bij voorbeeld ook de veronderstelling dat
de ik-schrijver Hem, die sterfelijk heeft willen worden met ons, bij Haar heeft kunnen
verwekken... De grens tussen debiel gelul en sublieme waanzin kan ik daar niet meer
in trekken.
Precies die strategie van ironische grensoverschrijdingen heeft mij in het boek het
meest geboeid. Een revistische rêverie blijkt in eerste instantie een
geraffineerd-perverse denk- en schrijfoefening te zijn geworden. Van het grootste
gewicht in dat schrijven zijn de evenwichtsoefeningen met de tegendelen. (De
circusjongen, zonder net balancerend op het slappe koord, eerbiedig aangegaapt door
het volk...) Een interpretatie van het geloof, zoals hierboven in zijn netelige kronkels
gebrekkig gerecapituleerd, evenals de hele exhibitie van de liefde als Liefde, met de
godgeklaagde verkitschte santekraam van de katholieke devoties daarbij, dat lijkt
mij allemaal niet houdbaar tenzij als geschreven en door de ironie opgetild boven de
flagrantste contradicties. De Rêverie hangt in de tegendelen, maar verheft er zich
ook bovenuit. In dat ironische spel zijn de meest navrante ontluisteringen mogelijk.
Zijn wijze van spreken zet gewoon alles op de helling. Als illustratie van dat tegelijk
sublieme en krankzinnige mechanisme citeer ik het einde van het vijftiende hoofdstuk:
‘Indien Christus niet is opgestaan, dan toch is ons geloof te vergeefs’, deelde ik hem
mede. ‘Bij wijze van spreken’ (188). Dat is Reve en zijn geloof in een notedop.
Een paar voorbeelden uit verschillende lagen kunnen dat misschien ver-
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duidelijken. Bij zijn eerste afspraak met een rooms-katholieke gemeente in de grote
stad A. wil de ik-verteller een oude priester aanspreken, opent zijn mond en stoot
geheel onverwacht en ongewild een formidabele boer uit (85). Het geloof in
God-en-Liefde kan rustig ‘bijgeloof’ genoemd worden, zoals gezegd kan worden
dat het roomse publiek tegenwoordig onder invloed van de verrekijk, de rode hetze
in de persorganen en het algemeen verval der zeden, minder lichtgelovig is geworden.
Bijgelovigheid of lichtgelovigheid...: het is licht converteerbaar in een tegendeel, je
moet alleen maar zeggen ‘het zij zo’ en het is zo. Biechten kan lullen genoemd
worden. Vroomheid grenst aan geilheid, of slaat daarin om, zoals de lijzige
nichtentoon van de vriend Otto van D. de ik-verteller tegelijk mateloos irriteert én
hem een wrede geilheid bezorgt. Hij verfoeit de makke vroomheid van het volk,
maar doet zelf trutterig devoot. De revistische liefde die Liefde heet, kan ook een
‘tegennatuurlijke wil’ genoemd worden, geen probleem, het papier is zo verduldig
en gehoorzaam. Reve kan best met de tegendelen om. Of nog dit: ‘Wat ik deed was
smerig, gemeen, belachelijk en vernederend, maar het was geheiligd, want het maakte
deel uit van Gods heilsplan aangaande mij’ (181-182). Of nog: ik gedraag mij als
iedere hystericus, zegt de ik-schrijver (255)... Zoals al gezegd, bereikt Reve met zijn
perverse ironie doorlopend zo'n peil van ‘sick humour’ dat je met zijn kitscherige
lulkoek nog gaat grinniken. Ik zou dus ook mijn zin in het tegendeel kunnen en
moeten omkeren (en beide affirmaties blijven gelijkelijk waar en geldig): het spektakel
zou ronduit lachwekkend zijn, ware het in de grond niet zo zielig. Altijd dat gelul
van me, dat geëmmer, zegt hij (286). Jaja, en altijd uit diezelfde emmer.
Reves taal, ten slotte, ligt in gelijkaardige registers. Hij schrijft een stijlvol, hier
en daar opzettelijk plechtig en archaïserend Nederlands. Weder en neder, schrijft hij,
vederen en zeide, in het ongerede geraken en ten tweeden male, wat hij ook zoude
believen te eisen en andere stijfgestreken wendingen met tegenwoordige deelwoorden
meer, waarmee hij zo averechts en tegendraads en tegenstrooms uit de hoek pleegt
te komen. Het hoort bij al de rest en bij het image. Zijn revistisch ritueel met
betrekking tot het Nederlands is alweer met ironie doortrokken en geperverteerd. Op
de discrepantie tussen die adembenemende inhouden van het geloof, waar wij het
over gehad hebben, en de lullige concretisering (en verwoording) ervan in bepaalde
situaties en... zinsneden berust het mechanisme van zijn ‘sick jokes’. De stijl van
Reve komt mij doorlopend voor als ‘practical joke’, trutterig en subliem tegelijk.
Laat mij nog zeven woorden citeren: ‘Zoude hij ook schijt aan mij hebben?’ Dat
moge Reve en zijn manier van schrijven in een notedop zijn.
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Kroniek
Rudolf van de Perre / Zuidnederlandse poëzie: twee plus twee is vijf
Vier dichters, hoewel verschillend van aanleg en mogelijkheden, vormen de substantie
van deze kroniek. Twee onder hen komen uit het Orionfonds. Het zijn
generatiegenoten en ze hebben ook reeds een aantal prozawerken op hun actief. De
andere twee behoren tot de jongste lichting en hebben een onderkomen gevonden in
de Yang Poëzie Reeks, die altijd openstaat voor nieuw talent. Raakpunten hebben
deze dichters niet zozeer op het inhoudelijke vlak, wel op het poëtische. Bij elk van
hen heb ik me op bepaalde ogenblikken de vraag gesteld in hoeverre de poëtische
expressie werkelijk beantwoordt aan of het gevolg is van de authenticiteit van een
doorleefde ervaring. Dat lijkt me nog altijd van fundamenteel belang voor elke uiting
van kunst. Deze vaststelling impliceert ook reeds dat geen enkele van de hier
voorgestelde bundels me ècht enthousiast heeft gemaakt. Lijdt onze poëzie eveneens
aan inflatie en kan een doorgedreven maniërisme ze ervoor behoeden?
De leer van Etymon & Hoe meervoudig dit lieve lichaam (Gent, Yang Poëzie Reeks,
1980, 72 blz.) is een dubbele bundel. Phil Cailliau (geb. 1954) waagt een hoge worp.
In de eerste bundel verpersoonlijkt hij het Griekse woord ‘etymon’ (d.i. stamwoord)
tot een soort god of wijsgeer, wiens leer hij op poëtische wijze wil verkondigen.
Cailliau graaft meteen naar de wortels zelf van de poëzie, naar de zin van elk woord
en naar de communicatieve waarde van de taal. Hij stelt daardoor opnieuw de vraag
naar wat poëzie eigenlijk is. De bundel opent met een tekst ‘Aan de lezer’: A, in
versvorm, en B, een prozaversie, identiek aan de eerste, tot in de interpunctie toe,
maar uiteraard met een andere typografische schikking. Deze tekst luidt als volgt:
‘Laatst, tijdens een ijskoude wandeling, is mijn bewustzijn gekrompen.
Wat later heb ik het kunnen ontdooien, niet door het warmlopen van mijn
geest, die was blijkbaar met wintervakantie, maar gewoon, als tegengestelde
beweging van enkele uren voordien, door de verwarming.
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Mijn piepklein bewustzijn - een betonhard bolletje met hier en daar een
litteken - begon wat uit te zetten. Maar het stonk naar lauw en rauw vlees,
zeiden zij die aan het venster met ijskegeltjes in elkaars neus zaten te
pulken.’
Paul Hadermann, die de eerste bundel inleidt, meent dat de poëtische versie ‘een
stilte om de woorden schept’ die in de proza-weergave ontbreekt. ‘Misschien ligt
het essentiële verschil tussen poëzie en proza in de aard van de tijdsbeleving, in de
manier waarop de stilte een kans wordt gegeven...’, besluit hij. Daar is zeker iets
voor te zeggen, maar wat bewijst de hierboven geciteerde tekst? Voor wie alleen
maar deze versie zou lezen, is de vraag niet opgelost. Immers, in hoeverre is die tekst
poëtisch te noemen, in die zin dat hij ook iets te maken heeft met taalspanning, klank
en ritme b.v.? Die essentiële elementen worden niet verkregen door alleen maar wat
‘stilte’ te scheppen om de woorden heen.
Maar nu terug naar het werk van Cailliau. Hoewel Hadermann beweert dat Cailliau
‘tegen zijn eerder barokke natuur in’ gekozen heeft voor de ‘formele ascese’, is daar
in werkelijkheid niet zo direct iets van te merken. Vanuit een soort oerangst gaat
Cailliau het leven te lijf met een driftig taalgebruik, dat een beroep doet op allerlei
technische middelen: typografische schikking, hoofdletters, gedachtenstrepen,
beletseltekens, zelf aangebrachte cesuren vaak midden in het woord, het plaatsen
van een punt na ieder woord enz. De stilte die hij nastreeft komt daardoor, naar mijn
gevoel, juist niet tot uiting. Ik citeer uit ‘Papin het halsbergen orakel’ het laatste deel:
De spraak, het woord
heeft alsmaar macht verkeerd vermacht:
verstand boven dier om dier /
lijk
er te zijn.
Ons praten moet stilte wil praten.
Zo verschijnt de pralen pralte;
NAAKT IS NAAKT IS GOED.
ER IS GEEN BORST OF GENI
TAAL MEER! (33)

Het wijst op een innerlijke ambiguïteit en op een onmacht om met het woord vat te
krijgen op het bestaan. Als Cailliau poogt binnen te dringen
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in de wortel van het woord, ervaart hij pas welke afstand er is tussen de werkelijkheid
en het benoemen.
Duizend woorden voel ik trillen
in je hand,
maar eelt belet je te spreken. (16)

Verklaart dit zijn barokke, vaak moeilijk verstaanbare beeldgebruik en anderzijds
het herhaaldelijk aanwenden van abstracte woorden als ‘leven’ en ‘dood’? Of de
opvallende aanwezigheid van het sleutelwoord ‘bloed’ in deze verzen? Als een
bloeddorstig dier zuigt Cailliau de woorden uit om het menselijk falen bloot te leggen.
Het laatste vers uit de eerste bundel ‘Bloedbroederschapsgedichten VI’ noemt hij
‘Het verbond van angst en vrees’:
Dikwijls
had men ons beter Angst genoemd,
met Mens
als een van onze kenmerken. (37)

In de tweede (deel)bundel Hoe Meervoudig dit Lieve Lichaam wordt de thematiek
hernomen, maar verlegd naar het domein van de erotiek. Leven en dood volgen elkaar
op in een cyclische wederkeer en de erotische beleving brengt alleen maar de
bevestiging van het proces van versmelting, ontbinding en verval. Evenmin als de
taal is de erotiek bij machte wezenlijk contact tot stand te brengen, de eenzaamheid
te doorbreken of bevrijding te brengen:
De verlossing zàl niet opdagen, waar zou zij vandaan
komen? Er kleven korsten bloed
aan haar lippen, aards en bovenaards
versterven vagina en mond. En beenderen
verbleken in het arendsnest,
koude lijven beneden blaten
aan de stroppen der laagste takken. (64)

Hoewel Phil Cailliau hier minder technische ingrediënten verwerkt, blijft zijn poëzie
bezwaard door overladen en vaak niet te verteren beelden, neologismen en
woordvormingen. De indruk van maniërisme werkt uiteindelijk sterker na dan de
toch niet onbelangrijke inhoud.
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Op de voorzijde van zijn debuut Mond- en clownzeer (Yang Poëzie Reeks, 1980, 59
blz.) staat Paul (m) Rigolle (geb. 1953) afgebeeld, kijkend door een verrekijker. De
ene lens weerspiegelt industrietorens, de andere een idyllische weide met koeien.
Deze fotografische vondst illustreert zeer goed de thematiek van de bundel. Rigolle
houdt een interne dialoog, geeft commentaar bij het verander(en)de gelaat van onze
steeds gekker wordende wereld, zoekt naar een eigen positiebepaling. Met grote
meewarigheid stelt hij vast hoe een tijdperk van spontane vitaliteit definitief wordt
afgesloten door een beschaving die zichzelf te gronde richt. Het maakt hem bitter en
weemoedig, het ontlokt zowel het protestwoord van de dichter als de monkellach
van de clown, die zijn traan achter een masker verbergt.
De zomerlandschappen die Rigolle met veel zin voor plasticiteit beschrijft,
verglijden in herfstlandschappen, die tevens iets van zijn poëtica verraden, zoals het
slot van ‘November’:
Want wie niet horen wil moet voelen, leerden wij
nietwaar. Ook in dit gedicht dat lijdt aan versjicht
en bij gebrek aan iets anders maar wat doelloos
verderstokt, in deze novemberzieke zin zonder eindpunt;
bijgevolg niet vlug uitsterft (16)

Geen wonder dat de dichter in dit tanende landschap onzeker wordt en de twee
reizigers in hem voortdurend twijfelen welke richting ze uit zouden willen: het tot
droom verworden verleden of de niet aantrekkelijke toekomst. Wat heeft deze
toekomst te bieden? Samen met de vrouw kan hij pogen ‘dit grote treuren’ te dragen.
Het nog niet geboren kind rest de schamele hoop dat ‘de rollen zich uiteindelijk / in
onze bloedbanen (zullen) keren’ (25). Monddood bekijken de mensen vanuit hun
‘voorlopig aquarium’ het proces van aftakeling en vernietiging.
Alleen hier en daar, een enkeling, verbaast zich nog.
Biedt wat ampele weerstand. Verwonderd blijft hij stilstaan
bij het ruisen van bladeren. In de cadmiumgele bloempot
van een gedicht bijvoorbeeld, poogt hij deze klank
onhandig; als evergreen voor veel later op te sparen. (37)

Die onzekerheid nopens de toekomst heeft ook repercussies op de realiteitsbeleving
van het ogenblik. Meer dan eens vraagt Rigolle zich af of de dingen die we zien
werkelijk de dingen zijn en of ze ‘door hun verdachte
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roerloosheid’ geen valsheid in de geschriften van de werkelijkheid plegen. Het maakt
hem sceptisch en wantrouwig. Het doet hem verlangen naar ‘de grote stilte van vóór
het woord zelf’ en het zet hem ertoe aan de taal te koesteren
...als een geheel
dat meer is dan de som van zijn delen. Als een naamkaart.
Een adres naar oorsprong. Een hulpatlas voor nostalgie. (53)
Het poëtische universum dat Paul (m) Rigolle in meestal nogal lange gedichten
uitbouwt, is voorlopig vrij beperkt. Toch dwingt zijn stem tot luisteren. Ongetwijfeld
betaalt hij nog leergeld zowel aan nieuwrealistische als aan nieuwromantische
voorbeelden, maar hij beschikt anderzijds reeds over een eigen taalbeheersing en
produceert af en toe originele vondsten, wat o.m. tot uiting komt in het vinden van
titels en de vaker aangewende ironie. Het meest spreekt hij aan waar hij een eenheid
in beeldspraak of sfeer bereikt binnen het gedicht zelf, b.v. in ‘De speelplaats van
het verlangen’ (13) of ‘De roeiers van de nacht’ (42). Zij maken duidelijk dat Rigolle
als dichter nog in aanzienlijke mate kan groeien.
Wie alleen maar de titels van de bundels van Walter Haesaert (geb. 1935) bekijkt,
wordt getroffen door de inwendige tegenstelling die ze telkens verraden: Droevig
feest, Koudbloedig, Over warme en koelere gronden, Langzaam naar het zand en nu
Een warme holte (Brugge, Orion-Colibrant, 1979, 48 blz.). Het paradoxale samengaan
van ‘koud’ en ‘warm’ wijst op een innerlijke tweespalt, die haar oorsprong vindt in
een tragisch levensaanvoelen, dat een harmonische geluksbeleving in de weg staat.
Bij een eerste kennismaking met zijn nieuwe bundel valt onmiddellijk de eenheid
van conceptie op. De bundel bevat 31 in de o.v.t. gestelde en genummerde gedichten
van drie vierregelige strofen, verdeeld in vier ongelijke cycli (5, 10, 11, 4) en een
epiloog, telkens ingeleid door een vers uit ‘cien sonetos de amor’ van Pablo Neruda.
Alle gedichten vangen aan met dezelfde charmerende versregel: ‘Zij was de tederste
van alle tederheden’. Samen met de citaten verwijst deze aanhef naar de thematiek
van vrouw en liefde.
Ondanks het feit dat het geheel zich zo mooi (te mooi?) aankondigt, heb ik de
indruk dat Walter Haesaert met ‘Een warme holte’ niet zijn beste werk geschreven
heeft. Er blijft tussen de metaforen iets hangen dat niet makkelijk te vatten is. Zeker
is dat de dichter de vrouw uitbeeldt in haar ver-
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schillende verschijningsvormen: het meisje, de minnares, de moeder, en dat hij hierbij
een heel gamma van gevoelens bespeelt: verdriet en vreugde, woede en hoop, onrust
en berusting enz.
Als ik b.v. op blz. 9 één, naar mijn gevoel, van de zwakkere gedichten lees, waarin
hij binnen een paar strofen de vrouw omschrijft als: gras, lover van zeer hoge bomen,
dons van vogels, klinkers uit het telwoord tederheid, voorgerecht, dessert,
versnapering, soms koud buffet..., dan ontgaat me toch de onderlinge samenhang.
Vaak zet Haesaert beelden aan die zich in het verloop van het gedicht niet verder
ontwikkelen of geen eigenlijke functie vervullen. Anderzijds ligt zijn kracht juist in
de beeldvorming, die fragmentarisch geslaagde verzen oplevert, die je graag uit het
gedicht zou willen isoleren. De indruk blijft echter dat Haesaert virtuuos omspringt
met zijn materiaal en vaak eerder charmeert dan werkelijk frappeert.
Heel wat beter vind ik de aan de moederfiguur (en de daarmee verbonden
kinderjaren) gewijde gedichten, omdat hier een - ook door de lezer - herkenbare
realiteit aan de basis ligt. Ik citeer:
Zij was de tederste van alle tederheden.
In Merendree, achter een oud grijs paard
dat dagenlang te sterven liep, werd ik
haar vlees - een warme holte Zij werd weerkaatst: veulen dat radeloos
tussen de kogels holde en op zijn moeder
riep. Zij gaf mij melk en droom
en wolkenvelden, en angst voor vallend
donker. Doch telkens ook verzekering
dat het verdriet met trage vleugelslagen
wegtrekt, en terugkeert als het warmer wordt,
de dagen langer en de nachten korter. (31)

Werner Pauwels (geb. 1937) verwierf reeds bekendheid als de auteur van realistisch
en sociaal geëngageerd proza. Als dichter bezit zijn naam nog geen klank. Het is
zeer de vraag of dat met zijn bundel Tom (Orion-Colibrant, 1980, 44 blz.) zal
gebeuren. De titels van de vier afdelingen (Tom loopt berg af, Tom loopt berg op,
De vlakte, De einder) laten een rechtlijnige structuur vermoeden. In werkelijkheid
voert Pauwels ons mee in
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een doolhof van beelden zonder coherentie. Hij maakt gebruik van een soort
collagetechniek die steunt op talrijke reminiscenties uit de wereld van de cultuur. Zo
treffen we o.m. de namen aan van de schilders Marcel Broodthaers, Cézanne, Van
Gogh, J. van Eyck, Permeke, van de componisten Honegger, Chopin, Mozart en
Vivaldi, van historische figuren als Cheops, Marx en Karel de Stoute. Zelfs de schim
van Jotie ('t Hooft) duikt even op. Deze opsomming is evenwel misleidend, want
Pauwels inventariseert onze cultuur niet. Hij zet zich precies af tegen de ‘geordende’
beschaving van deze niet meer bewoonbare wereld en hij doet hierbij een beroep op
destructieve taalelementen. Ergens vraagt hij zich af:
Werden wij mensen levende bomen
Of worden wij
De eerste monsterachtige lokomotieven
Op een spoorwegnet van 2030 (32)

Die gang van zaken verontrust Pauwels en daartegen revolteert hij in een stijl die
vaker aan zijn proza herinnert. ‘In de woeste vlakte schraapt de oude wolf zijn keel’,
kondigt hij aan, maar, zoals ik reeds eerder suggereerde, bestaat het gevaar dat de
waarschuwing voor de lezer eerder zal bedolven worden onder een lawine van
woorden en beelden dan op een duidelijke wijze door hem begrepen. In de
veronderstelling althans dat de dichter in onze wereld nog een dreigende vinger op
kan steken.
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Kroniek
Maurits Engelborghs / De levende Lawrence
David Herbert Lawrence was maar vierenveertig jaar oud toen hij op 2 maart 1930
in het Zuidfranse stadje Vence overleed. Een halve eeuw geleden was tering nog
zeer vaak fataal. Vele schrijvers die ééns zo lang leven, produceren niet de helft van
wat deze man in zijn korte, zieke leven heeft voortgebracht: niemand was zoals hij
door de schrijfdrift bezeten. Ik weet wel, niet al wat hij schreef was van de bovenste
plank: de obsessieve herhalingen, het gepredik, de oversimplificaties, het schelden
en overdonderen zijn in zijn scheppend werk niet altijd op hun plaats en ik ken lezers
die allergisch zijn voor zijn zwakke kanten. Maar zelfs de minst welwillende
waarnemer zal moeten toegeven dat - objectief gezien - zijn allerbeste werk behoort
tot het beste uit de wereldliteratuur. Allerbeste: dat zijn hooguit een half dozijn
romans, een handvol kortverhalen en schetsen, een paar tientallen gedichten en
brieven, enkele kritische studies, niet zoveel eigenlijk voor iemand wiens verzameld
werk - als het ooit tot zo'n uitgave komt - gemakkelijk tot in de tientallen zware
volumes zal lopen.1.
D.H. Lawrence was ook een schrijver die zichzelf zeer moeilijk uit zijn werk kon
houden.2. Dat is per se geen kritiek. Het kàn natuurlijk zeer storend werken, en dat
doet het ook bij Lawrence, maar als die schrijver dan een boeiende persoonlijkheid
is, zoàls Lawrence er ongetwijfeld ook een was, verhogen de autobiografische
elementen vaak het belang van het oeuvre in zijn geheel. En ook dàt was bij Lawrence
heel zeker het geval. Een zuiver formalistische benadering van Lawrence komt dan
ook zelden voor. De meeste critici kunnen bij hun studie van zijn werk zeer moeilijk
de mens ontwijken, en in dat werk krijgen alle autobiografische elementen een meer
dan gewone betekenis.
Dat is zonder meer duidelijk in al het Lawrence-materiaal dat ook nu nog geregeld
en ten overvloede verschijnt - en de afstand is intussen toch al een halve eeuw
geworden. Er zijn, in dit herdenkingsjaar 1980, alvast een heel aantal
gelegenheidspublikaties verschenen of nog te verwachten. Ik zet er hier enkele op
een rijtje en blijf wat langer staan bij het werk dat bijzondere aandacht verdient.3.
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F.B. Pinion bezorgde, naar het model van zijn gelijkaardige handleidingen voor
Thomas Hardy, Jane Austen en de Brontës, A.D.H. Lawrence Companion4.. Het is
een compilatiewerk dat, zoals de ondertitel ‘Life, Thought and Work’ suggereert, in
een half dozijn hoofdstukken, een postscriptum en vier aanhangsels, informatie brengt
over het leven, de levensbeschouwing en het werk van Lawrence. Een originele
beoordeling of nieuwe inzichten zijn hier niet te verwachten. Feitenmateriaal is wat
de auteur vooral wil brengen en daarbij heeft hij zich blijkbaar zelden de vraag gesteld
of dat materiaal ook literair relevant is. In het hoofdstuk ‘Thought Adventures’, dat
een overzicht geeft van Lawrence's levensfilosofie, is de methode van Pinion om op
zo weinig mogelijk bladzijden zoveel mogelijk gegevens bij elkaar te brengen, nog
het minst op haar plaats. De uitspraken van Lawrence over 1001 aspecten van het
leven waren vaak vaag, verward en verwarrend. Door ze hier op enkele bladzijden
samen te persen wordt die chaotische indruk nog versterkt. Wat, over verschillende
jaren en werken gespreid, slechts vaag of contradictorisch was, wordt absurd. Als er
ooit een schrijversfilosofie geweest is die door haar innerlijke spanningen en haar
voortdurende evolutie niet anders dan in een lange, voorzichtige en veelzijdige
discussie te vatten was, dan was het wel die van Lawrence. Van die hele dynamiek
blijft in dit overladen hoofdstuk hoegenaamd niets over. Het eerder bondige overzicht
van de poëzie overloopt braaf de thema's van een aantal afzonderlijke gedichten en
is doorspekt met korte en tameljk negatieve appreciaties, maar brengt verder niets
nieuws. En met het overzicht van het prozawerk gaat het al niet veel beter. Hier geeft
Pinion zich wat meer armslag, maar het accent blijft al te duidelijk op het gewoon
verschaffen van informatie liggen. Het zeven bladzijden tellende postscriptum tracht
wel enkele algemene conclusies te trekken, maar daarbij stelt de auteur zich dan zo
negatief of zo aarzelend op, dat men zich onwillekeurig gaat afvragen waarom hij
aan deze studie dan zoveel energie heeft willen spenderen. Met zijn overvloed aan
faciel resumé en parafrase is dit een schoolvoorbeeld van het soort pseudo-kritiek
dat de grondige, persoonlijke lectuur van de behandelde auteur eerder in de weg staat
dan bevordert.
Het opzet dat Keith Sagar in zijn D.H. Lawrence: A calendar of his works gehad
heeft5., is eigenlijk ook ‘maar’ informatief, maar dat neemt niet weg dat het een van
de nuttigste referentiewerken is die de jongste jaren over Lawrence verschenen zijn.
De auteur kent het werk van Lawrence zeer goed. In 1966 publiceerde hij The Art
of D.H. Lawrence6., onlangs verscheen van hem nog een nieuwe biografie van
Lawrence (waarover dadelijk meer),
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hij is aangezocht om het tweede deel van The Letters te verzorgen en werkt ook nog
aan een nieuwe studie van het oeuvre van Lawrence. Wat hij in deze Calendar aan
materiaal bijeengebracht heeft, is de vrucht van vele jaren monnikenwerk. Hoofdbrok
van het boek is natuurlijk de Calendar zelf (190 blz.). In korte hoofdstukjes volgt
hij hierin het werk van Lawrence op de voet, eerst van jaar tot jaar en vanaf 1912
van maand tot maand. Elk hoofdstuk geeft onder het jaartal, of gebeurlijk de maand,
de adressen op waar Lawrence in die periode gewoond heeft7., een zeer bondig
overzicht van zijn literaire activiteiten en ten slotte een zo juist mogelijke datering
van al zijn bekend werk (schilderwerk inbegrepen) aan de hand van kort-geciteerde
verwijzingen naar dat werk, vooral in zijn eigen briefwisseling uiteraard, maar ook
in andere autobiografische teksten en in aantekeningen van tijdgenoten. Het
verzamelen en vergelijken van al dit erg verspreide materiaal moet wel een bijzonder
moeilijke maar daarom juist zo nuttige opgave geweest zijn. Lawrence kon zeer
slordig zijn. Zijn wankele gezondheidstoestand, zijn obsessieve schrijfdrift en zijn
algemene rusteloosheid zullen daar allemaal wel toe bijgedragen hebben. Wat er ook
van zij, feit is dat hijzelf nooit briefwisseling van anderen bewaarde en zijn eigen
brieven niet altijd, of soms verkeerd, dateerde.8. Hetzelfde geldt trouwens voor de
manuscripten van zijn werk. Vandaar dat een betrouwbare datering van al wat hij
schreef niet alleen lastig, maar meteen ook bijzonder belangrijk wordt: het belang
en de moeilijkheid zijn tenslotte twee aspecten van een zelfde probleem. Ik geef maar
één voorbeeld. In een brief van 11 maart 1913 aan Edward Garnett geeft Lawrence
een uitvoerige beschrijving van een roman die hij half af heeft: ‘nobody will ever
dare to publish it... I love and adore this new book. It's all crude as yet... but I think
it's great - so really a stratum deeper than I think anybody has ever gone, etc. etc.’.
Tot hiertoe werd dit vrijwel algemeen als commentaar op The Sisters (de voorloper
van The Rainbow en Women in Love) geïnterpreteerd, zelfs nog door James T. Boulton
in de nieuwe editie van The Letters (p. 526). Welnu, Sagar bewijst, data in de hand,
dat dit uitgesloten is en dat in feite The Insurrection of Miss Houghton wordt bedoeld,
een onafgewerkte roman die verloren gegaan is.
Het tweede gedeelte van dit belangrijke boek (76 blz.) brengt dan nog een volledige
lijst van alle bekende manuscripten van Lawrence met hun huidige bewaarplaats,
voor zover die bekend is. Ook dàt is natuurlijk voor het Lawrence-onderzoek van
het allergrootste praktische nut. Het is alleen spijtig dat in een werk van dit kaliber
aan de verbetering van de drukproeven niet wat meer zorg werd besteed en het is te
hopen dat de auteur zich als Editor van Deel 7 der Letters zal laten bijstaan voor het
ontcijferen
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van het Duits, dat Lawrence nogal eens gebruikt. De ‘higestuhl’, waarop Lawrence,
volgens Sagars lezing, in Bandol in zijn tuin lag (p. 190), zal in ieder geval wel een
‘Liegestuhl’ geweest zijn!
In vergelijking met deze bescheiden maar bijzonder nuttige Calendar is de nieuwe
biografie die Sagar van Lawrence schreef een grote ontgoocheling. The Life of D.H.
Lawrence, An illustrated Biography9., is zeer ambitieus opgevat, van royaal formaat
en rijkelijk geïllustreerd. Maar de vaak zeldzame foto's behoren eigenlijk tot het beste
van wat het boek te bieden heeft. De tekst brengt niet alleen niets nieuws, hij verschaft
ook geen enkel nieuw inzicht. Het blijft tenslotte bij een opeenstapeling van feiten
en feitjes die allemaal eerder al wel eens hier of daar gepubliceerd waren, maar wat
het boek schromelijk ontbreekt is een algemene persoonlijke visie die al dit materiaal
formeel ordent en interpreteert, om op die manier te komen tot een overtuigend beeld
van een levende mens. Dan is me Harry T. Moore's Life10., in al zijn onvolledigheid,
of Emile Delavenay's D.H. Lawrence, L'homme et la genèse de son oeuvre11., in al
zijn partijdigheid ten gunste van Frieda Lawrence, of de rijke mozaïek van Edward
Nehls' D.H. Lawrence: A Composite Biography12. een heel stuk liever. En ik heb over
Lawrence meer geleerd uit de honderd bladzijden tellende gelegenheidsstudie van
Alastair Niven, D.H. Lawrence, The writer and his work13., dan uit de 250 bladzijden
van Sagars biografie. Ook de tweede- en derderangsfiguren komen zeer slecht tot
hun recht. Op minder dan één bladzijde (cf. p. 51 en 53) wordt de kapitale eerste
ontmoeting met Frieda afgehandeld, een gebeurtenis die nochtans de rest van zijn
leven zou bepalen, en de dood van zijn moeder, die hij nooit helemaal te boven
gekomen is, moet het met een paar regels stellen. Het boek krioelt van de citaten en
ik heb de indruk dat ze in lengte zo ongeveer tegen Sagars eigen tekst moeten
opwegen. De meeste van deze citaten zijn voldoende bekend, maar Sagar heeft de
bijzonder irriterende gewoonte om de interessantste af te breken net op het ogenblik
dat ze interessant worden. Zo citeert hij op blz. 71 van de beroemde uitspraak die
Lawrence over zijn revolutionaire conceptie van het personage in The Rainbow deed,
enkel het laatste zinnetje, maar van de essentiële passage die eraan voorafgaat rept
hij met geen woord. Kennelijk was bij de voorbereiding van deze biografie meer dan
voldoende materiaal voorhanden om de dramatische spanningen van dit intense
schrijversleven te doen herleven, maar Sagar ontluistert ook de meest bewogen en
betekenisvolle feiten, door ze koel en onverteerd op een chronologisch rijtje te
plaatsen.
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Ook het werk van Paul Delany, D.H. Lawrence's Nightmare. The Writer and His
Circle in the Years of the Great War14., is onverbloemd biografisch, maar door zich
zorgvuldig op de vier belangrijke oorlogsjaren uit het leven van Lawrence te
concentreren waren zijn kansen om iets origineels te brengen veel groter, en Delany
heeft daar passend gebruik van gemaakt. Het materiaal dat hij te verwerken had,
moet nochtans enorm geweest zijn. In deze vier jaren schreef of beëindigde Lawrence
- naast honderden brieven - o.a. zijn betekenisvolle ‘Study of Thomas Hardy’, zijn
twee meesterwerken The Rainbow en Women in Love, Twilight in Italy, The
Merry-Go-Round en een aantal verhalen, gedichten en essays, hij onderhield nauwe
betrekkingen met mensen als Gilbert Cannan en Mary Barrie, John Middleton Murry
en Katherine Mansfield, E.M. Forster, Mark Gertler, S.S. Koteliansky, Lady Ottoline
Morrell, Bertrand Russell, en hij veranderde niet minder dan negenmaal van adres.
En dan zeg ik nog niets over de diepgaande invloed van het nochtans verre
oorlogsgeweld en van het meer tastbare crisisklimaat in Engeland op zijn dagelijkse
gemoedstoestand, zijn hele levenshouding en natuurlijk ook zijn werk. Delany heeft
de periode zorgvuldig uitgeplozen en gedocumenteerd en zijn grote verdienste is dat
hij zelden of nooit zijn vat op al dit materiaal verloren heeft. Het enige gevaar is en ik denk hier aan de ondertitel van het boek, ‘The Writer and His Circle’ - dat
Delany over die kring zóveel afweet dat Lawrence zelf af en toe wel eens op het
achterplan raakt. Een andere zwakke kant van het boek is dat het de biografische en
de literaire aspecten van Lawrence niet dichter bij elkaar brengt. In het begin blijven
die literaire aspecten zelfs veeleer op de achtergrond, en waar ze toch in de
belangstelling komen slaagt Delany er niet altijd in ze voldoende in het biografisch
materiaal te integreren. Met een persoonlijkheid als Lawrence in de titelrol blijft het
natuurlijk altijd wel een in se boeiend verhaal, die voor de auteur zo verschrikkelijke
oorlogsjaren, maar op de literaire relevantie ervan had ik graag wat meer nadruk
gehad. Nauwgezet in haar opzoekingen, met zwier geschreven en door haar
concentratie op vier kapitale jaren uit een bijzonder gevuld leven van een
uitzonderlijke diepgang en gezag, blijft deze studie een der meest bevredigende van
de jongste jaren.
Veruit het belangrijkste project van dit herdenkingsjaar is echter de volledige uitgave
van alle bekende brieven, onder de titel The Letters of D.H. Lawrence15.. Er waren
tot hiertoe twee edities van zijn correspondentie, maar het was eigenlijk niet zo
moeilijk om de kwaliteit hiervan te overtreffen. Amper een paar jaar na de dood van
Lawrence bezorgde zijn vriend Aldous Huxley een selectie uit zijn brieven16., die zo dicht bij de
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feiten - uiteraard zeer beperkt bleef. Maar ze bevatte toch voldoende belangrijk
materiaal om aan te tonen dat Lawrence als briefschrijver uitzonderlijke kwaliteiten
had. Pas dertig jaar later bezorgde de biograaf van Lawrence, Harry T. Moore, een
tweede editie, The Collected Letters17., en hoewel hierin een paar duizend brieven
waren opgenomen, liet ze qua volledigheid, betrouwbaarheid en begeleidende
commentaar nogal wat te wensen over, al is het misschien niet helemaal fair daarvoor
Harry T. Moore geheel de schuld te geven: hij deed, in die tijd en met de middelen
waarover hij beschikte, wat hij kon, en dat was, alles wel beschouwd, toch al heel
veel. Maar intussen is heelwat meer correspondentie aan het licht gekomen en
sporadisch uitgegeven. Lawrence schreef vele duizenden brieven en het is geweten
dat er daarvan ongeveer vijfduizend vijfhonderd bewaard zijn gebleven. Het spreekt
dan ook vanzelf dat sedert jaren uitgekeken werd naar een volledige en kritische
editie die de nodige wetenschappelijke waarborgen zou bieden. Met die publikatie
is Cambridge University Press thans van wal gestoken en het belooft inderdaad een
van de meest waardevolle bijdragen tot de Lawrence-studie van dit en de komende
jaren te worden. Bij een auteur die zich zo intens heeft uitgeleefd in zijn scheppend
werk is, zoals ik zei, àlle autobiografisch materiaal uiteraard van meer dan gewoon
belang, maar als dat materiaal daarbij ook nog intrinsieke literaire waarde heeft, dan
wordt het belang ervan echt uitzonderlijk.
Deze nieuwe editie is in zeven volumes opgevat, met een achtste deel als Index. Het
eerste deel, waarvan de algemene presentatie wel wat academisch aandoet in de
minder goede betekenis van het woord, bevat als inleidend materiaal o.a. een nuttige
genealogische tabel van de hele Lawrence-clan, een gedetailleerde chronologie van
zijn leven voor de periode 1885-1913, zeven kaarten waarop zijn vele verplaatsingen
te volgen zijn en een twintig bladzijden tellende inleiding. Verder geeft het boek ook
een aantal goed-gekozen illustraties en de gebruikelijke beknopte voetnoten, die elke
allusie of referentie verklaren die op de één of andere manier aan duidelijkheid te
wensen overlaten. De inleiding probeert niet om een volwaardig biografisch overzicht
te geven van de betrokken periode of een literaire appreciatie van de opgenomen
brieven. Haar bedoeling is veeleer, zegt James T. Boulton, Editor van dit deel en
General Editor van de hele serie, ‘een kritische beoordeling te bieden van de mens
die Lawrence was gedurende de door een bepaald deel bestreken jaren, de
belangrijkste gebeurtenissen of ervaringen die bijgedragen hebben tot zijn vorming
en de voornaamste mensen die hij gekend heeft.’ (p. XIII). Dit laatste is vooral
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nuttig omdat het verdere identificatie van een groot aantal geadresseerden in de loop
van het boek zelf overbodig maakt.
Dit eerste deel bestrijkt de jaren 1901-1913. Lawrence is wel in 1885 geboren,
maar de allereerste ‘brief’ die van hem bekend is dateert waarschijnlijk van september
1901. Ik moet dat woordje ‘brief’ wel relativeren, want niet zonder ironie stelt men
vast dat het allereerste bekende geschrift van deze hyperpersoonlijke, geëngageerde
briefschrijver een volstrekt onpersoonlijke sollicitatiebrief is, die hem dan nog door
zijn oudste broer zou zijn voorgeschreven! De laatste van de 580 hier opgenomen
brieven is gericht aan zijn vriendin Helen Corke en gedateerd 29 mei 1913. Tussen
beide herleven, gedeeltelijk althans, de ‘Lehrjahre’ van Lawrence. Op het einde van
de periode zouden dan de ‘Wanderjahre’ beginnen en die vulden, afgezien van een
gedwongen en dan nog zeer relatieve stabiliteit in de vier oorlogsjaren, de rest van
zijn bewogen leven.
Wat dit eerste deel biedt is een levendig beeld van een jonge man die zijn weg
zoekt, die geleidelijk zijn onvolwassenheid verliest, naar zelfvertrouwen,
overtuigingen en zekerheden groeit. Zó uitzonderlijk is dat op het eerste gezicht
allemaal niet, ware het niet dat alles met zo'n onafwijsbare intensiteit gebeurt en later
ook zo vaak en dwingend zijn weg vindt in het scheppend werk. Ingrediënten van
deze periode zijn alvast: het einde van zijn studie, zijn relaties met familieleden en
vrienden, zijn verrassend-rijke lectuur in verschillende talen (hij citeert geregeld uit
het Frans, het Duits, het Latijn), zijn zin en liefde voor de natuur, zijn eerste
pennevruchten, een godsdienstige crisis. Wat zijn relaties betreft is het wel opvallend
dat de overgrote meerderheid van zijn correspondenten vrouwen zijn: Jessie
Chambers, Louie Burrows, Blanche Jennings, Agnes Holt, Alice Dax, Helen Corke,
Frieda Weekley, én natuurlijk zijn moeder. Over de uitzonderlijke invloed van Jessie
Chambers en zijn moeder is al genoeg geschreven, door de betrokkenen zelf of door
vele anderen. Op Frieda Weekley kom ik dadelijk terug. Alleen met Blanche Jennings
schijnen de banden nagenoeg aseksueel geweest te zijn. Ze was blijkbaar een
gedroomde confidente voor Lawrence, een zeldzaam verwante ziel bij wie hij zonder
veel schroom zijn hart kon uitstorten. De reden is misschien wel dat de fysische
afstand tussen beiden groter was dan gewoonlijk, zodat hij zich gereder kon bloot
geven. Het is in ieder geval treffend hoeveel langer, meer verzorgd, meer literair,
maar daarom niet minder direct, de aan haar gerichte brieven zijn. Hij wil duidelijk
ook indruk maken met zijn eruditie. Het verschil in toon is b.v. opvallend in twee
opeenvolgende brieven, de eerste aan Louie Burrows (23 jan. 1910): ‘Do not be cross
with me if I do not write letters, I scribble so much, I can only set to a letter with
greatest difficulty.’ (p.
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152). In de brief aan Blanche Jennings wordt het: ‘I have been writing like the devil
lately - I suppose He is a literary gentleman - so have had no epistolary energy.
Tonight I am taking a rest, having exhausted my immediate duties and my
inclinations.’ (p. 153). Voor Blanche Jennings maakt hij ook een, niet altijd
flatterende, vergelijking tussen drie van zijn liefjes: Agnes Holt, Jessie Chambers en
Helen Corke (pp. 153-4). Maar ook elders schijnt hij er een pervers genoegen in te
scheppen zijn verschillende vriendinnen tegen elkaar uit te spelen. Zo b.v. Jessie
Chambers tegen Louie Burrows (passim), Agnes Holt (p. 146), Helen Corke (p. 158)
en Alice Dax (p. 157); Agnes Holt tegen Helen Corke (p. 160); Helen Corke tegen
een niet nader geïdentificeerde Gussy (p. 286). Met Louie Burrows bespreekt hij zijn
verhouding met Jessie Chambers, Agnes Holt en met een niet bij name genoemd
meisje (p. 208) in een brief die eindigt met de woorden: ‘Nay, my love, don't doubt
me. I love you truly.’, terwijl hij een maand later aan Jessie Chambers verklaart ‘the
best man in me belongs to you.’ (c. 25 jan. 1911, p. 221).
Zeer betekenisvol is ook hoe vaak bij deze oneindig-rusteloze man in zijn relaties
met vrouwen een overweldigend verlangen naar rust domineerde. Zo aan Louie
Burrows: ‘I wish thou wert here. Somebody to rest with -’ (p. 198), of nog: ‘I do
want you to be peaceful with’ (p. 208). En het stemt wel tot nadenken te vernemen
dat hij, als hij over wat meer geld beschikt had, zeer waarschijnlijk met Louie Burrows
zou zijn getrouwd. Wat daarna van zijn schrijverscarrière geworden zou zijn, blijft
een groot vraagteken. Maar elke gissing verliest haar zin bij de verschijning van
Frieda Weekley, de unieke, of misschien wel de enige vrouw wier vitaliteit tegen
die van Lawrence opgewassen was. In de tijd tussen eind 1910 en begin 1912 was
Lawrence in volle crisisperiode: hij breekt zijn verloving met Jessie Chambers en
verlooft zich met Louie Burrows, verliest zijn moeder, krijgt een longontsteking die
hem verplicht zijn leraarscarrière op te geven, breekt zijn verloving met Louie
Burrows en dan, in maart 1912 (de juiste dag is niet bekend), ontmoet hij voor het
eerst Frieda Weekley, de echtgenote van een van zijn oud-professoren. De rest is
gemeengoed: liefde op het eerste gezicht, de overhaaste vlucht met Frieda, die haar
man en kinderen in de steek laat, en het begin van een stormachtige relatie die zal
duren tot aan Lawrences dood en die, met al haar ups en downs, een onmiskenbaar
stempel heeft gedrukt op de rest van zijn leven en werk. Het is geenszins overdreven
te beweren dat, zonder Frieda, Lawrence nooit de schrijver zou zijn geweest die hij
geworden is. Het is zelfs mogelijk dat hij, met alle tegenslag en miskenning die hij
gekend heeft en zonder hààr steun, het schrijven nooit zou hebben volge-
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houden. De enorme invloed van die eerste maanden met Frieda is hier prachtig te
volgen. Tot dan toe had hij een tamelijk afstandelijke, fatalistische houding tegenover
de liefde aangenomen, of toch leren aannemen. Op 1 november 1909 kon hij b.v.
nog aan Blanche Jennings schrijven (over Agnes Holt): ‘I have got a new girl down
here: you know my kind, a girl to whom I gas. She is very nice, and takes me
seriously: which is unwisdom. I do not believe in love: mon Dieu, I don't, not for
me.’ (p. 141). Maar van het ogenblik dat Mrs Weekley ten toneele verschijnt is de
metamorfose bliksemsnel en compleet. Opeens is de liefde geen spel meer, hij gaat
zelfs het heilig karakter ervan affirmeren (pp. 400-402) en meteen verandert ook het
karakter van de briefwisseling helemaal. Er komt een gejaagdheid, een
ritmeversnelling over de brieven die de laatste 200 bladzijden van dit boek een
bepaald dramatische wending geven. Zowel Lawrence als wat hij schrijft is vol van
Frieda en ware het niet dat er ook een aantal zeer belangrijke brieven in voorkomen
aan Edward Garnett, die de roi van confident schijnt overgenomen te hebben, het
laatste gedeelte zou volledig en niet ten onrechte door haar worden gedomineerd.
De woorden die hij op 29 maart 1913, in de allerlaatste brief van het boek, aan Helen
Corke schrijft: ‘You would be surprised, how I am married - or how married I am.
And this is the best I have known, or ever shall know.’ (p. 553) vormen dan ook een
bijzonder passend besluit voor een veelbelovend eerste deel van wat ongetwijfeld
een monumentale editie wordt.
In een strikt-wetenschappelijke uitgave als deze, waarin een zo groot mogelijke
volledigheid nagestreefd wordt, is het natuurlijk onvermijdelijk dat ook een aantal
banaliteiten zijn opgenomen, waarvan het belang niet zo direct duidelijk is. Maar
per slot van rekening is dit een zeer kleine prijs die men betaalt voor een uitgave die
betrouwbaar is en voor de vele, vele bladzijden die gewoonweg essentieel zijn essentieel dan in de dubbele zin dat ze onontbeerlijk zijn voor een grondige kennis
van Lawrence en zijn werk of omdat ze onmiskenbaar intrinsieke literaire waarde
hebben. Voor wie Lawrence alleen als meesterlijk briefschrijver wil leren kennen is
dit wellicht niet de ideale uitgave: zo'n lezer zou met een keuze uit de allerbeste
brieven volstaan. Maar voor de ernstige Lawrence-studie is een volledige editie als
deze een onmisbaar werkinstrument. Het woordje ‘volledig’ moet hier nochtans
nader worden verklaard.
Als ik zeg ‘volledig’, dan betekent dat in de eerste plaats dat alle tot hiertoe in
diverse en soms minder toegankelijke of uitgeputte publikaties verspreide brieven18.
voor de eerste keer allemaal samengebracht en op uniforme manier bewerkt en
uitgegeven zijn. Het aantal nooit tevoren gepubliceerde brieven dat is opgenomen
blijft relatief gering en is in ieder
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geval kleiner dan ik verwacht en ook wel gehoopt had. Qua inhoud zijn ze doorgaans
ook weinig spectaculair of revelerend, op een paar zeer treffende uitzonderingen na.
Ik denk b.v. aan brieven gericht aan Reverend Robert Reid, aan Helen Corke en aan
Arthur McLeod. Maar de grote verdienste van The Letters ligt in ieder geval dus niet
zozeer in de publikatie van onuitgegeven materiaal, als in de verzameling, datering
en chronologische rangschikking van al wat aan correspondentie van Lawrence
bewaard gebleven is en bekend. Het gevolg is een enorme winst aan continuïteit in
de documentatie van zijn ontwikkeling. Nooit tevoren is het mogelijk geweest die
ontwikkeling van zo dichtbij en a.h.w. van binnen uit te volgen. In rijkdom moet
deze briefwisseling waarschijnlijk wel een unicum zijn en, met de algemene
verspreiding van de telefoon en de ermee gepaard gaande vergankelijkheid van het
woord, zal het ook wel een unicum blijven.
Voor de oningewijde lezer moet in verband met deze volledigheid en deze
continuïteit nochtans enig voorbehoud worden gemaakt, niet zozeer tegen deze
uitgave op zichzelf, als tegen het vaak misleidend karakter van correspondentie in 't
algemeen, meer bepaald dan in tegenstelling tot de publikatie van b.v. dagboeken.
Van een normaal bijgehouden dagboek dat in zijn geheel bewaard gebleven is, kan
een zekere natuurlijke continuïteit worden verwacht. En zelfs als er belangrijke hiaten
in voorkomen, dan hebben die gewoonlijk nog een duidbare betekenis, omdat
doorgaans mag worden verondersteld dat een auteur niet zonder reden belangrijke
aspecten of hele perioden van zijn leven verzwijgt. Of die reden en die betekenis
altijd gemakkelijk te achterhalen zijn, blijft natuurlijk een andere zaak. Maar met de
continuïteit van een briefwisseling is het heel anders gesteld. Hier zijn eventuele
lacunes veel gemakkelijker arbitrair en dus zinloos, omdat het zeer vaak van louter
toevallige omstandigheden afhangt of bepaalde of zelfs hele reeksen brieven al dan
niet bewaard gebleven zijn. Bijgevolg is hier ook het gevaar veel groter dat ongemerkt
bepaalde leemten optreden die het totaalbeeld op onverklaarbare wijze vertekenen,
omdat ze te wijten zijn aan uiterlijke omstandigheden die weinig of niets met logica
te maken hebben. In dit eerste deel van The Letters is dit b.v. al zeer duidelijk het
geval, omdat door het verloren gaan van een aantal brieven de proporties ernstig
verwrongen zijn. Zo komt Louie Burrows, die met nogal wat aan haar gerichte brieven
vertegenwoordigd is, als veel belangrijker voor dan haar rivale Jessie Chambers, of
zelfs dan zijn moeder, ofschoon geweten is dat beide laatsten de determinerende
invloeden geweest zijn uit zijn jeugd. Maar na de definitieve breuk met Lawrence
heeft Jessie Chambers al die onschatbare brieven, waarin hij haar zijn hart uit-
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stortte met een onbevangenheid die alleen in de jeugd mogelijk is, vernietigd en er
zijn alleen enkele nietige fragmenten of referenties in haar eigen memoires
overgebleven. Deze brieven moeten tot de allerbelangrijkste behoren die hij in die
beslissende jeugdjaren geschreven heeft. Maar ze zijn onherroepelijk vernietigd en
het is een tragisch verlies. Erger nog is de verdwijning van de bijna honderd brieven
die Lawrence vanuit Croydon gedurende bijna twee jaar wekelijks aan zijn moeder
schreef. Het is meer dan waarschijnlijk dat dit inderdaad de belangrijkste brieven uit
zijn jeugd waren, maar ook zij zijn verdwenen en naar de inhoud ervan kunnen we
alleen nog raden. Ook Agnes Holt, een meisje met wie Lawrence op een bepaald
ogenblik in het huwelijk wou treden, vernietigde alle brieven die ze van Lawrence
gekregen had. En Alice Dax, die model stond voor Clara Dawes in Sons and Lovers
en eveneens een diepgaande invloed moet hebben gehad (‘I gave him sex’, verklapte
ze later aan een vriendin), komt hier niet tot haar recht, onvermijdelijk, zou ik zeggen,
omdat Lawrence met deze gehuwde vrouw wel een geheime fysieke relatie maar
uiteraard moeilijk de open intieme briefwisseling kon hebben die hij met Jessie
Chambers, Blanche Jennings of Louie Burrows had. Met dit soort onvermijdelijke
vertekeningen moet bij de lectuur van The Letters terdege rekening worden gehouden.
Maar ze doen zeker in niets afbreuk aan de enorme waarde en verdiensten van dit in
bijna19. alle opzichten verzorgde, betrouwbare en indrukwekkende boekdeel. Dit werk
wordt beslist een passende hulde aan de schrijver die, vijftig jaar na zijn dood, nog
maar weinig verloren heeft van de literaire vitaliteit die zijn leven zo merkwaardig
maakte.

Eindnoten:
1. Alleen al in Penguin Books zijn op dit ogenblik een dertigtal titels van Lawrence voorhanden.
In de wetenschappelijke uitgave van het verzameld werk, waarvan al zo lang sprake is, schijnt
nu toch eindelijk schot te komen. Ze zal worden verzorgd door Cambridge University Press.
Deze uitgever is in ieder geval gestart met The Letters, waarover dadelijk meer.
2. Niet alleen zijn fictie trouwens, maar ook zijn poëzie en zelfs zijn essays hebben
intens-autobiografische momenten. Zo reveleert zijn fameuze ‘Study of Thomas Hardy’ meer
over hemzelf dan over Hardy. Voor het confessionele karakter van zijn poëzie verwijs ik naar
Joyce Carol Oates, The Hostile Sun. The Poetry of D.H. Lawrence (Los Angeles, Black Sparrow
Press, 1974).
3. Noodgedwongen beperk ik me tot werk dat geheel aan Lawrence gewijd is. Aan recente studies
waarin maar één of een paar hoofdstukken aspecten van Lawrence behandelen ontbreekt het
nochtans niet. Ik denk aan William H. Pritchard, Seeing Through Everything. English Writers
1918-1940 (London, Faber, 1977), George Watson, Politics and Literature in Modern Britain
(London, Macmillan, 1977), Michael Wilding, Political Fictions (London, Routledge, 1980),
Peter Conrad, Imagining America (London, Routledge, 1980), Robert L. Caserio, Plot, Story,
and the Novel (Princeton University Press, 1979). Maar daarop verder ingaan zou ons werkelijk
te ver leiden. Wat ze in ieder geval aantonen is dat Lawrence en zijn werk bijzonder actueel
blijven.
4. London, Macmillan, 1978.
5. Manchester University Press, 1979.
6. Cambridge University Press.
7. Zijn ongelooflijke rusteloosheid moge blijken uit het feit dat in de periode na 1914 nauwelijks
twee opeenvolgende maanden met hetzelfde adres voorkomen!
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8. Zie b.v.: ‘Many of the letters, as the editorial brackets indicate, are undated, ....’, p. XXI in
George J. Zytaruk, ed., The Quest for Rananim, D.H. Lawrence's Letters to S.S. Koteliansky
1914-1930. Montreal & London, McGill-Queen's University Press, 1970.
9. London, Eyre Methuen, 1980.
10. In zijn recentste versie heet het The Priest of Love: a Life of D.H. Lawrence. Harmondsworth,
Penguin Books, 1976.
11. Paris, Klincksieck, 1979, 2 vols.
12. Madison, University of Wisconsin Press, 1957-9. 3 vols.
13. London, Longman, for the British Council, 1980 (Writers and their Work Special).
14. New York, Basic Books, 1978 en Brighton, Harvester, 1979. Wie ook veel biografisch materiaal
gebruikt is John Worthen. Zijn studie, met de nogal misleidende titel D.H. Lawrence and the
Idea of the Novel (London, Macmillan, 1979), geeft een gedetailleerd overzicht van tien romans
en wijst daarbij voortdurend over en weer tussen leven en werk.
15. Cambridge University Press, 1979.
16. The Letters of D.H. Lawrence. London, Heinemann, 1932.
17. London, Heinemann, 1962. 2 vols. Er is ook nog een paperbackeditie van Selected Letters bij
Penguin Books.
18. Ik vernoem slechts het reeds geciteerde The Quest for Rananim, D.H. Lawrence's Letters to
S.S. Koteliansky 1914-1930, bezorgd door George J. Zytaruk, en Gerald M. Lacy, ed., D.H.
Lawrence Letters to Thomas & Adele Seltzer, Santa Barbara, Black Sparrow Press, 1976. Dat
in al deze uitgaven van enige eenvormigheid in de toegepaste tekstcriteria geen sprake was
hoeft geen betoog.
19. ‘Bijna’, want ook in deze voor de rest zo gezaghebbende uitgave laat de verbetering van de
drukproeven te wensen over. Dit is bijzonder irriterend in teksten van Lawrence, omdat hijzelf
met de spelling, vooral van eigennamen, nogal gemakkelijk een loopje nam en men dus moeilijk
kan uitmaken of de fout op hem dan wel op de uitgever teruggaat. Voorbeelden: Kaart 5:
Zillenthal, Dominicushutte; p. 211: crêver; p.: genuis; p. 407: Du muss, Wekley; p. 415: Freida;
p. 510: Discriptive.
Op p. 432 wordt ‘Hauptpostlagernd’ als ‘a main post office’ vertaald!
Graag beveel ik nog de 34 bladzijden van groot formaat aan met een bloemlezing van uittreksels
uit de Lawrence-kritiek van 1916 tot 1976, die te vinden zijn in D. Bryfonski & S.K. Halls,
eds., Twentieth Century Literary Criticism, Vol. 2. Detroit, Gale Research Company, 1979.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

784

De laatste ronde
Abracadabra
‘Moderne kunst is voor mij vaak abracadabra’, zei Johan Fabricius aan een interviewer
toen hij tachtig werd. Hij sprak zich scherper uit dan we van hem gewoon zijn en
dus verwachtten. ‘Soms maak ik me wel eens kwaad als ik de pretentie zie die daar
mee gepaard gaat. Ze zitten zo hoog te paard, de heren en dames, ze hebben de musea
achter zich, ze hebben de kritiek mee en ze worden ingepakt met subsidies,
contraprestaties en de rest. Het eenvoudig, eerlijk vakmanschap, het handwerk bestaat
nauwelijks meer, al denk ik in een optimistische bui soms dat er een kentering gaat
komen. Ik luister graag naar het t.v.-programma “Jonge mensen op weg naar het
concertpodium” en ik denk dan: “Wat heerlijk, die jongelui kennen allemaal hun
vak”. Je kunt niet op een podium gaan staan met een viool zonder dat je die viool
ook bespelen kunt, zonder dat je het vak grondig hebt geleerd. Maar in de
schilderkunst! Je hoeft absoluut niets meer te kunnen in de traditionele zin van het
woord, je hoeft niet geworsteld te hebben om je vak onder de knie te krijgen.’
Niet minder graag dan Fabricius luistert naar jonge muzikanten die hun vak kennen,
kijk ik uit naar verschijnselen van een schilderkunstige kentering. Vaak echter weet
ik niet zeker of ik erop mag voortgaan en, zo ja, in hoe ver.
Ik meende te weten wat het betekende dat onze vier grootste banken in de ene
straat na de andere, tegen elkaar op en naast elkaar een nieuw bijkantoor openden.
Zij streken de winst van onze verarming op. Ik weet echter helemaal niet zeker of
het een verschijnsel van de mij en Johan dierbare kentering is dat tegenwoordig
tussen de bijkantoren straks evenveel nieuwe kunsthandels worden geopend waarin
laat-negentiende-eeuwse meesterwerken van wansmaak, veel schaapjes met een
herder in de heide, scharlakenrode schaakspelende kardinalen, de vrouw en de dochter
van de schilder opgedirkt als zondagse boerinnen breiend vóór een venster met kleine
ruitjes, worden te koop gesteld met een plechtigheid de Gioconda waardig.
Men hield ons voor en wij geloofden dat het de uitvinding en ontwikkeling van
de fotografie was die de schilders in paniek het impressionisme had doen
binnenvluchten, daarna het expressionisme, kubisme, futurisme, neorealisme,
dadaïsme, nonfigurativisme en noem maar op. We kregen de indruk dat ze nu stilaan
buiten adem raken en geneigd zich weer te verzoenen met de primordiale nederige
nabootsing van de natuur. De knapsten die daar het best in slagen stellen nu zonder
merkbare
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verbazing vast dat hun afkeer van de fotografie waarschijnlijk slechts een ingebeelde
angst was. Vooral in hun portretten hebben de begenadigdsten van Van Eyck, Van
der Weyden, Dürer en Holbein af vergeefs naar fotografische exactheid gestreefd en
nu slagen zelfs onze meesterlijkste Hodneys er niet in. Ze zijn er na aan toe vandaag
of morgen tot het besluit te komen dat kunst onmogelijk fotografie kan zijn en
fotografie onmogelijk kunst. Dan kunnen ze zonder vaar of vrees weer aan het werk
gaan.
De beeldhouwkunst moest trouwens niet vrezen voor de fotografie en ook zij is
op hol geslagen. Kijk maar in de 14de jaargang, nr. 4, okt.-nov. 1980 van ‘Kreatief’
naar wat de beeldende kunstenaars van West-Vlaanderen in het ontmoetingscentrum
van Menen in december 1979 exposeerden en lees wat Herman Denecker, leraar
kunstgeschiedenis aan de Westhoek-Academie van Koksijde en de stedelijke
tekenacademie van Menen, daar bij schrijft.
De bewondering van mijn vriend Johan voor ‘de jonge mensen op weg naar het
concertpodium’ bewijst helaas niet zo veel als hij erin ziet. Dat zijn maar
aspirant-muziekuitvoerders. De moderne componisten zijn even hypernerveus als
hun plastische kunstbroeders op hol geslagen zonder angst voor de fotografie.
Wij moeten onze hoop op de kentering in de zin van terugkeer tot het verleden
stilaan opgeven. Ik luister voor mijn part graag naar die intelligente oude Voltaire
die schreef: ‘De geschiedenis herhaalt zich nooit, de mens altijd.’
Gerard Walschap

Hensen in het duits
Te midden van de mateloze chaos van hedendaagse experimentele en maniëristische
kunst vertoont het werk van Herwig Hensen de kenmerken van een stabiele klassiek.
Zijn dichtvorm heeft een vast en toch innerlijk gespannen evenwicht, zijn inhoud
een voortdurend bewogen maar beheerste wijsgerig-existentiële diepte. Beoefenaars
van een zó doorleefde en verheven ideeën-lyriek als Hensen schrijft, zijn in
Vlaanderen zeldzaam.
Deze bedenkingen naar aanleiding van een nieuwe vertaling van Hensens lyriek
in het Duits. Men herinnert zich misschien de vroegere vertaling van Wolfgang
Cordan Lob der Bereitschaft; nu brengt de Oostenrijkse dichter Ernst Schönwiese
onder de titel Zwischen Verzweiflung und Entzücken (David-Presse, Cantos-Verlag,
Wien) een bloemlezing van Hensens dichtwerk. De Nederlandse tekst en zijn vertaling
werden naast elkaar gedrukt. Schijnbaar is het vertalen van deze poëzie omwille van
haar geregelde metrische en strofische ordening vrij gemakkelijk, maar deze schijn
bedriegt, omdat Hensens stijl, zoals die van de grote klassieke dichters (men denke
aan Goethe) weinig of geen plaats geeft aan losse-waardenretoriek: hij heeft een felle
densiteit. Vandaar de grote moeilijkheid van een natuurlijke (volledige én soepele)
vertaling. De vertaler is er uitstekend in geslaagd de felle, gebalde, verheven lyriek
van Herwig Hensen te vertalen.
Albert Westerlinck
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Boekbesprekingen
Boeiende herdrukken
Libera Carlier, een van onze sterkste epische schrijvers in het harde genre, houdt
stand. Een zijner beste actieromans, gebald geschreven en in de menselijke dramatiek
goed uitgediept, is Action Station - Go. Deze uitmuntende oorlog- en verzetsroman
is thans aan zijn derde druk toe (Uitg. Standaard, Antwerpen-Amsterdam).
Ook een derde druk van Kroniek van de familie Gezelle door Stijn Streuvels (Orion,
Brugge - Gottmer, Nijmegen) is verschenen, het meest eerlijke, authentieke
memoireboek dat ik ken. In mijn boek over de ‘innerlijke Gezelle’ heb ik er rijkelijk
uit geput. Ik herlees het en denk: wie zo eerlijk is als Streuvels, is een groot man.
Het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum is o.m. de uitgever
van Schrijvers Prentenboek, in de handel gebracht door De Bezige Bij (Amsterdam).
Elk deeltje, aan een bekend schrijver gewijd, telt 40 bladzijden, met overvloedig veel
foto's en gepaste commentaar gevuld. Telkens volgt een goede bibliografie van en
over. Herdrukken verschenen van volgende deeltjes: 4. Marsman (3de druk), 5.
Menno ter Braak (2de dr.), 6. J. Slauerhoff (3de druk), 9. Louis Couperus (3de druk),
13. E. du Perron (2de druk), 14. Nescio (3de druk). De prijs van elk deeltje is 10
gulden.
Moet je lezen (Querido, Amsterdam) biedt in tweede druk een verzameling van
Noordnederlandse verhalen uit de jaren zestig tot zeventig. De keuze is van Willem
van Toorn. De inleiding is minder overtuigend, maar dit heeft geen belang. Er zijn
verhalen van J. Bernlef, J.M.A. Biesheuvel, Andreas Burnier, Jan Donkers, Maarten
't Hart, Jaap Harten, Heere Heeresma en nog 15 anderen. Een boek, dat bewijst dat
in het Noorden de novellistiek bloeit.
De zwerftocht van Belcampo (Querido, Amsterdam) is, op één boek na, het debuut
van Belcampo uit 1938. Het boek verhaalt over een bohémienachtige zwerftocht
door Zuid-Europa, die de schrijver in die tijd maakte, vol verrassingen en met humor
verteld. Het beleeft thans zijn tiende druk en bewijst dat Belcampo, deze fantasierijke
verteller en humorist, zijn lezers heeft!
De gehoorzame dode (Querido, Amsterdam) - een tweede druk - is een heel originele
en boeiende roman van Willem Brakman over het bijbelverhaal van Lazarus, een
thema dat wel meer werd gebruikt (cf. onlangs Greta Seghers). Het boek boeit van
a tot z door
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zijn sterk gevoelige, felle voorstellingskracht, die bijbels milieu en figuren plastisch
aanwezig stelt, en vooral de subtiele, soms fel dramatische psychologische
doorlichting van het gebeuren. Een waardevol boek voor Vlaamse lezers.
In Quatro primi (Querido, Amsterdam) verzamelt Bob den Uyl zijn eerste vier
verhalenbundels. Het boek telt 373 bladzijden; van elk der bundels is dit de vierde
druk. Den Uyl is dus blijkbaar een gegeerd verteller. Hij is een novellist - sommige
verhalen zijn kort, andere gaan tot 30 à 40 bladzijden. Den Uyl heeft groot verteltalent
en verrassende ‘pointes’. De sfeer van deze novellen is realistisch met scherpe
observatie, maar doorspeeld met fantasie en gevoed door rijke en wisselende
gevoeligheid (melancholie, ironie, humor, spot, enz.).
Ten slotte vermelden wij nog enkele herdrukken in de sinds jaren bekende
Salamander-reeks (Uitg. Querido, Amsterdam). Wie zich voor kinderpsychologie
interesseert, leze Droomkoninkje (nr. 73) en Vuurvlindertje (nr. 183) van Herman
Heyermans. De psychologische (psychiatrische?) roman van Willem Brakman: Het
godgeklaagde feest is nr. 502. In Het zwevende schaakbord (nr. 503) geeft Louis
Couperus een speelse bewerking van de middeleeuwse roman Walewein. De roman
Indische mensen in Holland (of is het een bundel schetsen?) van P.A. Daum verscheen
na 1880 in de krant van de auteur en werd nadien gebundeld. Daum is een onderschat
en soms vergeten realist, die zeer scherp de kleine sociëteit bekijkt van de naar Den
Haag teruggekeerde ex-kolonialen.
Albert Westerlinck

Literaire varia
Het boekje van F. de Schutter met als titel Wat hangt gij daar te praten aan die
blomme, o bruine bie? is een schoolboekje, aan Gezelle gewijd. Met een even
belachelijk als verderfelijk anglicisme noemt de auteur of de uitgever het een ‘unit’.
De Schutter geeft van Gezelle en zijn poëzie een fris en levendig beeld, poëziegevoelig
én zakelijk. Het zal zijn succes wel halen (Uitg. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen).
H. Ter Nedden en J. Iven schreven een vulgariserend boek Uit de bek van de hel.
Schrijvers in Latijns-Amerika (Uitg. Kritak, Leuven), een onvolledig overzicht van
de hedendaagse Zuidamerikaanse letterkunde, dat sterk politiek is gekleurd: ‘Van
de Latijns-Amerikaanse schrijver wordt meer verwacht dan een politieke stellingname
in zijn werk. Ze moet ook blijken uit zijn daden.’ (15). Een zeventiental schrijvers
worden afzonderlijk geportretteerd, soms zwak, soms beter. Ontbreken vooral:
literairkritische grondigheid en literairhistorische kennis. Het énige standpunt is hier:
de maatschappijkritische inbreng van de auteurs. Typisch voor dit boekje is de
distantiërende houding tegenover J.L. Borges (67-76), die ‘de ideologie van de
heersende klassen weergeeft’ (75). Ach! De auteurs geven overvloedig bibliografie,
rijp en groen, door elkaar. Maar geen enkel Spaans of Portugees artikel of boek!
Eigenaardig!
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Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980 (Uitg. V.E.V.-komitee, Brussel) is de mooi
uitgegeven catalogus van een tentoonstelling van Vlaamse letterkundige werken in
bibliofiele uitvoering, gehouden in het huis van de Kredietbank op de Grote Markt
te Brussel. Het is een fraai, rijk geïllustreerd boek, ingeleid door Ludo Simons met
een uitvoerig, erudiet stuk over de geschiedenis van de uitgeverij en de boekkunst
in Vlaanderen vanaf 1830. Dit terrein van de Vlaamse cultuurgeschiedenis, waarop
langzaam iets is gegroeid en waarover wij veel te weinig weten, is ook interessant
voor de literatuurgeschiedenis, in bepaalde gevallen zelfs belangrijk. De boekkundige
studie van Simons verdient dus veel belangstelling en laat verhopen dat hij op dit
gebied het historische standaardwerk zal leveren.
Nog een catalogus vermelden wij hier, die van de tentoonstelling die dit jaar te Parijs
(Centre Pompidou) en te Brussel (Koninklijke Bibliotheek) werd gehouden van het
werk van Michel de Ghelderode. Deze catalogus Michel de Ghelderode ou la Comédie
des apparences, samengesteld door de bekende Ghelderode-specialist Roland Beyen,
is een ware studie geworden. Ze werd zeer rijk en boeiend geïllustreerd. Wij willen
hier nog even vermelden dat de Leuvense hoogleraar, naast zijn twee vroegere boeken
over Ghelderode, nu ook een kort, substantieel artikel aan hem gewijd heeft in de
Belgische Biographie Nationale (41ste deel).
Jef van Meensel geeft in de reeks Omtrent (Manteau, Antwerpen) een inleiding tot
en analyse van Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen voor de school, waarin het
mooie boek door een geroutineerd schoolman feilloos, met al de vragen, opdrachten,
ontledingen die erbij horen, uitgekapt wordt als een kalf. Goed voor 't schoolvolk!
Een origineel initiatief van Bert Peleman is de publikatie van een meertalige
bloemlezing van Guido Gezelles lyriek (Uitg. Orteliusfonds, Antwerpen) met
vertalingen in het Frans, Duits, Engels, Deens, Italiaans, Spaans, Portugees, Roemeens,
Hongaars, Grieks, Latijn, Esperanto. Het boek is mooi verlucht met tekeningen van
Regnier de Herde en drukt ook vele getuigenissen over de dichter af. Een kostbaar
geschenk voor poëzieliefhebbers.
Albert Westerlinck

Almanak
Na een wat amechtige aanloop in het vorige (schrikkel)jaar komt Aarts' letterkundige
almanak nu fors opzetten met een volwassen aflevering voor het P.C. Hooftjaar
1981, samengesteld door Dick Welsink (voor Nederland) en Willy Tibergien (‘voor
België’). - (Citaat uit de Vlaamse ‘kroniek’ van Marc Reynebeau: ‘dat landje’ (van
ons), ‘dat is Vlaanderen, niet België; Vlaanderen heeft cultureel niks, maar dan ook
helemaal niks met de rest van België uit te staan, dat is nog zo'n werkelijkheid’, p.
58).
De almanak bevat, zoals zijn voorganger, lijstjes met in het afgelopen jaar overleden
en in het komende jaar een ‘ronde’ verjaardag vierende schrijvers (voor de
meer-dan-tachtigjarigen - ‘still going strong’ - hoeft de verjaar-
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dag niet meer rond te zijn, zij komen elk jaar aan de beurt), adressen van schrijvers,
instellingen en organisaties die met literatuur te maken hebben, uitgeverijen en
boekhandels, (literaire) cafés en sociëteiten, tijdschriften en jaarboeken, en, als
curiosum, een lijst van literaire zelfmoordenaars, de enige rubriek waarin Vlaanderen
het met succes tegen Nederland kan opnemen.
De geboden informatie is, voor zover ik dat bij het doorbladeren met één oog kon
controleren, in ruime mate betrouwbaar en overvloedig (het woord ‘volledig’ zou
hier uit de aard der zaak misplaatst zijn), soms te volledig. Zo lees ik in de kalender
op de dag van heden - 14 november - dat zowel Georges Adé als Laurent Veydt
vandaag over een jaar 45 worden, en in de adressenlijst treft mij als een nog grotere
coïncidentie dat de ene bij de andere op kamers blijkt te wonen. Is dat nu magisch
realisme?
Nieuw in deze aflevering van de almanak zijn de literaire kronieken over het
afgelopen jaar door Frans de Rover (voor Nederland) en Marc Reynebeau (voor
Vlaanderen). Deze kronieken zijn veel meer dan louter informatief; zij reveleren iets
(lees: veel) van de geheel verschillende wijze waarop de literatuur respectievelijk in
het Noorden en in het Zuiden van ons taalgebied functioneert (lees: bestààt, of niet
bestaat). In Nederland kan literatuur, literaire kritiek, zelfs literatuurwetenschap
gedurende maanden voor een rel zorgen in kranten, weekbladen en tijdschriften (men
denke aan de heibel rond Karel van het Reves inmiddels roemruchte Huizinga-lezing);
in Vlaanderen, waar, zoals iedereen weet, alleen de ‘communautaire’ problematiek
tot gemeenschappelijke emoties aanleiding geeft, dijt literatuur slechts dàn buiten
de in-crowd uit wanneer een ander soort ‘communautaire’ tegenstellingen aan de
orde is, nl. de Vlaams-Hollandse. (De Vlaams-Waalse spelen hier immers niet, cf.
het hierboven aangehaalde citaat van Reynebeau.) Dan wil plotseling iedere
krantelezer zijn zegje hebben over Jeroen Brouwers en het Nederlands van Marnix
Gijsen, ook degene die het verschil niet kent tussen een essay en een pamflet en ook
degene die geen stilistische variant kan onderscheiden van kromtaal. In Nederland,
van oudsher, zoals bekend, een domineesland, is literatuur nog altijd goed voor een
donderpreek in een volle kerk, in Vlaanderen ten hoogste voor wat gehakketak bij
de zondagse borrel. (Reynebeau, p. 62: ‘Waarom wordt Vlaanderen gedomineerd
door de Amsterdamse literaire maffia met zijn uitgeverijen en al de rest? Omdat hier
geen uitgeverijen zijn, omdat hier geen kritiek is, omdat hier niets is. Als gevolg van
de wet van de communicerende vaten, van het horror vacui.’)
Het stuk van Reynebeau legt de vinger op méér wonden, stinkende én schrijnende,
- altijd spits en intelligent formulerend, soms ergerlijk vooringenomen en al te kras
uithalend, soms hinderlijk onvolledig, maar altijd boeiend en lezenswaardig.
Op 6 mei wordt Reynebeau 25 (Kalender, p. 19). Stuur hem een kaartje (Kerkstraat
58, 9710 Zwijnaarde; Adressen/België, p. 108), maar jaag hem het hoofd niet op hol.
Immers, als hij zo oud wordt als Marie E. Rothmann (1875-1975)
(Lijstjes/Oudgeworden, p. 196), moet hij nog 75 jaar meegaan, en dan heb ik liever
iemand die met de
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jaren het literaire tumult leert relativeren dan iemand die de kruitdamp om zijns zelfs
wille koestert.
De reden trouwens waarom je in Vlaanderen, als schrijver, criticus of
literatuurwetenschapper, zoveel rustiger slaapt dan in Nederland. En dat is ook wat
waard.
Mij althans.
Ludo Simons

Aan de tapkast in de leer
Fernand Auwera stelde voor De Standaard Uitgeverij een bundel dronkemansverhalen
samen onder de titel Drinken tot we zinken (1980, 188 blz.). Het idee is uiteraard in
een kroeg ontstaan (en de samensteller zal er wel bij geweest zijn). Aan vijftien Zuiden Noordnederlandse auteurs (van beider kunne) werd gevraagd ‘om een of andere
door drank gestimuleerde belevenis, wellicht reeds dikwijls en met succes aan de
tapkast verteld, nu ook eens op papier te zetten’. En zo geschiedde, naar het zich laat
aanzien met nuchtere kop. Op de flap staat verder dat al de verhalen twee dingen
gemeen hebben: ‘de alcohol waarover en het talent waarmee ze geschreven werden’.
Van het laatste ben ik niet zo zeker, en wat het eerste betreft, heb ik de indruk dat
Auwera hier eigenlijk niet heeft kunnen bundelen wat hij voorhad. Hij zocht
tapkastverhalen waarin de alcohol een rol moest spelen, maar hij kreeg een serie
teksten, bovendien doorgaans literair stevig gearrangeerd, waar de drank soms maar
een nevenelement in is en die waarschijnlijk niet zo vaak aan een tapkast verteld
worden. Hij vroeg iets dat ‘vanuit de losse pols’ geschreven was (blz. 10) en,
misschien tot zijn verrassing, bleken zijn medewerkers dat allemaal veel serieuzer
te hebben opgevat. Hoe dan ook, dronkemansverhalen of niet, het werd een originele
bundel vol variatie, soms ten enen male naast het onderwerp, zelden in de schriftuur
met de zwoele wasems van de alcohol beneveld, maar over het algemeen goed voor
een paar uurtjes ontspanning.
Vanzelfsprekend defileren alle varianten van het benevelende nat. De lezer krijgt
een heel gevarieerde barkast voor zich en hij kan empirisch nagaan welk vocht het
snelst en het grondigst inwerkt: je hebt de gewone pils- of patersbierdrinkers, de
exotische tapkasthangers (in Griekenland bij voorbeeld, met liters ouzo, of in Amerika
met bourbon uit Kentucky), maar ook opvallend veel society-drinkers die allerlei
welgevormde flessen soldaat maken, je hebt er die met een houten kop driest beginnen
te mengen zoals die lui in Polen in een verhaal van Dick Walda, die na een tweede
fles champagne nog die helse vodka vragen. Dat geeft af en toe gekke en in ieder
geval belabberde toestanden in de verhalen. Dat geeft doorgaans echter weinig humor:
het viel me op hoe weinig plezierig de meeste van de hier vertelde
tapkastgeschiedenissen zijn, allicht komt dat doordat de schrijvers zich zo serieus
van hun opdracht kweten (maar dat zei ik al). Natuurlijk kan de niet zo ingewijde
lezer uit Auwera's bundel ook leren wat voor effecten zo'n lafenis nalaten kan: het
krioelt in de bundel van katers en houten koppen. In de stijl zelf van de verhalen is
daarvan weinig te merken. Zo ook dàt
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Auwera's bedoeling was, is dat er helemaal niet uitgekomen. Walter van den Broeck
bij voorbeeld, construeerde een fraai parallelverhaal, Paul Koeck vertelt iets over
een zwendel met methyl, m.a.w. schrijft een verhaal rond alcohol (en doet meteen
iets typisch voor de bundel), anderen zitten m.i. ook tamelijk ver van de opdracht.
Ik weet niet of er aan de tapkast een prijs voor het beste verhaal pleegt uitgeloofd te
worden, maar Judicus Verstegen krijgt van mij de pint voor zijn Grieks-Cypriotisch
verhaal over De visvrouw.
De bundel laat te midden van al dat gewalm en gelal ook iets doorschemeren over
de bronnen van de dronkenschap (of over de functies ervan, zo je wil). Waarom
drinken tot we zinken? Allerlei toestanden laten zien hoe drinken compenserende en
wensvervullende functies heeft. Vooral een melancholicus loopt gevaar (lees maar
het Amerikaanse verhaal van Karel Jonckheere). Drinken maakt dagdromen los, heft
taboes op, schept ‘artificiële paradijzen’ waar zelfvergroting en andere
compensatorische mechanismen vrijelijk (hoewel wat wankel) hun gang mogen gaan.
Het staat allemaal in Auwera's bundel te lezen, tot ieders lering en profijt, of tot spijt
van wie 't benijdt.
Marcel Janssens

Debuut van Herwig Waterschoot
Het eerste werk van langere adem van Herwig Waterschoot is een (nog vrij korte)
roman in twaalf hoofdstukjes, Pygmalion in de sneeuw (Antwerpen/Amsterdam,
Elsevier/Manteau, 1980, 118 blz.). Het ik-verhaal blikt terug op een korte vakantie
van een zekere Bob, broodschrijver van beroep, in het winterse Zell am See. Een
beetje over zijn toeren om allerlei redenen, moet hij op doktersadvies best een weekje
weg van de ‘wettige echtgenote’ Marjan en de twee kinderen. Vrouwen fascineren
hem, maar ook de groten der aarde, onder meer beroemde kunstenaars, op wie hij
beroepshalve afstevent voor een interview. Zo geraakt hij in het zog (en het chalet)
van Stephen Kassandra, 68 jaar, internationaal befaamd dichter, en van diens
liefje-van-dienst, Tina, een negentienjarige Hollandse. (De relaties in dit boek zijn
allemaal asymmetrisch en een beetje overtrokken naar het groteske toe.) De journalist
geraakt wel dichtbij Stephen, maar Tina, de Pygmalion in de sneeuw, ontglipt hem
rakelings. (In zijn hotel zijn evenwel andere asymmetrische standjes mogelijk.) Ver
van opgekikkerd door dergelijke ‘aktieve ontspanning’ komt de man terug naar hen
die, zoals Laarmans zei, hem ‘grenzeloos vervelen’.
In dat vrij matte, hoewel vlot gebrachte relaas van een escapade hebben mij maar
een paar dingen geboeid. De psychologie van de ik-verteller komt ternauwernood
uit de verf. Hij gebruikt wel veel zware woorden om de lezer te zeggen hoe benard
hij er aan toe was en is, en in hoeveel ‘spanningen en konflikten’ hij in Oostenrijk
werd gestrikt. Maar het blijft bij wat woordschuim dat aardig wordt opgespoten maar
niet beklijft. De overspannen kerel is er uiteindelijk in geslaagd de sombere poëtische
wereld van Kassandra te begrijpen doordat hij diens pessimisme op zijn eigen situatie
wist te betrekken. Hij is in die
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zin ook zo iets als een produkt van Kassandra: óók een Pygmalion in de sneeuw? De
gore woestijn waarover Kassandra herhaaldelijk schrijft, is tevens de woestijn van
angst, twijfel, uitzichtloosheid, m.a.w. ‘een somber spiegelbeeld van de 20ste eeuw’
(114). Met die angst op de rug, nog pessimistischer en machtelozer dan tevoren,
komt de man weer thuis, waar de ‘kleinburgerlijkheid van zijn bestaan’ hem
overweldigt (116). Het motief is boeiend op zichzelf, het wordt echter te weinig in
de vertelling ingebed, er worden alleen maar zware woorden om gehangen. Interessant
is verder de problematiek die Stephen incarneert. Hij is een vreemd mengsel van
ernst en sarcasme, geëngageerde bewogenheid en amoreel cynisme. Hij staat als
rasartiest misprijzend boven de broodschrijver, maar stoot hem niet weg en duldt
hem een poosje in zijn schaduw. De (eveneens asymmetrische) relatie tussen die
twee had met wat meer diepgang een fraai thema kunnen opleveren. Ten slotte wordt
ook het Pygmalion-motief maar aangeraakt, niet uitgewerkt. De journalist ziet in het
chalet van Kassandra het schilderij ‘Pygmalion’ van Paul Delvaux. Volgens zijn
interpretatie (blz. 12, 13 en 50) schilderde Delvaux daarin zowel de door de vrouw
onaantastbare man als de door de man onkwetsbare vrouw. Moet Tina zo iets
verzinnebeelden in haar relatie tot Stephen? Of staat zij voor iets anders, bij voorbeeld
voor ‘een laatste opening naar de droom’ die de oude kunstenaar nog gegund is (blz.
92)? Is dat met het Pygmalion-motief verbindbaar? Ik vind ook dat vrij oppervlakkig
aangebracht. Al bij al biedt de eerste roman van Herwig Waterschoot een paar uurtjes
‘aktieve ontspanning’, incluis een aantal vraagtekens die het boek niet bij machte is
uit te gommen.
Marcel Janssens

Claus over Appel en Corneille
Bij Elsevier Manteau verscheen een qua omvang bescheiden boekje, samengesteld
en ingeleid door Erik Slagter: Hugo Claus. Ontmoetingen met Corneille en Karel
Appel. Het is een wat curieus samenraapsel geworden van een handvol gedichten en
prozateksten van Claus, die op enigerlei wijze een Corneille- of Appel-context hebben.
Dat wil zeggen: gedichten die ooit in catalogi hebben gestaan of in bundels die door
Appel en Corneille geïllustreerd werden. Helaas wordt nergens iets gezegd over de
manier waarop die verzen zich tot het werk van de schilders verhouden. Het loutere
feit van een historisch-materiële of associatieve binding schijnt te kunnen volstaan.
De prozateksten zijn iets interessanter, omdat ze een herdruk zijn van wat moeilijk
te vinden vroege teksten uit ‘vergeelde kranten’ of ‘zeldzaam geworden catalogi’,
zoals op de achterflap gezegd.
Het betreft ‘Over het werk van Corneille, gevolgd door een gedicht’, een kort
poëtisch essay van Claus, in 1931 op 200 exemplaren uitgegeven door kunsthandel
Martinet en Michels te Amsterdam. Nog altijd een heel mooie tekst, maar die in deze
‘gewone’ presentatie, en zonder de oorspronkelijk linoleumsneden van Corneille,
niet helemaal tot zijn recht komt. Hier zou een reprint als die van Goede morgen
haan of De Blijde en Onvoorziene Week veel sprekender geweest zijn.
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Dan volgen een ‘Gesprek met Corneille’ uit Vooruit van 18 juli 1952 en een
‘Ontmoeting met Karel Appel’ uit Het Laatste Nieuws van 4 november 1953, twee
stukjes die niet zoveel voorstellen, noch als informatie over de schilders, noch als
document van Claus' visie op Cobra.
Het laatste stuk ten slotte, ‘De wereld van Karel Appel’, uit een Brusselse
tentoonstellingscatalogus van 1953, is interessanter omdat Claus er op een zeer
directe, persoonlijke manier zijn beeld van Appel uitschrijft. In dat opzicht is het
heel verwant aan het boek Karel Appel, schilder uit 1964.
In zijn inleiding wijst E. Slagter op enkele overeenkomsten qua motieven en sfeer
tussen de schilders en de poëzie van Claus, en geeft hij wat historisch goed
gedocumenteerde informatie over gevallen van samenwerking en over Claus als
plastisch kunstenaar.
Maar het hangt allemaal erg los en associatief aan mekaar, zoals het hele boekje.
Eigenlijk ontsnapt mij, eerlijk gezegd, de bedoeling van deze publikatie.
Hugo Brems

Achterberg
Voor de reeks ‘Nieuwe literaire verkenningen’, die onder redactie van Martien J.G.
de Jong bij Wolters-Noordhoff in Groningen verschijnt, schreef Jan de Piere een
‘Inleiding tot de poëzie van Gerrit Achterberg’: Woorden in onbepaalde tijd. Het is
een mooi boekje geworden, dat erin slaagt zowat de hele bestaande
Achterberg-exegese te synthetiseren en op een begrijpelijke manier te presenteren.
Het is duidelijk de vrucht van een lange en intense omgang met het werk van de
dichter en met zijn commentatoren.
In een eerste hoofdstuk commentarieert De Piere vrij kort twaalf representatieve
gedichten om de lezer meteen in de concrete poëtische wereld van Achterberg binnen
te leiden. Die besprekingen hebben tegelijk de functie van een expositio: de
personages, de uitgangspunten en de setting stellen als het ware zichzelf voor. En de
commentator stelt zichzelf veilig voor het risico los van de teksten gedachtenstelsels
op te bouwen. Die intense betrokkenheid op de teksten zelf is trouwens in het hele
boek een van de belangrijkste kwaliteiten.
Het tweede, centrale hoofdstuk is een bespreking van de thematiek, in de ruimste
zin. Het kan niet anders of de hele kwestie van de ‘gij’ en de centrale thematiek komt
uitvoerig ter sprake. De Piere doet dat nochtans op een heel genuanceerde manier,
en hij dringt vandaar dieper door naar de hele, zeer ambiguë relatie tussen verbeelding
en werkelijkheid in deze poëzie. De paragrafen die hij besteedt aan de verschillende
manieren waarop Achterberg probeert met de werkelijkheid af te rekenen, behoren
tot de beste van deze studie. In dat opzicht wedijveren zij met de indringende
bespreking van tijd en ruimte die er onmiddellijk op volgt.
Dan komen nog een hoofdstuk over ‘Het referentiekader’ en over ‘Achterberg en
de literatuurgeschiedenis’. Dit zijn in feite niet veel meer dan terreinverkenningen,
aanzettend tot verder onderzoek. Alle verwijzingen naar kunst, filosofie, religie,
wetenschap, cultuur, worden op een rijtje gezet. Zo is ook
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het hoofdstuk over de literairhistorische positie van Achterberg hoofdzakelijk een
synthese van de bestaande opinies daarover.
Toch wel een geslaagde literaire verkenning, waarmee de niet-specialist die
Achterberg grondig wil lezen, heel wat tijd en zoekwerk kan uitsparen.
Hugo Brems
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Tijdschriftenrevue
Bzzlletin
9de jrg., nr. 79, okt. 1980
Het sinds lang aangekondigde dossier over Pablo Neruda verschijnt eindelijk in dit
nummer. Barber van de Pol schreef een overzicht van leven en werk. Dan volgt een
geannoteerd interview uit 1972, van Rita Guibert met de dichter. J. Lechner schrijft
over ‘Neruda en Spanje’. Tussendoor heel wat vertaalde gedichten en fragmenten.
- Albert Jan Govers schrijft over ‘Gerrit Achterberg en de psychiatrie’: een
buitengewoon boeiend opstel, waarin historische gegevens, literaire en
psychoanalytische interpretaties door elkaar geweven worden. Hans van de
Waarsenburg herdenkt zijn vriend J.W. Overeem: ‘Het vermomde innerlijk; leven
en poëzie van Jan Willem Overeem’. In ‘Het is maar literatuur’ schrijft Anne de
Vries over de normen om kinderboeken te evalueren. James Brockway schetst een
portret van Oscar Wilde, en bespreekt in zijn Engelse kroniek ‘The Birds of the Air’
van Alice Thomas Ellis. In de Franse kroniek schrijft P.H. Dubois over Jean Giono.
‘Waarom aarzelt de maan?’ is een verhaal van J. Ritzerfeld.

Deus ex Machina
4de jrg., nr. 15, juli-sept. 1980
Hoofdbrok is een uitgebreid interview van de redactie met de al 83-jarige, kennelijk
nog erg vitale Joris Minne. Een gesprek over kunst en kunsthandel, de veelzijdige
activiteiten van Minne, echtheid en schijn in de kunst. Er zijn gedichten van F. de
Preter, K. Geerts, D. Verbruggen, G. Leynse en G. Wulms: globaal heel behoorlijk
van kwaliteit. Best zijn, zoals dikwijls, de korte prozaschetsen van Francis de Preter.
De Finse auteur Heimo Pihlajamaa brengt een poëtische hulde aan zijn overleden
collega en vriend Veikko Polameri. Een reeks heel mooie, vertaalde gedichten van
Polameri sluit daarbij aan. Nog Finland: een verslag over de ontmoeting van de groep
met de dichter Pentti Saarikoski. Boeiend plastisch werk van Marino van de Weghe,
P. de Rijck en John Palmer. In de kritisch-polemische rubriek ‘Het Innerlijk Behang’
wordt o.m. uitvoerig ingegaan op het ‘tijdschriften-weekend’ van ons blad.

Hollands Maandblad
22ste jrg., nr. 395, okt. 1980
‘Gelijkheid en cultuur’ is een boeiend cultuurhistorisch en filosofisch essay van J.J.A.
Mooij. T. Ellemers-Etzioni stelt de Israëlische auteur Ammon Sjamosj voor, en
vertaalde van hem een verhaal: ‘Optische biografie’. Een ander verhaal, ‘Giuliano’,
is van J.M.A. Biesheuvel. ‘Zeven gedichten tegen de dood’, van Jos Kunst, zijn mij
wat al te overladen.
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Liever heb ik de gedichten van de Chinees Li Taibai (701-762), in een vertaling van
W.L. Idema. P. Zimmerman schrijft over ‘Matisse en het verlangen naar
vereenvoudiging’, en J.P. Guépin is aan de vijfde aflevering toe van zijn ‘Retorica
en de liberale samenleving’.

't Kofschip
8ste jrg., nr. 5, okt. 1980
Vanuit ergernis omwille van het gebrek aan aandacht voor het werk van de
romanschrijver Herman Vos, zet Willy Copmans zich aan een overzicht van het
oeuvre van de man. Julien Velleman schrijft een simplistisch verhaaltje: ‘De overval’.
Dan volgen, in een hoogst onaangepaste lay-out, een veertigtal gedichten van ongeveer
evenveel dichters. Dat kan ik niet lezen, op die manier. De rest wordt gevuld met
erg korte recensies, een tijdschriftenrubriek en informatie over tentoonstellingen.

Maatstaf
28ste jrg., nr. 8-9, aug.-sept. 1980
Harry G.M. Prick heeft weer een en ander opgediept van L. van Deyssel; uit zijn
‘Papieren van Levensbeheer’ uit de zomer van 1891. Hoe Van Deyssel op een ronduit
komische manier de strijd aanbindt tegen de zwakheden zijns lichaams. Rudolf
Bakker schetst een portret van Judith Gautier (de dochter van Théofile). Hij noemt
haar ‘de laatste der romantici’. Daarnaast ongewoon veel gedichten en verhalen in
deze aflevering. Erg modisch zijn de verzen van Jan Kal, Rob Schouten en J.P.
Guépin. Gedichten van Eli Scheen zijn vrij origineel, maar veruit best is werk van
Ed Leeflang en Albert Helman. W. Otterspeer, F.B. Hotz en Wessel te Gussinklo
schreven heel leesbare verhalen. Ten slotte belichten Joyce & Co. de 19de-eeuwse
auteur Arthur Joseph Comte de Gobineau. Zij vinden hem een ‘invloedrijk geleerde,
miskend romancier’.

Nieuw Vlaams Tijdschrift
33ste jrg., nr. 4, juli-aug. 1980
C. Buddingh' publiceert ‘Acht verzen van een Dordtse Chinees’, en die geven
inderdaad blijk van veel wijsheid. ‘Killroy was here’ is een lang gedicht van Joris
Denoo. Frans Boenders, de alleskunner, is nu ook aan het dichten geslagen: ‘Japanse
beelden’. Michel Leclerc schrijft ‘holofrastisch, citerend en vertalend’ rond Schumann.
Daar lust ik niet van. Ook proza van Renée van Hekken raakt mij niet erg. Beter is
een fragment van Alex Rosseels: ‘Het blije lijden’. In ‘Ethiek en ethos’ pleit S.
Hertmans, in beschouwingen rond het werk van Willy Roggeman, voor een
‘moeilijke’, intellectueel en creatief hoogstaande literatuur. Helemààl kan ik hem in
zijn argumentatie toch niet volgen. De kronieken nemen dit keer nogal veel plaats

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 125

in beslag. Georges Wildemeersch laat geen graat heel van de poëzie van José de
Poortere. G. Adé schrijft weer eigenzinnige, toch wel stimulerende, bedenkingen
rond literatuur en ideologie en Koen Vermeiren spreekt zijn afkeuring uit voor de
Hermans-monografie van Ed Popelier. Bij het verschijnen van de verzamelde werken
van Jan de Roek hield E. van Vliet een toespraak: die wordt opgenomen. Dan nog,
o.m. Wim Meewis over Co Westerik, Algerijnse impressies van L. Stassaert, A.G.
Chris-
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tiaens over Greshoff in Brussel en J. van der Hoeven over de bundel ‘Ansichten’ van
Renaat Ramon.

Onderuit
1ste jrg., nr. 1, najaar 1980
Dit nieuwe driemaandelijkse tijdschrift heeft als ondertitel ‘Literatuur na de arbeid’.
Daarmee dient het zich uitdrukkelijk aan als een tijdschrift voor arbeidersliteratuur.
Redactie en administratie zijn te bereiken bij Uitgeverij EPO, Lange Pastoorstraat
25-27, 2600 Berchem. Een jaarabonnement kost 780 fr. Uit de intentieverklaring:
‘Onderuit is het blad van een onbeperkte groep arbeiders, bedienden en werklozen,
zowel mannen als vrouwen. In dit tijdschrift publiceren wij teksten en vertellingen
van en voor de mensen die uitsluitend van hun arbeid leven’. Het initiatief tot dit
blad is kennelijk mede een uitvloeisel van het Kreatief-dossier over arbeidersliteratuur.
Vandaar ook in dit eerste nummer een gesprek met Deflo en Van den Bremt over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een Vlaamse arbeidersliteratuur. Verder in
dit eerste nummer verhalen van Gie van den Berghe en Anthony de Mesel en
gedichten van Jempi de Bock: heel behoorlijk van kwaliteit. De vraag is alleen maar
of zo'n blad ook inderdaad zijn publiek zal kunnen bereiken. Het ware te hopen.

De Periscoop
30ste jrg., nr. 12, okt. 1980
Dit is dan het einde. Om financiële redenen houdt het blad op te verschijnen. In een
editoriaal licht hoofdredacteur F. van den Bremt de oorzaken van dit verdwijnen toe,
en gaat hij kort in op de geschiedenis van het tijdschrift. Toch wel jammer, want een
blad met zo'n veelzijdige informatieve waarde op cultureel gebied zie ik niet zo direct
de wacht overnemen. In dit laatste nummer dan de vertrouwde kronieken: A. Demedts
over buitenlandse literatuur (Alain Bosquet), de poëzierecensies van José de Poortere,
Bert van Mulders over Oosteuropese (Poolse) literatuur, de kunstbrief van Paul de
Vree. De Vree schrijft ook over G. Apollinaire n.a.v. de 100ste verjaardag van diens
geboorte. J. Fontier schrijft over haikoes en van L. Swerts verschijnt postuum het
tweede deel van zijn ‘Beknopt overzicht van de literatuur in artistiek Limburg’.
Verder bijdragen over operette en over de kunstenaar Fred Bervoets.

De Vlaamse Gids
64ste jrg., nr. 4, juli-aug. 1980
Een Rudolf Geel-nummer. Uit het gesprek van W.M. Roggeman met de auteur komt
die te voorschijn als iemand met een heel heldere en evenwichtige kijk op het literaire
bedrijf. Paul de Wispelaere bespreekt de verhalen van Geel en Aleid Truijens gaat
dieper in op de roman ‘De magere heilige’. Rudolf Geel draagt zelf een heel goed
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verhaal bij: ‘Een familieportret’. W.M. Roggeman stelt de verzamelde
Hermans-interviews voor en L. D'hooghe schrijft bedenkingen naar aanleiding van
het overlijden van de Poolse auteur Jaroslaw Iwaszkiewicz.
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Varia
- In Streven (48ste jrg., nr. 8, okt. 1980) praat Jo F. du Bois met Mark Verstockt over
kunst en de plaats van kunst in de omgeving. Ria Vanderauwera stelt de Amerikaanse
romanschrijfster/journaliste Joan Didion voor. E. de Kuyper bespreekt de film ‘Mon
oncle d'Amérique’ van Alain Resnais.
- In Onze Alma Mater (34ste jrg., nr. 3, 1980) schrijft M. Janssens over ‘Nederlands
en Neerlandistiek in de wereld’.
- Voor Vlaanderen (29ste jrg., nr. 177, juli-aug. 1980) stelde Jos Loyens een aflevering
samen over ‘Maskers’, zowel in cultuurhistorisch als artistiek opzicht.
- In Lezerskrant (7de jrg., nr. 3) heeft Jef van Gool een wat idolaat interview met Jef
Geeraerts. Verder bijdragen over schoolbibliotheken, de ‘Chinese bibliotheek’ van
de Arbeiderspers, de thriller en ‘Kinderen en boeken’.
- Dutch Crossing (nr. 11, juli 1980), ‘A Journal for Students of Dutch’ brengt o.m.
bijdragen over ‘The Dutch Rural Novel in Flanders, 1900-1945’ (G. van Hoeydonck),
over H. Conscience (R. Brockschmidt), over de muur als poëtisch symbool (W.
Woods) en over Vondel (P. King). Daarnaast teksten van L.M. van den Brande, Phil
Cailliau en D. Robberechts.
- In Vernieuwd Actietribune (3de jrg., nr. 3) staan een kort interview met Julien
Weverbergh en een niet-gesigneerd opstel over haikoes.
10.11.80
Hugo Brems
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